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SUNUM 

  

 Uzak Doğu’da ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan 

Koronavirüs (Covid-19) hemen her sektörde aksamalara ve değişimlere neden oldu. Koronavirüs 

vakaların artışı sosyal hayat kısıtlamalarını da beraberinde getirdi. Bu süreçte evde kalmanın, 

zorunluluk olmadıkça dışarıya çıkmamanın önemi gerçekten büyük önem arz etti. Virüsün ne 

zaman biteceğini bilmiyoruz ancak bugünleri keyifli ve verimli bir şekilde geçirebiliriz. Türkiye’de 

ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren ilgili tüm birimler sorumlu oldukları alanlarda 

çeşitli kararlar alarak uygulamaya koydular. Eğitim alanını ilgilendiren önemli karar ise 12 Mart’ta 

açıklandı. Bu kararda 16 Mart’tan itibaren 30 Mart’a kadar iki hafta süreyle yüz yüze eğitime ara 

verildiği açıklandı. İki haftalık aranın ilk haftası öğrencilerin evlerinde istirahat ederek 

geçirmelerini tavsiye edildi. TRT üzerinden ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olmak üzere üç farklı 

kademe için açılacak TV kanallarıyla ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemiyle internet üzerinden 

eğitimlere devam edilmesi karar verildi 

 Eğitimde dijitalleşme birçok fırsatı beraberinde getirmektedir. Bu fırsatların eğitim 

sistemine olumlu katkı verebilmesi için özellikle öğretmenlerimizin dijital eğitime adapte olması 

gerekmektedir. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve eğitimlerle sınıfların, okulların teknolojik 

altyapıları, öğretmenlerin teknolojik bilgi ve becerilerinde olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu 

olumlu gelişmeleri eğitim-öğretim süreçlerinin geneline yayarak ve sistemi dijital araçlarla 

destekleyerek hem içerisinde bulunduğumuz süreçte hem de sonraki süreçte eğitimde kalite artışı 

sağlanması mümkündür.  

 Çocuklar ve ergenler, anne babalarından ve etraflarındaki yetişkinlerden hayatı öğrenen 

bireyler. Anne babalar onlar için en güvenilir kaynak, onların yaptığı her davranış şüphesiz doğru, 

hissettikleri her duygu şüphesiz gerçek. Dolayısıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği, 

derslerin uzaktan eğitim yoluyla devam ettiği bugünlerde öğrencilerin normalden çok daha uzun 

süre evde ve aileleriyle birlikte. Bu süreci kontrollü, keyifli ve verimli hale getirmek oldukça 

değerli. Pandemi süreci ile birlikte sınıfları ve okulumuzu evlere taşıdık. Salonlarımız, odalar 

derslik oldu, atölye oldu, sinema, konser ve etkinlik alanına dönüştü. Okulun öncü rolünü aileler 

üstlendi. Özellikle de annelerimiz. Öğretmenlerimizin bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla 

sağladıkları akademik, sanatsal, sportif ve sosyopsikolojik destekteki emekleri elbette takdire şayan. 

Mevcut krizi ortamından stratejik adımlarla hızlı çıkış olumlu yönde fırsatların önünü açtı. 
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 Hiç vakit kaybetmeden ailelerle birlikte çizilen yol haritaları ve planlamalar soru işaretlerini 

gidermiş oldu.  Neler yapılacağını planlamak hem aileye hem de öğrenciye iyi gelecek ilk adım. Bu 

adımın bir öğreticiliği daha var ki o da evladınızla zaman yönetimini en kalıcı eğitim yöntemiyle, 

yaşayarak öğretmiş olacaksınız.   

 Hobi edinerek ‘keşke yapabilsem, vaktim olsa da öğrensem’ dediğiniz birçok şeyi keşfetme 

dönemi oldu.  

 Birçok müze, orkestra gösterileri ve kültür-sanat etkinlikleri online olarak çalışmalarını 

sürdürüyor. Bu etkinlikleri ile iyi bir fırsat sundu. 

 Evde spor diğer birçok şey gibi vakit ayıramadığımız ertelediğimiz bir aktiviteydi. Egzersizi 

eve taşımak için güzel bir fırsat. İnternet üzerinden ulaşabileceğiniz birçok uzman ve videolarıyla 

doğru şekilde fiziksel zindeliğinize yatırım ve bunu da ailece yapabileceğiniz keyifli bir zaman 

dilimi haline getirebilirsiniz.  

