Teog Özel

Nisan 2017/ Sayı 2

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

sayfa
1

Toeog Özel

Hazırlayan :Hüseyin ÇAĞLAR

Nisan 2017 / Sayı 2

TeogÖzel

Hepinize Teşekkürler
TEOG ÖZEL isimli dergimizin ilk sayısı siz değerli okurlarımız tarafından
EBA’da 570 kez indirildi, 210 beğeni aldı. Böyle yoğun bir ilgi görmesi beni
oldukça mutlu etti. Sizden aldığım bu güçle TEOG ÖZEL dergisinin 2. sayısını
çıkarmaya karar verdim. Amacım bu sınav hakkında aklınıza takılan tüm
konularda sizi bir nebze olsun bilgilendirebilmek.
Çocuklarımızın geleceği konusunda oldukça önemli bir yere sahip olan TEOG
sınavı hakkında yeterli kaynak olmadığını gördüm ve bu eksikliği tamamlamak
adına bu dergiyi çıkarmaya karar verdim. Dergiyi hazırlarken sadece
TEOG’la ilgili bilgilerden ziyade sınav sonrası için tercihler konusunda da sizi
bilgilendirecek rehber olabilecek bir dergi olmasına özen gösterdim.
Türkiye’nin her yerinde bu sınav için ter döken öğrencilerimizi ve ailelerini
düşünerek derginin olabildiğince çok yönlü ve aydınlatıcı olması için çalıştım.
Umarım bu konuda bir nebze de olsa siz yardımcı olabilmişimdir. Keyifle
okumanız dileğiyle.
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LİSE TÜRLERİ PUAN ARALIKLARI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fen Lisesi
Özel Fen Lisesi
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500-485

Özel Kolejler

Köklü 1. Derece Anadolu Lisesi
İlçe Fen Liseleri

485-450

Sosyal Bilimler Lisesi

2. Derece Anadolu Liseleri
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 450-400

3. Derece Anadolu Lisesi
1. Derece Mesleki ve Teknik Lise

(Sağlık Meslek Liseleri)

400-385

2. Derece Mesleki ve Teknik Liseler
4. Derece Anadolu Liseleri

385-330

1. Derece İmam Hatip Liseleri

3. Derece Mesleki ve Teknik Liseler
Çok Programlı Liseler

330-0

2. Derece İmam Hatip Liseleri
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ANADOLU LİSESİ Mİ YOKSA FEN LİSESİ Mİ?
TÜM LİSE TÜRLERİ HAKKINDA SİZİN
İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ BU YAZIYLA
TERCİHLERİNİZ KOLAY OLACAK.
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01

2016 LYS’DE EN BAŞARILI OLAN LİSE TÜRLERİ
ÖZEL
FEN LİSESİ

Nisan 2017/ Sayı 2

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

FEN LİSESİ

SOSYAL
BİL. LİSESİ
POLİS
KOLEJİ

04

03

02

01

01

FEN LİSESİ

Tabloya baktığımızda Matematik-Fen, Türkçe Matematik ve Türkçe
Sözel bölümlerinde en yüksek ortalamaya sahip lise türünün
Fen liseleri olduğunu göreceksiniz

02

ÖZEL FEN LİSESİ

Matematik-Fen, Türkçe Matematik ve Türkçe sözel bölümlerinde
en yüksek 2. ortalamaya sahip lise türünün Özel fen liseleridir

03
04
05

Tablo’da Eşit ağırlık ve Sözel ağırlıklı derslerde ise Sosyal bilimler
SOSYAL BİL.LİSESİ lisesinin açık ara önde olduğunu görebilirsiniz.

POLİS KOLEJİ

Tablo’da Eşit ağırlık alanında polis kolejinin diğer tüm liseleri
geçtiğini görebilirsiniz.

Anadolu liseleri pek çok düz lisenin adının değiştirilerek anadolu
ANADOLU LISESI lisesine olmasından dolayı başarısı düşük görünüyor ama köklü
Anadolu liselerinde başarının oldukça yüksek olduğunu ilerleyen
sayfalarda görebilirsiniz.
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Matematik ve fen bilimleri alanında
yüksek öğrenime hazırlar.

Sayısal Dersler
ağırlıktadır
Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi,
bilimsel ve teknolojik gelişmeler
ile yeni buluşlara ilgi duyanların
çalışacakları ortamı ve koşulları
hazırlar.
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B

irinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde
öğrenim süresi 4 (dört) yıldır

B

ilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.

•Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik
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gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları
ortamı ve koşulları hazırlar.
•Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve
projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir.
•Fen liseleri, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri
yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında
yüksek öğrenime hazırlar.

02

BİYOLOJİ

Y

eni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler
üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler

•Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan

yetiştirir.

üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık
eder.
•Yatılı ve karma okullardır.
•Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde
yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar.
Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli
KİMYA
ferivir lost omnotemena.

03
•Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim
süresi 4 (dört) yıldır.

Ö

ğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel
ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak

•Resmi fen liseleri ile ilgili daha detaylı bilgiye http://ogm.

ekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar.

meb.gov.tr adresindeki ‘Okullarımız’ butonu tıklanarak
ulaşılabilir. 2016 taban puanlarına göre Türkiye genelindeki
en yüksek puanlı 3 Fen Lisesi;
•

izmir Fen Lisesi – 496,852

•

Ankara Fen Lisesi – 496,671

•

Aydın Fen Lisesi – 494,747

04

MATEMATİK
sayfa
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TABAN PUANLI FEN LİSELERİ
İSTANBUL , ANKARA VE İZMİR
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göre yüksek öğretim programlarına
hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.
Öğrenim süreleri 4 yıldır.
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i

ngilizce (yabancı dil) ağırlıklı bir lisedir
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•Anadolu Lisesi‘nin amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek
ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına
hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.
Öğrenim süreleri 4 yıldır

01
•Köklü Anadolu Liseleri’nin ortak sınav puanları ortalama
450-500 arasında olup mezunların üniversitelere yerleşme
oranı yüksektir.

GALATASARAY LİSESİ

k

öklü Anadolu Liseleri’nin ortak sınav puanları ortalama
450-500 arasında olup mezunların üniversitelere

yerleşme oranı yüksektir.

Ancak genel liselerin Anadolu Lisesi olmasıyla yeni
Anadolu Liseleri’nin ortak sınav taban puanı oldukça düşük
olmaktadır
2016 taban puanlarına göre Türkiye genelindeki en yüksek
puanlı 3 Anadolu Lisesi;
Galatasaray Lisesi – 498,034
İstanbul Lisesi – 497.022
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) – 495.444

02

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli
ferivir lost İSTANBUL
omnotemena. LİSESİ

A

ncak genel liselerin Anadolu Lisesi olmasıyla yeni
Anadolu Liseleri’nin ortak sınav taban puanı oldukça

düşük olmaktadır

03

ÖĞRENİM SÜRELERİ 4 YILDIR
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2016 EN YÜKSEK

TABAN PUANLI ANADOLU
LİSELERİ
İSTANBUL , ANKARA VE İZMİR
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Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında

Hazırlayan :Hüseyin ÇAĞLAR

Nisan 2017 / Sayı 2

ihtiyaç duyulan nitelikli bilim
adamlarını yetiştirmek, zeka düzeyleri
ile edebiyat ve sosyal bilimler
alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst
düzeyde olan öğrencileri bu alanda
yüksek öğretime hazırlamak yer
almaktadır.
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LİSESİ

G

enellikle sözel dersler ağırlıktadır.bir sınıftaki
öğrenci sayısı 30’ugeçmez
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•Sosyal Bilimler Lisesi‘nin amaçları arasında; Sosyal Bilimler
ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını
yetiştirmek, zeka düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler
alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri
bu alanda yüksek öğretime hazırlamak yer almaktadır.
•Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü;
devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak
elemanları yetiştirmektir.

01

Coğrafya

A

macı siyaset ve bürokrasiye kültürlü,devleti
ve demokrisiyi iyi tanıyan ona işlerlik

kazandıracak elemanlar yetiştirmek

•Bir sınıftaki öğrenci sayısı ile 30’u geçemez.
•Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5
yıldır.
•Sosyal Bilimler Liseleri üniversite yerleştirme sınavları
konusunda istatistikleri oldukça yüksektir.
Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli
Edebiyat
ferivir lost omnotemena.

02

S

osyal bilimler ve edebiyat alanında ihtiyaç
duyulan nitelikli bilim adamları yetiştirmek.

