
   

 

 

Değerli Velimiz, 
 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki bütün okulların bir süre yüzyüze, 

bir süre uzaktan eğitim gerçekleştirdiği 2020-2021 öğretim yılı I. Yarıyılının sonuna gelmiş bulunuyoruz.   

Bizler de uzun yıllardır eğitim alanında kendisini kanıtlamış bir kurum olarak gerek yüzyüze gerekse uzaktan eğitim 

sürecinde öğrencilerimizin öğrenim faaliyetlerinden uzaklaşmaması için ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda 

gerekli hazırlıkları yaparak en iyi şekilde eğitim vermeye çalıştık.  EYS üzerinden sizlere gönderdiğimiz bilgilendirme 

yazıları ile, öğretmenlerimizin sizlerle kurduğu iletişimlerle bu çalışmaları sizlerle paylaştık. Milli Eğitim Bakanlığının 

son açıklaması 15 Şubat’ta 

kademeli olarak yüzyüze 

eğitime başlanacağı 

yönündedir. Ancak 

yaşanabilecek her türlü 

olumsuzluğu da dikkate 

alarak Bakanlığın kararları 

doğrultusunda, salgının 

sonra ereceği zamana kadar 

da hızımızı kesmeden 

çalışmalarımıza devam 

edeceğiz. Bu süreçte 

öğretmen, öğrenci ve diğer 

personelimize uygun koşullar 

sağlamayı vaat ettiğimiz 

“Okulum Temiz” TSE onayını 

almış bulunmaktayız. 

 

 



   

 

 

 

Çevrim içi derslerde devamsızlık takibi yapılmaktadır. Devamsızlıklar günlük olarak mesaj atılmakta, ayrıca kronik 

devamsızlığı haftalık olarak tespit edilen öğrencilerin velileri bilgilendirilmektedir. Bireysel öğrenci görüşmeleri ve 

ihtiyaç dahilinde veli görüşmeleri yapılmaktadır.  



   

 

 

Süreç dahilinde Anaokulu-İlkokul  Rehberlik Birimi olarak çalışmalarını EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) üzerinden 

öğrencilerimiz ve siz değerli velilerimiz ile paylaşarak çevrim içi rehberlik ders saatlerinde de akademik, sosyal ve 

psikolojik destek sağlamaya devam etmektedirler 

Tüm Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarında ve geçen  yıl okulumuzda yoğun bir katılım ve çoşkuyla kutlanan 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı bu yıl maalesef çevirim içi olarak kutlanmıştır. Ancak buna rağmen öğrencilerimiz, 

öğretmenlerimiz ve siz velilerimizin coşkusuyla günün anlam ve önemi her bir öğrencimiz tarafından 

içselleştirilmiştir. 

 Her yıl saygıyla andığımız Yüce Önderimizi bu yıl yüzyüze gerçekleştirdiğimiz törenimizle andık.Tüm Fen Bilimleri 

Okulları ailesini temsilen Anıtkabir’e, Ulu Önderimiz’in huzuruna çıktık. Mozoleye çelenk bırakarak, Anı Defterini 

imzaladık.                    

 

Sizlere I. Yarıyılda  yapılan Rehberlik ve Akademik çalışmaları özetleyen bir bülten sunmak istedik. 

PDR SERVİSİ ÇALIŞMALARI 

AĞUSTOS 

PDR Servisi Hedeflerinin Belirlenmesi 

Psikolojik Sağlamlık Öğrenci Semineri (İlkokul-Ortaokul) 

Psikolojik Dayanıklılık ve Krize Müdahale Öğrenci Semineri(Lise) 

PandemiVe Okula Dönüş (Tüm Kademeler- Öğretmen) 

COVİD-19 Öğretmen Sunumu 



   

 

 

COVID-19 VELİ REHBERLİK BÜLTENİ” konulu bültenin EYS üzerinden velilere gönderilmesi. (Anaokulu-İlkokul-

Ortaokul) 

Pandemi Sonrası Öğrenci Anketi (Tüm Kademeler) 

Pandemi Sonrası Veli Anketi (Tüm Kademeler) 

EYLÜL 

Yaşam Becerileri ve Güvenli Sınırlar (Veli Bülteni-Ortaokul) 

Online Eğitimde Öğrenci Olmak (İlkokul-Ortaokul) 

Hakkımda ki Her şey (Öğrenci Tanıma Fişi) (Okul Öncesi-İlkokul ) 