 Kitap okumak ebeveynlerin çocukları için gerekli gördüğü, ancak kendileri içinse çoğu 

zaman ihmal ettiği bir alışkanlık. Evde vakit geçirmemiz gereken bugünlerde ailece belirlenecek 

ortak bir vakitte kitap okuma saati yapmak harika bir başlangıç olacaktır.  

 Yaşadığımız zorlu günler elbet geçici. Önlemlerimizi alalım, evde kalmaya devam edelim, 

hayatı yuvamıza sığdıralım. Yapabileceklerimizi planlayalım ve gerçekleştirmeye başlayalım. Hem 

bedenimize hem de zihnimize iyi bakalım. Umudumuzu kaybetmeyelim. Evimizi mutluluk 

üçgenine çevirelim. Unutmayalım tatil değil uzaktan eğitim. Çünkü eğitim her zaman ve her 

yerde!!! 

 Bu vesile ile bu güzel çalışmadan dolayı Nişantaşı Anadolu Lisesi yönetici ve 

öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Salgın sürecinde ailelerimizin olağanüstü gayretlerine 

teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. 

        Sağlıcakla kalın. 

                  

         Dr.Murat Mücahit YENTÜR                                                 

                                Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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     ÖN SÖZ 

  

 Koronavirüs pandemi döneminde Nişantaşı Anadolu Lisesi öğretmenlerinin 

göstermiş oldukları özverili çalışmalar takdire şayandır. Öğretmenliğin bir vicdan meselesi 

olduğunu zor zamanlarda yaptıkları çalışmalardan anlıyorsunuz. Okuldan uzak 

öğrencilerini düşündüklerinde uykuları kaçan ve onlara ulaşmak için ellerinden gelen her 

fırsatı değerlendiren, gönüllerine dokunan  öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 

 Bu dönemde hep yanımızda olan: 

  Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür'e  

  Psikolog İrem Rana İnan'a,  

  Eğitimci Yazar Turgay Polat’a, 

  Baba Zula Müzik grubunun Kurucusu Murat Ertel'e,  

  Yaratıcı drama eğitmeni Ayşenur Menteşe'ye, 

  Velilerimize, 

   Mezunlarımıza teşekkür ediyorum. 

 Bu kısa raporun  Nişantaşı Anadolu Lisesinde tüm zorluklara rağmen eğitim adına 

yapılanlar konusunda bir fikir vereceğine ve gelecekte eğitim adına bir ilham kaynağı 

olacağına inanıyorum. 

 Sevgilerimle, 

                                Ertan Demirtaş                                                                   

                                 Okul Müdürü 
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 KORONAVIRÜS DÖNEMI  UZAKTAN EĞİTİM RAPORU 

 

 Koronavirüs Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılması ve ülkemize sıçramasını 

engellemek amacıyla yurtdışı giriş ve çıkışlarda alınmaya başlanan tedbirler bizim için 

sıradan haberlerdi. Ancak bu tedbirlere Bilim Kurulunun tavsiyesiyle okulların tatil 

edilmeye başlamasıyla, ileride birer koronavirüs uzmanı olacağımızdan habersiz işin 

ciddiyetini az da olsa anlamaya başladık.  

 Bu kısa tatilden sonra herkes tarafından okulların açılması beklenirken dünyada ve 

ülkemizde artmaya başlayan vaka sayıları nedeniyle okulların 30 Nisan 2020 tarihine kadar 

kapalı olacağının açıklanması, büyükşehirlerin dışına çıkma yasağı, 20 yaş altı ve 65 yaş 

üstü kimselere sokağa çıkma yasağının getirilmesi, hatta zaman zaman herkes için sokağa 

çıkma kısıtlanmalarına başlanması ve vaka sayılarındaki artışla ölüm sayılarının artması 

konunun ciddiyetini anlamamıza fazlasıyla yetti. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya 

Selçuk'un okulların açılma tarihiyle ilgili olarak ''Biz her türlü senaryoya hazırız. Mayıs-

Haziran da olur, Eylül-Ekim de.'' demesi, LGS ve YKS sınavlarının ertelenmesi gerekli 

mesajları almamıza sağladı.  

 Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un, bunlar telafi eğitimi değildir, telafi eğitimi 

okullar açılınca başlayacak dediği EBA TV üzerinden 6 kanalda okul öncesi, ilkokul, 

ortaokul ve liselerin uzaktan eğitim programını yayınlanması, EBA'nın zengin içeriğinin 

EBA akademiyle desteklenmesi, MEB'in bu konuya hazırlıklı olması takdirle 

karşılandı. 