03

Tarih
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Mesleki Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet
gösteren 22 okul türünün öğrenim
süreleri ile yetkilerinde herhangi bir
değişiklik yapılmaksızın

Teog Özel

•Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak
faaliyet gösteren 22 okul türünün öğrenim süreleri ile

MUHASEBE VE FİNANSMAN
ALANI

yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, ‘Mesleki ve Muhasebe Dalı
Teknik Anadolu Lisesi‘ ile ‘Çok programlı Anadolu Lisesi‘ adı

Bilgisayarlı Muhasebe DalI

altında yeniden yapılandırılmıştır.

Bankacılık Dalı

Bünyesinde Bulunan Okullar:

Dış Ticaret Dalı

1. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

Borsa Hizmetleri Dalı

2. Ticaret Meslek Liseleri

Kooperatifçilik Dalı

4. Kız Teknik ve Meslek Liseleri

SİGORTACILIK VE RİSK
YÖNETİMİ ALANI

5. Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri

Sigortacılık Dalı

6. Tarım Meslek Liseleri

Sigorta Satış Temsilciliği Dalı

3. Turizm Meslek Liseleri

7. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

PAZARLAMA ALANI

8. Spor Liseleri

Satış Yönetimi Dalı

Anadolu teknik meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.

Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı
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Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı
Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu Emlâk Komisyonculuğu Dalı
Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
ALANI

sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca

Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı

TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

Hukuk Sekreterliği Dalı

programlarına girebilmektedirler.

Anadolu Ticaret Meslek Liseleri

Tıp Sekreterliği Dalı
Yönetici Sekreterliği Dalı
Büro Hizmetleri Dalı

Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama Mahalli İdareler Dalı
ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim

BİLGİSAYAR ALANI

teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir,

Bilgisayar Programcılığı Dalı

nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem

Bilgisayar Donanımı Dalı

de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu üzerine

Masaüstü Yayıncılık Dalı

dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.

Toplam 5 Alan, 21 Dal

Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu
programlarına girebilmektedirler.
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ANADOLU
ÖĞRETMEN
LİSELERİ
Devletler yirminci yüzyılda
kalkınmanın temel gücünü,
yetişmiş insan gücünün
oluşturduğunun bilincine varmışlar;
eğitimi vatandaşlarına verilen en
öncelikli hizmet alanlarından birisi
olarak ilân etmişlerdir. Ülkemizde
de Yedinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânında eğitim, en öncelikli alan
ilân edilmiş ve iyi yetişmiş insan
gücünün önemi belirtilmiştir(1).
Eğitimin niteliğinin artması;
okullardaki öğretimin niteliğine
ve öğretmenlerin alanlarında iyi
yetiştirilmesine bağlıdır.

Öğretmen yetiştiren
yükseköğrenim kurumlarına
öğrenci yetiştirmeyi amaçlar
.
Fen, Türkçe-Matematik, Sosyal
Bilgiler ve Yabancı Dil alanları vardır.
Sınıf mevcudu 30 ile
sınırlandırılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığının kontenjan
ayırdığı öğretmen yetiştiren
yükseköğrenim programlarını ilk
beş tercihinde kazanan öğrencilere
kontenjan sayısınca karşılıksız burs
verilir.
Bu programlara ilk beş tercihinde
giren her öğretmen lisesi
mezununa kontenjan sayısına
bakılmaksızın burs verilir.
sayfa
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İMAM HATİP
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Anadolu İmam Hatip Liseleri
•

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun

32’nci maddesi hükmü gereği, İmamlık, Hatiplik
ve Kur’an Kursu Öğreticiliği konularında görevli
elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim
Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde
yer alan, hem mesleğe hem de yükseköğretime

ANADOLU KIZ
MESLEK LİSELERİ

hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.
•

Öğretim süresi 4 yıldır.

•

Anadolu İmam-Hatip Liselerinden mezun

olanlar, (ÖSYS) sınavı sonucuna göre hem kendi
Anadolu Kız Meslek Liseleri
İlköğretim okulu üzerine, bazı derslerin öğretimini yabancı
dille yapan, öğretim yılı bir yıl hazırlık sınıfından sonra
dört yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların

alanlarında, hem de diğer alanlardaki kazandıkları
yükseköğretim programlarına devam edebilmekte,
İlahiyat Fakülteleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği bölümlerini tercih edenlerde ek puan
alabilmektedirler.

yetiştirildiği okullardır.
Çeşitli meslek alanlarına yönelik 21 alan/bölümde faaliyet
göstermektedir. Eğitim İngilizce ve Almanca dillerinden
biriyle yapılmaktadır.
Bu okullardan teknisyen ünvanı ile mezun olanlar,
alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse
yükseköğretim kurumlarına da devam edebilirler.
sayfa
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Sağlık Alanıyla
İlgili Dersler

sayfa
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Türk Millî Eğitiminin genel sağlık alanının
özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim
seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili
temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik
kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve
yükseköğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak
İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar
uygulanmakta olup, ‘Anadolu’ programlarında
İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir

Teog Özel

B

U ünvanlarla mezun olacakların gören
tanımları şu şekilde olacak:

H

emşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin
hemşire yardımcılığı programından mezun
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olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan,
ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin
yerine getirilmesi, beslenme programının
uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık
hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat
eden sağlık teknisyenidir.

