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YÖNETİM’İN MESAJI 

Değerli Velilerimiz,  

Efdal Okulları Covid 19 pandemi döneminde akademik, psikolojik ve teknolojik altyapı alanlarında 

aldığı önlemlerle 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi’ne yöneticileri, öğretmenleri ve tüm 

çalışanları ile hazırdır. 

Sizlerle birlikte büyük bir aileye sahip Efdal Okulları olarak her zamanki gibi güvenle aydınlık 

geleceğe öğrencilerini yetiştirmek için yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim modelinde “Öğretmenim 

Benimle” sloganımızla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 

Pandemi ile ilgili Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk; okulların açılışının ertelenme kararını 

açıkladı. 31 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında yüz yüze yapılacak olan telafi eğitimlerinin 

“uzaktan eğitim” olarak yapılmasına karar verildiğini, 21 Eylül 2020'de okulların resmi olarak 

açılacağını, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kademeli eğitime geçileceği bilgisini verdi.  

Biz Efdal Okulları olarak her türlü senaryolara hazırız. 

Milli Eğitim Bakanlığımızın aşamalı çalışma takvimine 

göre hareket edeceğiz. Uzaktan eğitim telafi 

programlarımızı ve yüz yüze ders programlarımızı 

hazırladık. K12Net üzerinden sizlere yaptığımız 

hazırlıkları göndermeye başladık.  

Uzaktan eğitim modelimizde de, yüz yüze eğitimlerde uyguladığımız tüm program ve etkinliklerin 

de altyapısını hazırladık. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi, ders devamsızlıkları, ödev verme ve 

izlenmesi, deneme ve yazılı sınavları, ölçme değerlendirme sistemleri uzaktan eğitim sürecinde de 

hassas bir şekilde uygulanmaya devam edilecektir. 

Efdal Okulları olarak 47. yılımızda sahip olduğumuz değerlerle siz değerli velilerimiz ve 

öğrencilerimiz ile birlikte olmayı özlemle beklemekteyiz. Süreçle ilgili ayrıntılı bilgi için “Efdal 

Okulları Yol Haritamız” dokümanını web sitemizden ve K12Net üzerinden inceleyebilirsiniz. 

Hepinizi çok özledik. Sevgiyle, sağlıkla kalınız. 

Begüm IRMAK KÜÇÜK 

Yönetim Temsilcisi 

 



REHBERLİK BİRİMİMİZ DER Kİ… 

Sevgili Velilerimiz,  

Son günlerde dünyada ve ülkemizde en çok konuşulan, biz yetişkinler için bile korku, kaygı gibi 

duyguları bize yaşatan koronavirüs pandemisinin çocuklar üzerindeki etkisi kaçınılmaz bir 

gerçektir.  

Pandeminin ilk günlerinden itibaren öğrencilerimize duygusal anlamda destek veriyoruz. Gerek 

grup çalışmaları ile gerekse bireysel görüşmelerle her öğrencinin özel olduğunu göz önünde 

bulundurarak etkinlikler hazırlıyoruz. Koronavirüsün ne olduğunu, etkilerini, virüsten nasıl 

korunmamız gerektiğini öğrencilerimize anlatıyoruz. Milli Eğitim Bakanı’mızın açıklamaları 

doğrultusunda 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nda da 31 Ağustos – 18 Eylül 2020 tarihleri 

arasında uzaktan eğitim modeli ile yeniden evlerinize konuk olacağız.  

 

Okula başlamadan önce: 

• Her ne olursa olsun çocuklarımıza doğru, bilimsel açıklamalar yapmalıyız.  

• Net ve açıklayıcı olmalıyız. Gereğinden fazla detay vermekten kaçınmalıyız.  

• Okul başlamadan önce ev düzeninde değişiklikler yapılabilir. Bir oda tamamen çalışma 

odasına çevirebilir. Böylece öğrenci, dikkati dağıtıcı nesnelerden uzaklaştırılabilir.   

• Evde yapılması gereken bu düzenlemelerin neden yapıldığını çocuğunuza anlatmanız iyi 

olacaktır.  

• Pandemi süresince evde bir regülasyon (duygusal düzenleme) köşesi yapabilirsiniz. Bu 

regülasyon köşesinin içerisinde rahatlatıcı masaj aletleri, içeriği sade okuma kitapları, müzik 

dinleyebilmesi için bir kulaklık, yap-boz, manyetik oyuncaklar olabilir.  

 

 



Peki biz ne yapacağız?  

• Her öğrenciye uygulayabileceğimiz özel tanıma teknikleri ile sosyal ve duygusal olarak birebir 

müdahale edeceğiz. Bu süreçte öğrencilerimizin yaşayabileceği en ufak kaygı, üzüntü, korku 

ya da sorunda deneyimli kadromuzla yanlarında olacağız.    

• Siz velilerimizle bireysel görüşme saatleri düzenleyerek öğrencilerimizin bilişsel ve duygusal 

gelişimleri hakkında onlara rehber olabilmek için birlikte olacağız.  

• Fiziksel mesafeyi koruduğumuz bu dönemde duygusal yakınlığımızı unutmamak için oyunu 

eğitimimizin her alanına taşıyacağız.  

 

Biz Efdal ailesi olarak tüm önlemlerimizle sizleri ve öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz. 

 

Psikolojik Destek ve Rehberlik Birimi  



EĞİTİM KOORDİNATÖRÜMÜZ 

Değerli Velilerimiz,  

LGS 2020 özel okulların kayıt ve resmi okulların da tercih dönemini bitirdik. Siz değerli 

velilerimizle yaşananları paylaşarak, her öğrencimiz tek tek takip ederek, kayıt ve tercih ile ilgili 

tüm bilgileri anında sizlere ulaştırarak güzel bir ekip anlayışı ile bu süreci geçirdik.  

Efdal Okulları’nın 8. sınıfındaki 39 öğrencisi yine hepimize büyük bir onur yaşattı. Öğrencilerimiz 

tercih ettikleri okullarına yerleştiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz. “Efdal Başarı Geleneği Devam 

Ediyor” sloganımız ile gurur tablomuz Efdal tarihinde yine yerini alacaktır. Bu süreçte emeği geçen 

tüm idare ve öğretmenlerimize, siz değerli velilerimize, öğrencilerimize, personelimize çok 

teşekkür ederiz.  

Her biri bir kıvılcım olan Efdal 2020 mezunlarımızın yolları açık, şansları bol olsun. Gittikleri her 

yerde bir güneş gibi aydınlık saçsınlar. 

Neşe ÖZYÜKSEL 

Eğitim Koordinatörü 

  



2020 MEZUNLARIMIZIN SON ÖN KAYIT TABAN PUANLARINA GÖRE 

HAK KAZANDIKLARI ÖZEL OKULLAR 

  



2020 MEZUNLARIMIZIN TERCİHLERİ DOĞRULTUSUNDA YERLEŞTİĞİ OKULLAR 

  



 

 


