Sayın Velimiz;
Zorluklarla başladığımız 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sizler ve öğrencilerimiz için hayırlı
olmasını diliyorum. Bilindiği üzere hep beraber yaşadığımız Covid-19 pandemisi tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizi, bizleri, en çok ta eğitim hizmetlerini olumsuz etkiledi, etkilemeye de devam
ediyor. Yaşanılan süreçlere hızlı çözüm üretmeye çalışsak ta, daha önce tecrübe etmemiş
olmamız ve sürecin ne zaman neticeleneceği öngörülemediği için özellikle ilk zamanlarda
zorlandığımız süreçler oldu. Bugün halen olduğu gibi tüm bu zorlu süreçleri siz değerli velilerimizin hoşgörüsü ve desteği ile yürüttük, aşmaya çalıştık. Bu nedenle tüm velilerimize ayrı ayrı
içtenlikle teşekkür ediyorum.
Kıymetli Velimiz; yaşanılan süreçlerin belirsizliği ve sektörel olarak oluşan negatif sonuçlar
nedeni ile sizlere bugüne kadar bazı konularda bağlayıcı açıklamalar yapamadık. Bir başka deyişle en sağlıklı ve en doğru planlamayı yapabilmek için süreçleri beklemek durumunda kaldık.
Pandemi süreci tüm ülkede ve sektörde tedirginlik yaratsa da bizler FikriBilim ailesi olarak her
konuda daha iyi olabilme adına olası tüm alternatiflere yönelik olarak sezon hazırlıklarımızı
titizlikle yürüttük ve en hazır şekilde 3.yılımıza başladık. Buna bağlı olarak;
Okulumuzda hijyen ve pandemi tedbirleri standartlara en uygun şekilde alınmış olup, gerekli
hazırlık, bilgilendirme, görevlendirme ve takipler en hassas şekilde yürütülmektedir.
Okulumuzun kampüs müdürü değişmiş olup, 25 yılın üzerinde özel okul tecrübesi olan, Türkiye’nin en vizyoner kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak çalışmış, kurumumuzu hem akademik ve yabancı dil gelişim hedeflerine ulaştırmak hem de 21. Yüzyıla hazır bireyler yetiştirebilmemize liderlik etmek üzere eğitim teknolojileri alanında doktorasına devam eden Serap AKAN,
kampüs müdürü olarak aramıza katılmıştır.
Kurumumuzda Ana Okulundan Anadolu Lisesine kadar tüm kademelerde tam zamanlı ve alanında
profesyonel bir akademik kadro ile eğitim öğretim dönemine başlanmıştır. Bunun yanında tüm
yardımcı hizmetlerde eksiksiz, uzman ve güler yüzlü bir ekip hizmet vermektedir.
Okulumuz; yüz yüze eğitimdeki iddia ve özenini uzaktan eğitim ve tüm dijital hizmetler noktasında da sürdürmekte olup bu konudaki tüm fiziki alt yapı hazırlıklarını tamamlamış programlarını
buna göre revize etmiştir.
Uzaktan eğitimin oluşturacağı muhtemel her türlü olumsuzluğa yönelik tüm rehberlik, akademik,
psikolojik destek planlamaları tamamlanmıştır.

Okulumuzda eğitim öğretim gören tüm öğrencilerimizin bu süreçten en güçlü şekilde çıkması için
titizlikle çalışıldığını ve bunu başaracağımıza yürekten inandığımızı özellikle belirtmek isterim.
Bu konuda hazırlanan uzaktan eğitim programı sizlerle paylaşılacaktır.
Geçtiğimiz yıl sadece 8.sınıf soru bankaları ve deneme sınavları üreten Fikri Bilim Yayınları, bu yıl
tüm ortaokul kademesinde yayın paketini özgün ve güncel şekilde tamamlamıştır.
Ortaokul kademesinde Türkiye’deki en özgün, yeni ve güncel içeriği ile hazırlanmış, yapay zeka
alt yapısı ile çalışan ‘SÜPER AKADEMİ’ dijital eğitim platformu hizmete girmiş olup en uygun
şekilde ek program olarak ortaokul öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır.
Okulumuzda ölçme değerlendirme birimi özelleştirilmiş olup, her kademe öğretmeninin haftalık
akademik programına uygun hazırlayacağı sınıfa özel ödev ve yayın içeriklerinin, profesyonel
olarak dizgisi yapılarak düzenli bir şekilde öğrencilerimizle paylaşılacaktır. Bir taraftan yayın
paketinde bulunan yayın içerikleri takip edilirken diğer taraftan bu tamamlayıcı yayınlar ile tüm
kademelerde, sınıf ve branş bazında öğrencilerimizin akademik gelişim süreçleri düzenli olarak
takip edilecektir.
Her ne kadar tüm hazırlıklar eksiksiz şekilde yürütülmeye çalışılsa da hiçbir dönemde öğrenciler
okul ve eğitimden bu kadar uzak kalmadığı için, oluşan gözlenen ve tespit edilen tüm eksiklikler
ivedilikle takip edilecek, süreç normale döndüğünde yapılacak program ve planlamalarla eksiksiz
telafi edilecektir. Bundan hiçbir velimizin endişesi olmamalıdır. Tüm bu olumlu gayretlerin sizler
nezdinde değerlendirileceği ve bu zorlu süreçleri hep birlikte dayanışma içinde daha iyi günler
için çok çalışarak aşacağımıza inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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