Öğrenci Tanıma Formları (Tüm Kademeler) 

Bana Kendini Anlat ve Yaşam Pencerem Formlarının Öğrencilere Uygulanması 

RİBA (Rehberlik İhtiyaç Belirleme Anketi)  (Tüm Kademeler) 

Anaokulu-İlkokul-Ortaokul ve Lise Rehberlik Bültenlerinin EYS Veli ve Öğrencilere Gönderilmesi 

Tüm Kademelerde Tanışma Dersinin Yapılması  

Okul Kurallarının Tanıtılması ve Oryantasyon (Anaokulu ve İlkokul) 

Üniversite Hazırlık Öğrenci Sunumu 

Üniversite Hazırlık Öğrenci ve Veli Bülteninin EYS Üzerinden Gönderilmesi 

YKS Hazırlık Sürecinde Öğrencilerin Sıkça Yaptığı Hatalar (Öğrenci Semineri 11-12. Sınıflar) 

7-8. Sınıflara “Lgs  Bilgilendirme” semineri 

LGS Sınav Sistemi’nin Tanıtılması (LGS Sunumu-8. Sınıf) 

Pano: Pandemi ve Kaygı Yönetimi ( ilkokul-ortaokul) 

DAVRANIŞLARIM NE SÖYLÜYOR?” konulu bültenin EYS üzerinden velilere gönderilmesi. (Anaokulu-İlkokul-Ortaokul) 

2020-2021 Sınav Sistemi Panolarının Asılması (LGS Ve YKS) 

Bireysel Öğrenci ve Veli Görüşmeleri 

EKİM  

Okul ve Sınıf Risk Haritalarının Oluşturulması (Tüm Kademeler) 

Psikososyal Müdahale Planının Oluşturulması (Tüm Kademeler) 



   

 

 

“BEDENİM VE SINIRLARIM” konulu bültenin EYS üzerinden velilere gönderilmesi.(Anaokulu-İlkokul-Ortaokul) 

Dijital Pano: Mahremiyet, İyi Dokunuş, Kötü Dokunuş (Her okul kendi istediği şekilde oluşturacaktır.) 

Zaman Yönetimi Sunumu (Veli- (Tüm Kademeler)) 

Duyguları Tanıma” online grup çalışmasının çocuklarla yapılması. 

İhmal ve İstismardan Korunma (Veli Bülteni- Anaokulu- İlkokul ve Ortaokul) 

Verimli Ders Çalışma Teknikleri (Öğrenci ve Veli Bülteni) 

Verimli Ders Çalışma Teknikleri (9-10-11-12. Sınıf) 

*6.7. Ve 8.sınıflarda Verimli Ders Çalışma envanterinin uygulanması 

Üst Öğrenim Kurumlarının Tanıtılması (11. Ve 12. Sınıflar) 

Verimli Ders Çalışma Kontrol Listelerinin Oluşturulması ( Ortaokul-7.8.sınıf) 

Sınav Taktikleri ve Test Çözme Teknikleri ( Ortaokul-7.8.sınıf) 

Şiddet Algısı Anketi (Veli Anketi- Tüm Kademeler) 

7-8.sınıflara “ Doğru Hedef Belirleme “ seminerinin yapılması 

5-6 .sınıflara “Etkin Öğrenme” semineri( Öğrenci-Ortaokul) 

5.sınıflara “Cümle Tamamlama “uygulamasının yapılması  

Pano: “Etkin Öğrenme” (Ortaokul) 

KASIM 

“BURADAYIM, FARKINDAYIM!”  konulu bültenin EYS üzerinden velilere gönderilmesi.(Anaokulu-İlkokul-Ortaokul) 

Hafıza ve Dikkat sunumunun yapılması (Ortaokul) 

Atılganlık Becerileri (Veli El Broşürü) 

Anne Baba Tutumları (Veli Bülteni) 

Aile İçi İletişim (Veli Bülteni) 

Öğrenme Stilleri (Veli Bülteni) 

Meslek Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Lise) 

Sınav Kaygısı (Lise) 

Üst Öğrenim Kurumlarının Tanıtılması (Lise) 



   

 

 

Hedef Belirleme (Lise) 

5-6-7-8.sınıflara “Test Çözme Teknikleri” eğitiminin verilmesi   

''2019'da Üniversiteye Yerleşen Bazı Adayların Net ve Başarı Sırası Bilgileri'' Kitapçığının dağıtılması (Öğrenci) 