 Okulların bir hafta tatil olacağını, ikinci hafta uzaktan eğitimin başlayacağını; bunun 

için öğrencilerin derslerine çalışmalarını, kitap okumalarını, yurtdışından gelecek 

yakınlarının olması halinde onlardan 14 gün  uzak kalmalarını, sosyal mesafe ve hijyenle 

ilgili bakanlığın tavsiyelerini öğrencilerimize bildirdik.  

 Uzaktan eğitimi nasıl yapacağımızı görüşmek üzere telekonferans aracılığıyla görüş 

alışverişinde bulunduk, alternatifleri değerlendirdik ve Zoom programını kullanma fikri 

ağırlık kazandı. Zaman kaybetmeden aramızda denemeler yaptık. Ancak öğrenci ve 

öğretmenlerimizin buna uyum sağlamaları konusunda tereddüt yaşıyorduk.  

 Whatsapp mesajıyla Zoom programı üzerinden toplantı yapacağımızı, programı 

telefonlarına veya bilgisayarlarına indirmeleri gerektiğini öğrenci meclisi temsilcilerine ve 

öğretmenlerimize bildirdik. Zoom programı üzerinden toplantı yapıyor olmaktan memnun 

olduklarını ve keyif aldıklarını gördük. 
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ÇALIŞMALARIMIZ  

 

1. ÖĞRETMENLERIMIZE YÖNELIK ÇALIŞMALAR 

 Öğretmenlere yönelik çalışmalardan çok, öğretmenlerimizle birlikte yaptığımız 

çalışmalar demek daha doğru olur. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için bir şeyler yapma, 

bu zor günleri daha kolay geçirmeleri için idareyle görüş birliği içinde oldular. Öneriler 

getirdiler ancak, uzaktan eğitim konusunun nasıl yapılacağının bilgilerine ihtiyaç 

duyduklarında gerekli destek verildi. Programların çakışmadan yürütülmesi, özellikle EBA 

canlı yayınında okulumuza tahsis edilen dersleri ataması sırasında sisteme ki yoğun 

yüklenme nedeniyle zorluklar yaşandı. Derslerin program dahilinde yapılması ve sosyal 

etkinliklerin yürütülmesinde Bilişim öğretmenimiz Özlem Özdemir ve Müdür 

Yardımcımız Yücel Çilingir 7/24 öğretmen ve öğrencilerimize destek sağlamışlardır. 

 Öğretmenlerimiz derslerini uzaktan işlemelerinin yanında, yapılan tüm etkinlikleri 

yürütmüşler veya katılmışladır. 

2. VELILERIMIZE YÖNELIK ÇALIŞMALAR 

 Okulların kapanmasıyla velilerimizle uzaktan toplantılar yaparak, öğrencilerimizle 

bu süreçte yapacaklarımız programlarla ilgili bilgilendirmeler yaptık, görüş alışverişinde 

bulunduk. Bu toplantılarımızdan birine İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Mücahit 

Yentür katılarak, bu süreçte öğrencilerimize gereken her türlü destek sağlayacaklarını ifade 

etmişlerdir. 

 Velilerimizden bazıları:  

a- Öğrencilerin geç kalkıp geç yattıklarını,  

b- Öğrencilerin ders çalışmadıklarını 

c- Birden fazla çocuğun olduğu ailelerde olan derslerinin çakıştığını,   

d- Evde rahata alışan çocukların okula dönünce nasıl uyum sağlayacaklarını, 

e- Süreçte meslek seçimiyle ilgili tereddütler oluştuğunu  

vb. konuları dile getirdiler. 

 Veli Akademileri: İSTMEM'İN yürüttüğü proje kapsamında öncelikle evde kalma 

sürecinde velilerimize yönelik Psikolog İrem Rona İnan'ın ''Evde kal sürecinde aile içi 

iletişim'' konulu söyleşisi gerçekleştirildi. Bu söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Sayın Levent Yazıcı davet edilmiş ancak son anda çıkan mazereti sebebiyle 

katılamamıştır. Okulların açılması halinde ilk veli akademileri toplantısına gelme sözü 

vermiştir. 

