DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI
Sayın Velimiz,
2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden itibaren dünya genelinde yüz yüze
eğitim faaliyetlerinin yerini büyük oranda uzaktan eğitim almış; farklı sınıf seviyelerindeki hemen hemen tüm öğrencilerimiz 1,5 eğitim yılı boyunca ikinci evleri olan okullarımızdan ayrı kalmıştır. Covid-19 salgınının gölgesinde geçen bu süreçte öğretmenlerimiz büyük fedakârlık göstererek sevgilerini, bilgilerini ve ilgilerini ekranlar vasıtasıyla öğrencilerimize ulaştırmıştır.
Diltaş Eğitim Kurumları olarak 31 Ağustos 2020 - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında;
160.009 ders saati yüz yüze ve interaktif ders, 224 yüz yüze ve online deneme sınavı (konu tarama ve ünite değerlendirme sınavları hariç) ile oldukça verimli bir dönemi geride bıraktık. Bu
zorlu süreçte kurumumuzun en büyük motivasyon kaynağı ise 41 yıldır olduğu gibi velilerimizin
bize duyduğu sınırsız güven olmuştur. Ümidimiz 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak olan
2021-2022 eğitim-öğretim yılında, öğrencilerimizle tam zamanlı ve yüz yüze buluşabilmektir.
Diltaş Eğitim Kurumları çağın gerektirdiği tüm öğrenme metotları ve araçlarını etkili bir
biçimde kullanırken, okul ortamında yarattığımız iklim, öğrencilerimize her açıdan yeterli olmaktadır. İnsanlığın maddi açıdan da sıkıntılarla yüzleştiği bu dönemde, öğrencilerimiz için özellikle
sınavlara hazırlıkla ilgili yoğun programımız yıllardır olduğu gibi yine yeterli olacak, öğrencilerimiz okuldaki ders ve uygulamalar haricinde dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymayacaktır.
Bu bağlamda yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kapsamlı bir yaz dönemi destek programı planladık. Öğrencilerimizin okul ortamından uzak kaldığı zamanlardaki sosyal-duygusal, fiziksel ve
akademik kayıplarını telafi etme düşüncesiyle yola çıktığımız bu çalışma sayesinde; öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre sporla, kültürle, sanatla ve bilimle nefes alarak tazelenmelerini, yeni
döneme yepyeni bir başlangıç yapmalarını sağlayacağız.
2021-2022 eğitim öğretim yılında;
1. sınıf olacak öğrencilerimiz 16 Ağustos - 3 Eylül,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ve 11. sınıf olacak öğrencilerimiz 9 Ağustos - 3 Eylül arasında uygulayacağımız
telafi programına,
8 ve 12. sınıf olacak öğrencilerimiz ise 9 Ağustos - 3 Eylül arasında LGS ve YKS’ye yönelik uygulayacağımız takviye programına katılabilecektir. Takviye ve telafi programlarımızın detayları
öğretmenlerimizce titizlikle hazırlanmıştır.
Sevgili öğrencilerimizin eğlenerek öğrenecekleri programımız pazartesi, salı, çarşamba
ve perşembe günleri 09.00-12.50 (ilkokul için 09.00-12.10) arasında; cuma günleri ise 09.0012.10 arasında okullarımızda ve yüz yüze gerçekleştirilecektir. Program boyunca yemek hizmeti
verilmeyecek; servis hizmeti ise velilerimizin talebine göre belirlenecektir.
4 yerleşkemiz de TSE tarafından yapılan denetimlerde “Okulum Temiz” belgelerini yeniden almaya hak kazanmış olup okullarımızın tümünde telafi programı süresince Covid-19 tedbirleri uygulanacaktır. Yüz yüze telafi programımızda bütün öğrencilerimize ulaşmayı hedeflerken
programımıza katılımın zorunlu olmadığını da belirtmek isteriz. Yaz dönemi telafi programımıza katılmak istemeyen öğrencilerimiz, 6 Eylül 2021 tarihinde okula başlayacaktır. Salgın hastalık
sebebiyle yaşamakta eksik kaldığımız sevinç ve mutlulukları gerçekleştirmek için, sevgili öğrencilerimizle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.
Bu duygularla mübarek Kurban Bayramı’nızı kutluyor, Büyük Diltaş Ailesi’nin tüm fertlerine mutluluk ve esenlikler diliyorum.
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