ARALIK 

“GÜVENLİ SINIRLAR VE KURALLAR” konulu bültenin EYS üzerinden velilere gönderilmesi.(Anaokulu-İlkokul-

Ortaokul) 

Akran Zorbalığı (Veli Semineri) 

Akran Zorbalığı -Akran İlişkileri ve Zorbalık Konulu Veli Bülteni Gönderilmesi 

Çocuklarda Öz Disiplin Geliştirme (Veli El Broşürünün EYS Üzerinden Gönderilmesi) 

Sınav Kaygısı (8. Sınıf) 

Mesleki Hedef Belirleme (8. Sınıf ) 

Pano düzenlenmesi, ''Onlar Başardı Sıra Sizde'' Adlı Yayının Öğrencilere Dağıtılması 

'Dikkat, Motivasyon, Sınav Kaygısı'' Konulu Yayının Öğrencilere Dağıtılması (Öğrenci) 

Okan Üniversitesi Kişilik ve Meslek Envanterlerinin Uygulanması  

OCAK 

“TATİL VE KALİTELİ ZAMAN” konulu bültenin EYS üzerinden velilere gönderilmesi.(Anaokulu-İlkokul-Ortaokul) 

Özbakım Becerileri (Anaokulu-İlkokul- Sınıf Rehberliği) 

Zaman Yönetimi (Ortaokul-Lise Sınıf Rehberliği) 

Öğrenci ve Velilere Yönelik "Ergenlik" konulu Seminer Çalışması 

ÖğretmeneYönelik "Ergenlik" konulu Seminer Çalışmasının Gönderilmesi 

Holland Meslek Envanteri (8. 11. Ve 12. Sınıf) 

Öğrenciye Yönelik "Hedef Belirleme'' Konulu Pano Çalışması (9-10-11-12. Sınıf) 

Çevrim içi dersler, Eys ,Eba ve Ödevler konusunda ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerimize teknik destek ve 

bilgilendirme 

Online ve yüzyüze bireysel öğrenci görüşmeleri ile çocuklarla iletişim 

1. ve 3. sınıf öğrencilerimize yönelik sınıf Rehberlik ders saati 

Anaokulu velilerimize yönelik Rehber öğretmenle toplantılar 



   

 

 

İlkokul sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenin katılımı ile veli toplantısı 

İhtiyaca yönelik bireysel veli görüşmeleri  

İlkokul kademesindeki tüm öğrencilerimizle birlikte birebir öğrenci görüşmesi 

1. ve 3. sınıf öğrencilerimize yönelik sınıf Rehberlik ders saati 

              GERÇEKLEŞTİRİLEN AKADEMİK  ÇALIŞMALAR 

              ANAOKULU AKADEMİK ÇALIŞMALARI 

31.08.2020 tarihinde başladığımız öğrencilerimizle tanışma, oryantasyon (uyum) sürecimiz başarıyla tamamlandı. 

Tüm branş derslerimizle yarım günlük eğitim akışlarımız uygulandı. 21.09.2020 tarihiyle tam zamanlı eğitime 

başlandı. Tüm derslerimizde her öğretmen tarafından öğrencilerimiz tek tek ya da grup halinde detaylı gözlemlendi. 

Her dersimiz öğrencilerin bildiği kavramlar ve bilgiler doğrultusunda oyunlaştırıldı ve eğitim içeriklerimiz bu 

gözlemlerimize göre  şekillendi. Müfredat genişletme/daraltama ile son eğitim içeriklerimiz oluşturuldu. Tüm 

gelişim alanlarını destekleyici bütünleştirilmiş disiplinler arası etkinlikler gerçekleştirildi. Bol eğlenceli ve öğretici 

oyunlar oynandı. Velilerle haftalık yüz yüze/telefon görüşmeleri yapılarak öğrenci hakkında bilgiler verildi. Kitap 

çalışmalarımızla eğitim içeriklerimiz desteklenerek çeşitlendirildi. 

02-06 Kasım arasında velilerimiz okula davet edilerek okul müdürü, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen katılımı ile 

bireysel veli görüşmeleri yapıldı. Öğrencilere uygulanan gözlem formu ve ölçekler,  sosyal-duygusal ve psikomotor 

beceri testleri sonuçları değerlendirilerek paylaşıldı. Dönem başında öğrencinin bulunduğu aşama ile şu an 

bulunduğu aşama ve gelecekte neyi hedeflendiğimiz anlatıldı. Velilerimizin görüş ve düşünceleri alındı. 

