
Sayın Velilerimiz,  

              Tüm Dünyayı etkisi altına almaya başlayan Koronavirüs (COVID-19) hızlı bir şekilde 

yayılmakta ve insan sağlığını derinden etkilemektedir.   

Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son 

bilgilendirmede ülkemizde bir kişide bu virüsün görüldüğü, ilgili kişinin ve yakınlarının 

karantinada olduğu, hasta kişinin de durumunun da iyi olduğu iletildi. 

 

Her virütik hastalıkta olduğu gibi, bu hastalıktan korunmak amacıyla bireysel farkındalık 

ve yüksek bilinç seviyesi ile hareket etmek durumundayız. Kendi sağlığımızı düşünürken 

çevremizdekilerin de sağlığını düşünmeliyiz, bu sorumluluk ile sosyal mesafemize daima dikkat 

etmeli ve Sağlık Bakanlığının öngördüğü şekilde virüsten korunma yollarını uygulamalıyız. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda tüm İlkokul, 

Ortaokul ve Liseler 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime başlamıştır. Bizler de, Galileo 

Galilei İtalyan Lisesi olarak dünyanın dolayısıyla da ülkemizin geçirdiği bu sıkıntılı dönemde 

öğrencilerimizin eğitim sürecini kesintisiz devam ettirmeyi amaçladık. Bu bağlamda, derslerimizi 

oluşturduğumuz yeni ders programımız doğrultusunda online eğitime taşıdık. Eğitim sürecimiz bu 

tarihten itibaren sorunsuz olarak devam etmektedir.  

 

2020 - 2021 Eğitim - Öğretim yılı başlangıcında online olarak başlayan eğitimlerimiz, 

Bakanlığımızca yapılan açıklamalar doğrultusunda Ekim ayı itibariyle kademeli olarak yüz yüze 

ve online eğitimler olarak devam etmektedir. Tüm tedbirlerin titizlikle alındığı okulumuzda, 

öncelikle, Hazırlık ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştır. Bunu takiben, Kasım ayında 9. 

Sınıflarımız da tüm önlemler alınarak okullarında yüz yüze eğitime kademeli olarak 

başlamışlardır. Yine Bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda, bu çalışmalara katılamayan 

öğrencilerimiz derslerini eş zamanlı olarak online sistemimiz üzerinden takip etmişlerdir. Yüz 

yüze eğitim için hazırlamış olduğumuz video şöyledir. 

 

 

 

http://www.galileilisesi.k12.tr/tr/medya/haberler/yuz-yuze-egitim


Kasım ayının sonuna Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda tüm 

seviyeler için yeniden uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu dönem içerisinde yapılacak ya da yapılan 

sınavlara dair de erteleme kararı alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2020 

tarihinde "Sınavların Ertelenmesi" konulu yapılan resmi açıklama çerçevesinde Ortaöğretim 

kurumlarıyla ilgili hususlara ekte ulaşabilirsiniz. 

 

Bundan sonraki tüm süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve 

bilgilendirmeler yakından takip edilerek sizlere bildirilecektir.  

Son olarak belirtmek isteriz ki, daima önceliğimiz öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın 

sağlığını korumaktır. Galileo Galilei İtalyan Lisesi Ailesi olarak öğrencilerimize bir an önce 

kavuşmayı diliyoruz. 

 

 

Saygılarımızla 

Okul İdaresi 

 

http://www.galileilisesi.k12.tr/uploads/14637/c9e782bd39c5b7b37ba79c90440d1529.pdf

