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“Bizden Haberler, Gelişmeler ve Yenilikler.”

Uğur’da online 
UKS heyecanı

Sınav grupları ile 
sınıflarda buluştuk

Başarının dİjİtal arşİvİ 

Dijital güvenlik 
toplantısı
düzenlendi

Takvimlerimiz öğrencilerin
çizimleriyle renklendi

ErkenSTEM ve STEM 
fuarları gerçekleştirildi

Tüm detaylarıyla 
ve 

LGS ve YKS’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizle yarıyıl 
tatilinde sınıflarımızda buluştuk. 
Birinci dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan sınav grubu 
öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla yarıyıl tatilinde 2 hafta 
sürecek yüz yüze derslere başladı. 

Öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim 
öğretim yılının ilk döneminde gösterdiği 
akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel 
gelişim değerlendirmelerinin bulunduğu 
Akademik Gelişim Dosyaları-AGD 
e-portfolyoları öğrenci ve velilerimizle 
paylaşıldı.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Uğur Okulları 
yöneticileriyle bir araya gelerek etkin sosyal medya kullanımı ve 
dijital güvenlik konuları hakkında paylaşımlarda bulundu. Online 
olarak gerçekleştirilen toplantıda Prof. Eraslan, sosyal medya ve 
dijital dünyaya bakış hakkında, sosyal ağlarda karşılaşılabilecek 
riskler ve dijital güvenlik hakkında bilgiler verdi. 

2021 takvimimiz, Uğurlu öğrencilerimizin resmettiği çizimlerle güzelleşti. Hayal güçlerini kullanarak 
çizdikleri resimler ile dereceye girip takvimimize katkıda bulunan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimizin “Makineler Dünyası ve “Yeşil Dünyamız” temalı; 
ortaokul ve lise öğrencilerimizin ise fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik 
disiplinlerini birleştirerek ürettiği 1. dönem projeleri erkenSTEM&STEM Fuar Haftası’nda 
online olarak sergilendi.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcılarımız kurumsal iletişim yöneticilerimizle bir araya gelerek,
yapay zeka tabanlı öğrenme platformlarımız Metodbox ve SeeMeet’in kullanım detayları hakkında bilgi 
paylaşımında bulundu.

metod b       x SeeMeet

SEKTÖRDEN...
Okullar yüz yüze eğitim için hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’un açıklamasına göre, 15 Şubat tarihinde başlayacak ikinci 
dönem itibarıyla köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze 
eğitime başlıyor. 1 Mart’tan itibaren ise Türkiye genelinde ilkokul 
öğrencileri tüm kademelerde haftada iki gün, 8. ve 12. sınıf öğrencileri 
ise  tam zamanlı olarak yüz yüz eğitime geçiş yapacak. 

Yüz yüze eğitim için hazırlıklar başladı 

Pandemi sürecinde Türkiye’nin dört bir yanında uzaktan eğitimi kesintisiz sürdüren Uğur Okullarında, bu yıl 
Uğur Kabul Sınavı da (UKS) online olarak gerçekleştirildi. Başarıyı destekleyen eğitim sistemi kapsamında her 
yıl düzenlenen; Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek 
kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Uğur Kabul Sınavı, bu yıl 9-10 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Uğur 
Kabul Sınavı’na 4. sınıf ve 11. sınıf arası öğrenciler katıldı. 