SAĞLIK MESLEK
LİSELERİ
•Sağlık Meslek Liseleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel
yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman
yetiştirmek üzere açılan okullardır.
Türk Millî Eğitiminin genel sağlık alanının özel amaçları
doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür,
sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki
yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve
yükseköğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce
öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup,
‘Anadolu’ programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.

01

HEMŞİRE YARDIMCISI

E

be yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe
yardımcılığı programından mezun olup

ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca
hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine
getirilmesi, beslenme programının uygulanması,
kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine
ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık
teknisyenidir.

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli
EBE YARDIMCISI
ferivir lost omnotemena.

02

S

ağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin

Yapılan değişikliklere göre, sağlık meslek liselerinin bazı
programlarına yeni öğrenci kaydedilmeyecek ve böylelikle
lise mezunlarının ebe ya da hemşire unvanını kazanması
mümkün olmayacak.
Yeni Ünvanlar: Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazanacağı
ünvanlarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, sağlık
meslek liselerinden sadece ‘Hemşire Yardımcısı’, ‘Ebe
Yardımcısı’, ‘Sağlık Bakım Teknisyeni’ ünvanları ile mezun

sağlık bakım teknisyenliği programından

mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık
meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı
olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam
aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme
programının uygulanması, kişisel bakım ve
temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında
yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek
mensubudur.

olunabilecek.

03

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ
sayfa
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SPOR LİSELERİ
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SPOR Liselerinin
Amaçları
Spor liseleri; beden eğitimi ve sporla ilgili
yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu;
spor lisesi programlarının uygulanabileceği
kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri
spor alanları ile yeterli spor araç-gereci
bulunan, fizikî alt yapısı uygun olan
okullardır.

Teog Özel

SPOR LİSELERİ
•Spor liseleri; beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim
kurumlarının bulunduğu; spor lisesi programlarının

Çok Programlı
Liseler

Nisan 2017/ Sayı 2

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri
spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt
yapısı uygun olan okullardır.
Yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir.
Bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.
Yüksek Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında), seçecekleri
fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili bölümlerinden

Bazı yerleşim birimlerinde genellikle il dışı
merkezlerde birden çok okul programının birlikte
bir okulda yer almasıyla oluşan okullardır.
Çok programlı liselerde 4 ana program
bulunmaktadır.
Anadolu Meslek Programı
Anadolu Teknik Programı
Anadolu Lisesi

mezun öğrencilere ek başarı puanı vermektedir.

Anadolu İmam Hatip Lisesi programları yer
almaktadır.

Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır

Bu programların alt dalları ve bölümler vardır.
İlköğretim üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve
öğrencilere, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin
ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki
formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş
alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan
programların uygulandığı mesleki ve teknik
okullarıdır
Bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iş
yerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini
açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam
edebilirler.
Mezun olan öğrencilere eğitimini gördükleri
program türüne ait diploma verilmekte ve
alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim
kurumlarını tercih etmelerinde halinde de ek puan
verilmektedir.
Çok Programlı Liselerden mezun olanlar, sınavsız
olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu
programlarına girebilmektedirler.
sayfa
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Anadolu Güzel
sanatlarLiselerinin
Amaçları
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, yetenekli

olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum
yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri
yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve
geliştirici çalışmalara yöneltmektir.
sayfa
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ANADOLU
GÜZELSANATLAR

B

u okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
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LİSELERİ
•Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, yetenekli olan öğrencilerin
yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri
yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara
yöneltmektir.
Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine
çıkamaz.