 Bu süreçte öğrencilerimizin kariyerle ilgili öğrencilerin görüşlerinde tereddütleri 

dile getirmeleri nedeniyle Bahçeşehir Üniversitesi Rektör danışmanı Turgay Polat’ı davet 
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ederek ''Kariyer Planlama ve Sınav Sürecinde Veli Olmak'' konulu söyleşi 

gerçekleştirilmiştir. 

 Ayrıca, ülke çapında destan yazanların, başta sağlık Bakanımız olmak üzere, Bilim 

kurulu üyeleri, çocuklarından ve ailelerinden uzakta kalarak fedakârca canlarını ortaya 

koyarak hizmet eden sağlık çalışanları olduğu hepimizin malumudur. Biz de gönülden 

yanlarında olduğumuzun ifadesi olarak, sağlık alanında çalışan velilerimize Nişantaşı 

Anadolu Lisesi adına birer plaket takdim ettik. 

 

3. MEZUNLARIMIZA YÖNELIK ÇALIŞMALAR 

 Okulumuz açıkken mezunlarımıza yönelik uygulamaya çalıştığımız ''Bir kahve 

içelim mi?'' gayrı resmi okul-mezun görüşmelerine Koronavirüs günlerinde de uzaktan da 

olsa devam ettik. Bu toplantı en yüksek katılımın olduğu bir toplantı oldu. Hatta 

İspanya'dan katılan bir mezunumuzun memnuniyeti, İspanya'daki zor durumları ve bizim 

aynı durumlara düşmememiz için tavsiyeleri duygusal bir ortam oluşmasına neden oldu. 

 

4. ÖĞRENCILERIMIZE YÖNELIK ÇALIŞMALAR 

 Koronavirüs nedeniyle okulların kapalı olması, öğrencilerimizin dışarı çıkamaması 

öğretmenlerimizi en çok etkileyen hususlardan biri oldu. İdare ve öğretmenler olarak 

seferberlik ilan ettik desem abartı olmaz. Hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen, yangından 

can kurtarırcasına öğrencilerimiz için uzaktan yapılabileceklerinin maksimumunu ortaya 

koydular.  

 

REHBERLİK ÇALIŞMALARI  

 Öğretmenlerimizin bir kısmı kısa sürede Program üzerinden derslerini yapmaya 

başladılar. Bir taraftan dersleri işliyor, diğer taraftan; neyi, nasıl, ne zaman yapacağımızı 

görüşmek için öğretmenlerimizle toplantılar yapıyorduk. Bu kapsamda 9, 10, 11 ve 12.sınıf 

öğrencileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Aynı toplantıları velilerimizle yapmak suretiyle 

yapacaklarımız konusunda onlar bilgilendirdik. Öğrencilerimize yönelik yaptığımız 

çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
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1. SINIF REHBERLIK ÇALIŞMALARI  

 Sınıf rehber öğretmenlerinizin düzenledikleri toplantılar; Okul Müdürü Ertan 

DEMİRTAŞ, Müdür Yardımcısı Yücel ÇİLİNGİR ve Okul Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanı Müjgan Say'ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

 9, 10 ve 11. sınıflarla yapılan toplantılarda öğrencilerin durumlarından memnun 

oldukları görüldü. Yollarda zaman kaybetmediklerini, evlerinde derslerini daha iyi takip 

ettiklerini; sadece okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediklerini ifade ettiler. 

 12. sınıflarla yapılan toplantılarda, Millî Eğitim Bakanlığının 8.sınıflar için 

yapılacak olan LGS ve 12. sınıflar için yapılacak olan YKS sınavından ikinci dönem 

konularının çıkarıldığını bildiren açıklaması öğrencileri üzdüğü görüldü. Çünkü ikinci 

dönem konularının ağır olduğu ve kendilerini sınav sıralamasında üst sıralara çıkaracak 

olan konuların çıkarılmış olmasının kendilerini dezavantajlı durumuna düşürdüğünü ifade 

ettiler. Bu duruma bağlı olarak öğrencilerimizde; 

a. Uyku düzenlerini bozulduğu, 

b. Derslere odaklanamadıkları,  

c. İkinci dönen konularının çıkarılmış olduğu için müfredat doğrultusunda yapılan 

dersleri takip etmenin anlamsız olduğu, 

d. Belirli bir program yapamadıkları ve yaptıkları programa uyamadıkları  

e. Evde kardeşleriyle çalışmalarının çatıştığı  

f. Tahammül güçlerinin zayıfladığı gibi sorularını dile getirdiler.  