16-20 Kasım ara tatile girildi. Ara değerlendirme için başarı belgeleri ve yapılmış bazı çalışmalar öğrenciler ile 

birlikte eve gönderildi. 

23 Kasım tarihinde 1. Dönemin ikinci yarısına başlanıldı. Eğitim içeriklerimiz aylık plan ve programımıza göre ilerledi. 

Alınan dönütlerle tekrar ve pekiştirme çalışmaları yapıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı 07Aralık 2020 Pazartesi günü itibariyle Coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle ana sınıflarının 

da uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu. Bizler de geçen dönem tedbirlerinden gerekli hazırlıklarımızı hızlıca 

tamamladık.  Öğrencilerimizin öğrenim faaliyetlerinden uzaklaşmaması için ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda 

gerekli hazırlıklar ve çalışmalar yapıldı. EYS üzerinden sizlere gönderdiğimiz bilgilendirme yazıları ile bu çalışmalar 

paylaşıldı. 

08 Aralık tarihinde velilere EYS ve zoom kullanımı hakkında detaylı bir online toplantı planlandı. Gerekli duyuruları 

takip etmenin önemi ve eğitim içeriklerimizi dijital ortamda da takip edebilecek online kanallar açıklandı. 7 

Aralık’tan günümüze kadar olan süreçte haftalık öğretmen-veli telefon görüşmeleri yapıldı. Günlük ya da hafta içi ev 

çalışma sayfaları ile online yapılan etkinliklerin pekiştirmesi yapıldı. Dönem  sonu  için e-okul gelişim formları ve 

öğrenci gelişim raporları tüm dersler için doldurularak dijital ortamda siz velilerimize sunuldu. 

21 Ocak tarihi itibariyle üç haftalık yarı yıl tatili için velilere gerekli önerilerde bulunuldu. 



   

 

 

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda, salgının sonra ereceği zamana kadar da hızımızı kesmeden 

çalışmalarımıza devam edeceğiz.  

İLKOKUL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

Haftalık yapılan dersler, ders saatleri ve sınıf düzeyleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

 

DERS ADI 

 

 

1. SINIF 

 

3. SINIF 

TÜRKÇE 5 7 

MATEMATİK 4 5 

HAYAT BİLGİSİ 3 2 

FEN BİLİMLERİ 0 3 

İNGİLİZCE (MAİN COURSE) 7 6 

İNGİLİZCE (NATİVE) 4 3 

BEDEN EĞİTİMİ 2 2 

MÜZİK 2 2 

ROBOTİK KODLAMA 1 2 

GÖRSEL SANATLAR 1 1 

EĞLENCELİ BİLİM 0 1 

HEYKEL 1 1 

 

 

Haftalık ders programlarımız ilkokul öğrencilerinin uzaktan eğitimdeki durağan süreçte zorluk çekeceklerinin 

farkında olarak hem akademik hem uygulama odaklı planlanmıştır. Cuma günleri idari yönetim ve öğretmenler 

tarafından hazırlanan haftalık programlar süreç içerisindeki gereksinimlere göre düzenlenmiş ve haftalık olarak EYS 

üzerinden paylaşılmıştır. 



   

 

 

 

İlkokul öğrencilerimizin yaş grupları esas alınarak dersler, içeriklerine uygun somut materyaller geliştirilerek 

desteklenmiş ve öğretmen rehberliğinde yapılandırmacı yaklaşımın deneyime dayanan öğrenme stili öğrenciler 

üzerinde uygulanmıştır. Eğitim, öğretim yöntemine uygun aşamalarla gerçekleşmiş; z-kitaplar, videolar, eğitsel oyun 

platformları, alanında uzman kişiler vb. ile desteklenmiştir. 

ORTAOKUL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

Haftalık ders programlarımız ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitimdeki durağan süreçte zorluk çekeceklerinin 

farkında olarak hem akademik hem uygulama odaklı planlanmıştır. Cuma günleri idari yönetim ve öğretmenler 

tarafından hazırlanan haftalık programlar süreç içerisindeki gereksinimlere göre düzenlenmiş ve haftalık olarak EYS 

üzerinden paylaşılmıştır. 

