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“Bizden Haberler, Gelişmeler ve Yenilikler.”

Uğur Okullarında Online 
Eğitim Tüm Hızıyla Sürüyor

Uğur Okulları Tüm 
Öğrencilerinin Yanında!

23 Nisan Tüm 
Uğur Okullarında 
Coşkuyla Kutlandı

BUEK Başkanı
Enver Yücel, 
Eğitimcilerimiz ile
Bir Araya Geldi

Yeni korona virüsü salgını nedeniyle okulların Milli Eğitim Bakanlığınca 16 Mart’ta tatil edilmesinin ve 
23 Mart’ta online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından Uğur Okulları hızlı bir aksiyon alarak 
Metodbox’ın kapsamını güncelledi. Kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox’ta süren derslerin 
yanı sıra 30 Mart haftasında başlayan canlı derslerle de öğrenciler eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox, 23 Mart’tan itibaren 2020-2021 eğitim öğretim yılı için 
Uğur Okullarına kayıt olan tüm öğrencilerin de kullanımına sunuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 
100. Yılı Türkiye’nin her 
yerinde Uğur Okullarında 
coşkuyla kutlandı. Online 
dans ve koro gösterilerinden 
tiyatroya, satranç 
turnuvasından oyunlara 
birçok farklı programla 
öğrenciler bu yıl bayram 
coşkusunu evlerine taşıdı. 

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Sn. Enver Yücel, 
Türkiye’nin birçok farklı ilindeki okul müdürlerimiz ile bir araya 
gelerek, pandemi şartlarında verimli şekilde devam eden uzaktan eğitim programımız hakkında görüş 
alışverişinde bulundu ve gündem değerlendirmesi yaptı. 
#TürkiyeninEğitimGücüyüz

SEKTÖRDEN...
Lise öğrencileri için 
soru destek paketi 
yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle 
zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim 
sürecinde öğrencilere destek sağlamak amacıyla 750 
sorudan oluşan ikinci soru destek paketini yayınladı. Lise 
öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme 
ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar 
testlerinden oluşan ilk soru destek paketi, 9 Nisan’da 
yayınlanmıştı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm 
derslerden yayımlanan soru sayısı 1240’a ulaştı.
Kaynak: Hürriyet Eğitim

U-Career Online Kariyer 
Buluşmaları Başladı!

“Farkındayım” Kısa 
Film Yarışması Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

U-Ready Programı ile Öğrenciler 
Bir Üst Kademeye Hazırlanıyor

myOn Okuma Yarışması’nın 
Kazananları
Belli Oldu!

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Barış Sezgin’in moderatörlüğünde “Online Kariyer Buluşmaları” başladı. 
İlki 27 Nisan Pazartesi günü Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen 
buluşmalar Instagram canlı yayınları üzerinden sürecek. Online Kariyer Günleri’nde sınava hazırlanan 
öğrenciler için meslekler konuşulacak, kariyerlerine ışık tutacak bilgiler paylaşılacak.

Uğurlu öğrencilerin kameralarını otizme çevirdiği ‘Farkındayım’ kısa 
film yarışmasının kazananları belli oldu!

Okul öncesinden 1. sınıfa, 4. sınıftan 5. sınıfa ve 8. sınıftan liseye geçen Uğurlu öğrencileri, yaşanılacak 
değişime hazırlayan U-Ready programı, uzaktan eğitim sürecinde de devam ediyor. Program, 8 Mayıs 
tarihine kadar canlı yayın dersleri üzerinden sürdürülecek.

Uğurlu öğrenciler, 
kitapların büyüleyici 
dünyasında yolculuğa 
çıkmaya uzaktan eğitim 
aldıkları dönemde de 
devam ediyor. Klasik müzik 
eşliğinde gerçekleşen 
Kitap Benim okuma saatleri 
ile öğrenciler her gün 20 
dakika derslerine ufak bir 
mola veriyor. 

metod b       x

Son 30 günde
Metodbox'ta 34 milyon
sayfa görüntülenmesi

34
milyon

Metodbox’ta mevcut
soru ve soru çözüm
videosu sayısı: 168.022

168.022 127.600
Metodbox’ta mevcut
ders anlatım
materyallerinin
sayısı: 127.600

7.000
7.000'e yakın
öğretmenimiz canlı
derslerimizde
öğrencilerimizle
buluşuyor. 

75 bin kullanıcı  
75

bin
Metodbox’ta
mevcut konu anlatım
videosu sayısı: 8.296

8.296 887.500
Ders, ünite,
konu parçaları ve
tüm alt konuların
sayısı: 887.500 

4.707
4.707 öğretmenimiz
Metodbox üzerinden
öğrencilerimizin takibini
yapıyor.

Okuma 
Farkındalığı 
Kitap Benim 
Projesi Evlerde 
Devam Ediyor

myOn Reader’da, 2 ay içerisinde 211.781 kitap 
okundu ve geliştirdikleri projeyle finale kalan 70 
Uğurlu öğrenci arasından 15 öğrenci, yarışma 
ödüllerini almaya hak kazandı.

‘Uğurlu Hamleler’ Online
Satranç Turnuvaları 
Devam Ediyor