 

      Az sayıda öğrencinin durumlarından memnun olduğu ve düzenli çalıştıklarını ifade 

ettiler. 

 Üst üste yapılan görüşmeler sonunda öğrencilerin bu sorunların üstesinden 

geldikleri görüldü. 

 

2. SOSYAL ETKINLIK ÇALIŞMALARI 

 Okullarımızın kapalı olduğu ve alınan tedbirler doğrultusunda yaşları gereği evde 

kalmaları sürecinde öğrencilerimizi ve velilerimizi sosyal etkinliklerle desteklemek için 

çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde planlaması 

yapıp süreç nedeniyle gerçekleştiremediğimiz etkinliklerdi. Uzaktan yaptığımız programlar 

büyük beğeni toplamıştır. 
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a. Bilgi Yarışmaları: Her branştan öğretmenlerimizden temin ettiğiniz soru 

havuzundan istifade ederek, Kahoot Programı üzerinden her 15 günde bir, bilgi 

yarışması düzenledik. Dereceye giren öğrencilerimizin puanlarını okulumuzda 

yürüttüğümüz ''Renkli Rekabet Okulu Projesi'' kapsamında yer aldıkları 

takımlarına puan olarak ekledik. 

b. Münazara Yarışması: Birincisini okulda yaptığımız yarışmanın ikincisini 

Zoom Programı üzerinden gerçekleştirdik. 

c. Müzik Çalışmaları: Öğrencilerimizin evlerinde yaptıkları müzik çalışmaları 

birleştirerek bir video hazırladık. 

d. Resim ve Sanat Çalışmaları: Öğrencilerimizin evlerinde yaptıkları resim 

çalışmalarını bir araya getirerek bir resim sergisi hazırladık. 

e. Sanal Müze Gezileri: Kültür ve Rurizm Bakanlığı' hazırladığı sanal müzelern 

duyuruları yapılarak ogretmen ve öğrencilerin sanal gezi yapmaları sağlanmıştır. 

f. Spor Etkinlikleri: Beden Eğitimi öğretmenlerimiz, teorik  

yanında, belirledikleri bir saatte evde yapılabilecek hareketleri katılan 

öğrencilerle birlikte yaparak onların zinde kalmalarına destek olmuşlardır. 

g. Kitap Okuma: İSTMEM tarafından düzenlenen “İstanbul'u Okuyorum 

Projesi” Kapsamında her 15 günde bir öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte 

kitap okuma çalışması. 

h. Film İzleme: Sinema kulübü tarafından öğrencilerimiz için faydalı olabileceği 

düşünülen filmlerin izlenmesi önerildi. Öğrencilerimiz izledikleri filnlerin 

değerlendirmesini öğretmenler ile birlikte yapmışlardır. 

i. Psikolog İrem Rona İnan'ın ''Evde kal sürecinde aile içi iletişim'' konulu 

söyleşi gerçekleştirildi.  

j. Kariyer Planlama: Bahçeşehir Üniversitesi Rektör danışmanı Turgay Polat'ı 

davet edilerek ''Kariyer Planlama ve Sınav Süreci'' konulu söyleşi 

gerçekleştirilmiştir.  

k. Müzik Üzerine: Okulumuz mezunu  Babazula grubu kurucusu Murat Ertel ile 

''Müzik, Öğrenmek ve Kendini aşmak'' konulu söyleşi gerçekleştirildi 

l. Yaratıcı Dırama: Okulumuz mezunu Ayşenur Menteşe ile ''Isınma Oyunları, 

Kahkaha Yoyası' konulu  etkileşimli drama üzerine söyleşi gerçekleştirildi. 

 

3. DERGI ÇALIŞMALARI 

 Bu zor dönemde de öğrencilerimiz boş durmadılar, dergilerini dijital olarak 

çıkardılar. Dijital dergilerimize okulumuzun http://www.nisantasial.meb.k12.tr adresinden 

Etkinliklerimiz menüsü altından ulaşılabilir. 