Ortaokul öğrencilerimizin yaş grupları esas alınarak dersler, içeriklerine uygun somut materyaller geliştirilerek 

desteklenmiş ve öğretmen rehberliğinde yapılandırmacı yaklaşımın deneyime dayanan öğrenme stili öğrenciler 

üzerinde uygulanmıştır. Eğitim, öğretim yöntemine uygun aşamalarla gerçekleşmiş; z-kitaplar, videolar, eğitsel oyun 

platformları, alanında uzman kişiler vb. ile desteklenmiştir. Uzaktan eğitim de olsa deney, gözlem, gösterme-

yaptırma, soru-cevap teknikleri kullanılmaya çalışılmıştır. 

 

 



   

 

 

 

* Öğrencilerimize her haftalık yapılan dersler ve ders saatleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

DERS ADI 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF 

Matematik 5 6 6 9 

Fen Bilimleri 4 6 6 8 

Türkçe 4 6 6 7 

Sosyal Bilgiler 3 4 4 5 

İngilizce 11 5 5 6 

Din 1 1 1 3 

İngilizce Native 5 3 3 - 

İspanyolca 3 4 4 - 

Görsel Sanatlar 1 1 1 - 

Müzik 1 1 1 - 

Bilgisayar 1 2 2 - 

Rehberlik 1 1  2 

Beden Eğitimi 1 1 1 2 

 

* Sınav takvimimizdeki bölüm ve deneme sınavları online olarak öğrencilerimize uygulanmıştır. 

* Bu denemelerdeki öğrencilerimizin yapamadığı sorular hafta içi her gün ATP soru çözüm 

saatlerinde öğretmenleri tarafından çözülmüştür. 

* 8.sınıflara cumartesi kursları istasyon çalışmaları şeklinde yapılmıştır. 

* 8.sınıflarda Aralık ayı itibariyle danışmanlık sistemine geçilerek öğrencilerimizin çalışmaları daha 

yakından takip edilmeye başlanmıştır. 

* Yapılan bu planlamalar haftalık olarak EYS üzerinden ve öğrenci whatsapp gruplarında 

paylaşılmıştır. 

* Yapılan bu çalışmalar velilerimize online bilgilendirme toplantısı yapılarak aktarılmıştır. 

 

LİSE AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 12. Sınıflarımızda yüzyüze 9.,10. ve 11. Sınıflarımızla uzaktan 

eğitim faaliyetlerimizi başlattık. Kademeli olarak diğer gruplarla geçilen yüzyüze eğitim süreci, 20 

Kasım 2020 tarihinde MEB’in aldığı bir kararla uzaktan eğitim yöntemiyle devam etmek üzere 

sona ermiştir. Bu süreçte deneme sınavları, bölüm sınavları, ATP uygulamaları aksamadan devam 

etmiştir. 11. ve 12. Sınıflara cumartesi günleri yarım gün ATP desteği verilmektedir.  



   

 

 

Öğrencilerin sınav analizleri ve talepleri doğrultusunda ek çalışmalar yapılarak akademik 

başarılarının arttırılması sağlanmaktadır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi ve sınıf 

öğretmenlerinin katkılarıyla öğrencilerimizin süreçten kopmamaları sağlanmaktadır.  

Koçluk sistemiyle her öğrenci ilgili olduğu öğretmeniyle sürekli iletişim halinde çalışmalarını 

sürdürmektedir. Sene sonuna kadar MEB tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar 

planlı ve düzenli bir şekilde devam edecektir.  

 

ÖĞRETMEN, VELİ VE ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ 

I. yarı yıl döneminde öğretmen, öğrenci ve velilerimizin ihtiyaç duyduğu konular tespit edilmiş ve  alan 

uzmanları ile çalışmalar yapılmıştır.  Konu uzmanları ile yüzyüze ve zoom üzerinden hedef kitleye 

seminerler gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar Haziran ayına kadar sürecektir. 

 

 



   

 

 

 

Şekil 1Prof. Dr.Nurdan Kalayc  

 

                            

 

 

Şekil 2Ercan Eroğlu 



   

 

 

 

Şekil 3 Doç. Dr. Fahriye Hayırsever 

 

Şekil 4 Tarık Çakmak 

 



   

 

 

 

Şekil 5 Prof. Dr. Ömer Kutlu- Soru Hazırlama Teknikleri 

 

 

 

 



   

 

 

 

  

Şekil 6 Tarih öğretmenimizin rehberliğinde gerçekleşen TÜBİTAK Projemiz Bölge ikinciliği ile ödüllendirildi. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

    

 



   

 

 

 

 

   


