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•Okullarımızda tüm akademik ve idari kadronun aşılanma süreçlerini yakından takip
ediyoruz. Kurumumuzda aşılanmayan çalışan sayımız ihmal edilecek kadar azdır. Siz
velilerimizle birlikte bu küresel sorunu, okul, aile ve öğrenci dayanışması ile aşacağımıza
inanıyoruz. Velilerimizin bizler gibi aşı olmasını ve çevresini aşılanma için pozitif yönde
cesaretlendirmelerini umuyoruz.
•Okullarımız 1000 kişi üstü öğrenci kapasitesine sahiptir. Aktif olarak kayıtlı öğrenci
sayımız kapasitemizin yarısı kadardır. Bu yüzden Okan Kolejleri kampüs -bina hacimleri
ve metrekareye düşen öğrenci sayıları açısından oldukça seyreltilmiş durumdadır. Bu
durumumuza rağmen yemekhane ve diğer tüm ortak alan kullanımları Covid önlemleri
kapsamında yeniden yapılandırılmıştır.
•Milli Eğitim Bakanlığımızın tavsiyesinde de olduğu gibi okulumuz sınırları içine, bahçede
dahil olmak üzere, mecbur kalmadıkça velilerimizin giriş yapmasına izin veremiyoruz.
•Mecburi durumlarda velilerimizden okulda görüşecekleri birimden bir gün öncesinde
randevu almalarını, ana giriş kapılarımızda HES kodlarınızı bildirmelerini ve okul sınırlarımız içinde devamlı maske kullanmalarını rica ediyoruz.
•Okul müdürlerimiz kadromuzun ve öğrencilerimizin PCR neticelerini takip ediyorlar.
Öğrencimizin veya ailesinden birinin “temaslı” olması durumunda vakit kaybetmeden
okul yönetimimize iletmeniz diğer öğrenci ve çalışanlarımızın sağlığı açısından çok
önemlidir.

YÜZ YÜZE EĞİTİME AKADEMİK, SOSYAL ve
DUYGUSAL ANLAMDA UYUM SÜRECİ
ÇALIŞMALARIMIZ
Öğrencilerimizin ve kadromuzun, günümüzde yaşadığımız bu bilinmezliklerle dolu ve
stresli dönemle en iyi şekilde baş edebilmesi için okullarımızda OKAN SEL uygulamalarını
başlattık.
Öğrencilerimizin her açıdan yüz yüze eğitime en verimli ve sağlıklı şekilde
adaptasyonlarının sağlanması için başlatılan OKAN SEL (Social and Emotional
Learning) uygulaması, akademik, sosyal ve duygusal öğrenmelerinin en sağlıklı şekilde
ilerlemesi için yapılandırılmış bir programdır.
Programımızın ana çatısı CASEL- Collabrative Academic Social and Emotioanl Learning
(www.casel.org) kuruluşunun ve Yale Üniversitesi, Center of Emotional Intelligence
(https://www.ycei.org ) tavsiye, tedbir, öneri ve uygulamaları doğrultusunda bizim
ülkemizin öğrenim ve eğitim esaslarımız baz alınarak hazırlanmaktadır.
OKAN SEL çalışmaları öğrencilerimizin bilişsel/akademik öğrenme arasındaki güçlü
ilişkiyi vurgulayan bir eğitim felsefesidir ve yüz yüze eğitime geçilen bu günlerde tüm
Dünya eğitim camiasında oldukça önem arz etmektedir.
OKAN SEL uygulamaları kapsamında öğrencilerimizin akademik öğrenmelerini büyük
ölçüde olumlu etkileyen
• Öz Denetim
• Öz Farkındalık
• Sosyal İlişkiler
• Sorumlu Karar Verme
• Sosyal Farkındalık
yetkinliklerini geliştirmek için hem akademik derslerimizdeki hem de kulüp, etüt ve
dinlenme zamanlarındaki ilişkilerimiz yönünden planlamalarımızı özellikle salgın sonrası
yüz yüze eğitime geçişin dinamiklerini ön planda tutacak şekilde uyguluyoruz.
Sözü geçen beş temel yetkinlikten özellikle okula dönüşün ilk aylarında “Sorumlu Karar
Verme ve Riskli Durumlardan Kaçınma” çalışmalarını ağırlıklı olarak ele almaya karar
verdik.
Öğrencilerimizin bulaş riskini anlaması ve doğru kararlar almak suretiyle kendini ve
çevresini koruması önceliğimizdir. Uzun süreli kapatma sonrası çocuklarımızın sosyal
becerilerinin gelişimi çevrimiçi eğitim sonrası ayrı bir önem kazanmıştır.