 

a. BionatioNAL Biyoloji Dergisi (iki sayı: Mart-Nisan): Biyoloji alanına ilgi duyan 

öğrencilerin araştırmalarına dayalı çıkardıkları aylık bilimsel dergi. 

http://www.nisantasial.meb.k12.tr/
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b. InspratioNAL İngilizce Dergi: İngilizcelerini geliştirmek amacıyla, her sınıf 

seviyesinde çıkarılan dergi. 

c. FaNALtik Spor Dergisi: Okulumuzdaki spor etkinlikleri ve sporla ilgili makale 

ve haberlerin yayınlandığı dergi. 

d. Fotoğraf Dergisi (iki sayı Mart-Nisan): Okumuzda yapılan sanatsal etkinlik ve 

yarışmalarda dereceye giren fotoğrafların yayınlandığı dergi. 

e. Global Pandemi Edebiyat Dergisi: Okuldan uzak Korona günlerinde, (Kültür 

Edebiyat kolu öğrencileri tarafından çıkarıldı) öğretmen, öğrenci, veli ve 

mezunlarımızın yaşadıkları duygusal durumları derleyen dergi 

f. Resim Sergisi: Öğrencilerimiz okulumuzda yaptıkları resim çalışmalarını bir 

araya getirerek online olarak yayınladıkları resim sergisi.  

g. Tarih'te Bugün: Bir öğrencimizin, okulumuzda hergün hazırlayarak panoya 

astığı ve özellikle Pandemi sürecinde bir araya getirerek sanal olarak yayınladığı 

dergi. 

h. Uzaktan Eğitim Raporu: Evlerimizde kaldığımız korona günlerinde öğrenci, 

öğretmen, veli ve mezunlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaları topladığımız 

rapordur. 

 

 

 NİŞANTAŞIAL  RADYO: 

  Okulumuzda her perşembe okuldaki spor, sanat, kültürel ve sanatsal haberleri 

seçkin müzik eserleriyle sunan NİŞANTAŞIAL RADYO bu zorlu günlerde öğrencileri 

yalnız bırakmadı, yine müzik eşliğinde okuldaki etkinliklerin görüntülerini derlediği bir 

video ile nostaljik yayınını gerçekleştirdi. 

 

 

TÖRENLERİMİZ  

a) 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Müzik öğretmenlerinin 

rehberliğinde Video hazırlanmış, akşam balkonlardan İstiklal marşı okunmuştur. 

b) 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: Öğretmen ve 

öğrencilerimizin hazıladığı yoğun içerikli tören, katılımcı öğretmen, öğrenciler 

ve veliler tarafından ilgi görmüş, beğeni toplamıştır. 

c) Kapanış Töreni:2019-2020 Eğitim Öğretim sonu kapanış töreni hazırlanmış, 

Okul Müdürümüz Ertan Demirtaş'ın konuşmasından sonra, Okul Ödül ve 

Disiplin kurulu Başkanı, Mudür Yardımcısı Yücel Çilingir tarafından takdir, 

teşekkür ve onur belgesi alanların isimleri okunmuştur. Ayrıca sınıf 

oğretmenleri, kendi sınıf öğrencilerine yazın yapmaları gerekenler konusunda 

tavsiyelerde bulunmuşlardır. 
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SONUÇ  

  Koronavirüs günlerimize öğretmen ve öğrencilerimiz bir tarafta okul özlemi 

çekerken diğer tarafta evde olmanın rahatlığını da yaşadılar. 

  Bu dönem de okul olarak en büyük avantajımız öğretmen kadromuz oldu. Öyle ki, 

kendilerini zorlayan herhangi yönetmelik olmadan, birbiriyle yarışırcasına, sağlık 

çalışanlarının can kurtarmak için gösterdikleri gayret, itfaiyecilerin yangından bir canı 

kurtarmak için nasıl çalışıyorlarsa öğretmenlerimiz aynı gayreti gösterdiler. Bir dersi 

işlediklerinde sevinçle paylaştılar. Bir etkinliği gerçekleştirdiklerinde inanılmaz mutluluklar 

yaşadılar. Hiçbir mazeret üretmediler. İşte öğretmen olmanın gereği, öğretmen vicdanı 

budur dedirttiler. Tabii bu konuda öncü öğretmenlerimiz de oldu. Hepsi birbirine destek 

oldular. Takım olmayı ve takım ruhunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. 

 Öğrencilerimize gelince, onlar her zaman kendilerine verilenden fazlasını istediler. 

Bu zorlu süreci EBA'yı, EBA akademiyi, EBA TV ve öğretmenlerin EBA canlı yayın ve 

Zoom üzerinden verilen derslere takip ederken bir de öğretmenlerin EBA üzerinden 

verdikleri dersleri takip ettiler, verdikleri ödevleri yaptılar ve sosyal etkinliklere katıldılar. 

Tüm bunlardan arta kalan zamanlarda evlerinde kek, pasta, börek, çörek, çay yaptılar. 

Öğrencilerimizin müfredattan eksiklikleri kalmadı.  Dolu dolu sosyal etkinlilere de 

katıldılar. 

 Velilerimiz, öğrencilerle ve kendileriyle ilgili yapılan çalışmaları takdirle 

karşıladılar, her durumda bizimle olduklarını her destek için hazır olduklarını ifade ettiler. 

 Mezunlarımızla irtibatın devam ettirilmesi ve onların izlenmesin okul idaresi 

tarafından önemsenmektedir. Mezunlarımız da  kendileriyle yapılan toplantılarda 

memnuniyetlerini dile getirdiler. 

  Öğrencilerin yollarda zaman kaybetmemeleri, derslerinin eksiksiz hazırlanması, 

birden fazla derse katılıma fırsatlarının olması, kaçırılan derslerin tekrarına ulaşalabilmeleri 

müfredatı tamamlamalarına yardımcı olmuştur.  

 Nişantaşı Anadolu Lisesi Koronavirüs'ün neden  olduğu  zor süreci; öğretmen ve 

öğrencilerin gönüllü olması velilerin  duyarlı olmaları ile avantaja çevirmeyi başardılar. 
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EKLER 

 

    Sevgili Öğrenciler, 

    Koronavirüs tehdidi nedeniyle ülke olarak zor 

günler geçiriyoruz. Bunun ne kadar süreceğini de 

bilemiyoruz. Tek bildiğimiz hijyen kurallarına 

uymamız ve sosyal mesafeyi korumamız 

durumunda bu zor günleri daha kolay 

atlatacağımızdır. Bunun için evlerimizdeyiz. 

Hepimize sabırlar diliyorum. 

    Eğitime bir hafta ara verdikten sonra 23 Mart 

2020 tarihi itibariyle öğrencilerimiz için uzaktan 

eğitim başlıyor. 

    Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV üzerinden her 

seviyeden öğrenci için derslerin yayınına 

başlayacak. 

    İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün geliştirdiği 

İstanbul'daki eğitim gündemini takip etmek 

isteyenlere rehberlik edecek İSTMEM Mobil 

Uygulaması yayında olacak, bu uygulama ile 

öğretmen, öğrenci ve veliler eğitimin ekosistemi 

hakkında haberler ve duyurulara 

ulaşabileceklerdir. 

    Nişantaşı Anadolu Lisesi öğretmenleri 

hazırlamış oldukları dersleri online olarak 

yayınlayacaklar, öğrencilerimizin anlayamadıkları 

konuları açıklayacaklar ve çözemedikleri soruların 

çözümüne yardımcı olacaklar. 

    Bu programları takip etmeniz müfredatta yer 

alan konuları tamamlamanız açısından önemlidir. 

    Koronavirüsten korunmak ve virüsün taşıyıcısı 

olmamak için uzun zamandır evlerimizde kalma 

sorumluluğumuz nedeniyle okulumuzda 

yapamadığımız bir dizi etkinliği yapmayı 

planlıyoruz. Bu etkinlikler sizlere en kısa zamanda 

sizlere duyurulacaktır. Sizlerin de bu etkinliklere 

katkı sağlamanızı bekliyoruz. 

    

 

 

 

 

 

 

    Önemli insanlar zor günlerde ve zor şartlarda 

yetişir. Bunu anlamak için yakın tarihimize 

bakmanız yeterlidir. Sizler ülkemizin geleceği ve 

ümidisiniz. Evlerimizde bulunuyor olmanız 

çaresizlik değil sorumluluğumuzun gereğidir. 

Belki de hayatımızda bir daha 

yakalayamayacağımız kendi kendinize kalma ve 

kişisel başarılarımızı ortaya koyma fırsatı olarak 

değerlendirmeniz gerektiğine inanıyorum. 

    İdareci, öğretmen ve veliler olarak 

kullandığınız için sizleri eleştirdiğimiz, hatta çoğu 

zaman uyardığımız telefon, bilgisayar ve 

televizyonlardan yararlanma günüdür. 

    Güzel çalışmalar yapmak ve başarmak 

dileğiyle. 

  

Ertan Demirtaş                                                                  

Okul Müdürü
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DERGİLERİMİZ 

Dergilerimize http://nisantasial.meb.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz 
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