01

SİNEMA

A

NADOLU Güzel Sanatlar Liseleri’nde Fonetik (Müzik),
Plastik Sanatlar (Resim, Heykel), Drama (Sahne ve

Görüntü) sanatları bölümleri vardır.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nde Fonetik (Müzik), Plastik
Sanatlar (Resim, Heykel), Drama (Sahne ve Görüntü)
sanatları bölümleri vardır.
Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli
TİYATRO
ferivir lost omnotemena.

02

S

ınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine
çıkamaz.

03

MÜZİK
sayfa
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Anadolu Turizm ve
Otelcilik Liselerinin
Amaçları
Turizm ve bunun temel alt yapısını
oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç
duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları
yetiştiren okullardır.
sayfa
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ANADOLU TURİZMve

B

ilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı
olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler

OTELCİLİK LİSELERİ
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•Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama
sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli
elemanları yetiştiren okullardır.

Öğretim süresi 4 yıldır.
Bu okullarda;Resepsiyon,Servis, Mutfak,Kat Hizmetleri,
Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.
Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart

01

İSTANBUL

B

u okullarda;Resepsiyon,Servis, Mutfak,Kat
Hizmetleri,

Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.

ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda;
Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı eğitimlerini bu alanda
faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde
yapmaktadırlar.
Mezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul
programlarına girebileceklerdir.

Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak
yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler

02

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli
DENİZ
KUM GÜNEŞ
ferivir lost
omnotemena.

M

ezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek
okul programlarına girebileceklerdir.

03

UYGULAMALI EĞİTİM
sayfa
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ANADOLU İLETİŞİM
MESLEK LİSELERİ
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Anadolu iletişim
Meslek Liselerinin
Bu okullarda; Gazetecilik,RadyoTelevizyon,
Halkla İlişkiler
Tanıtım alanları bulunmaktadır.
Mezunlar, Gazetecilik, Radyo-Televizyon,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında
faaliyette bulunan, kamu ve özel sektöre
bağlı kurum ve kuruluşlarda görev
alabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de
kurup çalıştırabilirler

sayfa
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Anadolu Tarım
Meslek Liselerinin
Okulun amacı; ülke ekonomisine, tarımsal
üretim yönünden katkıda bulunacak,
tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile
çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı,
peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri,
tarım alet ve makine kullanma, gıda
analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini
başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek
nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip
teknisyen yetiştirmektir

ANADOLU TARIM MESLEK
LİSELERİ
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ETKİLİ DERS
ÇALIŞMA
YOLLARI
RON FRY Diyor ki;
Nasıl çalışmak gerektiğini
bilmek, öğrenmeyi
öğrenmektir.Bence
bu; bir insanın kendine
verebileceği en güzel
hediyedir.

sayfa
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Nasıl Ders
Çalışmalıyız?

Teog Özel
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Alvin TOFFLER Diyor ki; “21.Yüzyılın cahilleri okuma-yazma
bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır.”
“Nasıl ders çalışmalıyız ? “sorusunu
cevaplamadan önce ,”niçin ders
çalışmalıyız ? “ sorusunun cevabını
bulmalıyız .
Başarının 3 Anahtarı
1.Başarıya inanmak.
2.Makul bir hedef belirlemek.
3.Sistemli çalışmak.

Hedef Belirleme
Hedefler düşüncelerin netleşmesine,
zamanın ve fırsatların etkili biçimde
kullanılmasına yardımcı olur.
M E V L A N A : “ G AY E S İ O L M AYA N I N
VARLIĞINDAN
ŞÜPHE
EDERİM”
DEMİŞTİR
.
Her çalışma bir hedefe yönelik olmalıdır.
Bu hedefler yakın ve uzak hedefler
olarak ayrılır.
HEDEFİNİZİ BELİRLEYİN!
Bir şeyin hedef olabilmesi için;
* Ulaşılabilir olması,
* Başka bir insana bağlı olmaması,
* Somut ve net olması gerekir.

PLAN : “neyi”, “ne zaman” , “nasıl” ,“nerede”
ve “ne kadar”çalışacağınızı önceden
belirlemek demektir.
Plan yaparken nelere dikkat etmeniz
gerekir?
*Günlük ortalama çalışma süresi 3 – 5 saat
olabilir.
•Yemeklerden yarım saat sonra çalışmaya
başlayın.
Dersten önce hazırlık çalışmalarına yer verin
NELERİ UNUTMAYIZ ?
•Okuduklarımızın ...............................%10’unu
•Duyduklarımızın ............... ................%20’sini
•Gördüklerimizin ............... .................%50’sini
•Görüp duyduklarımızın .....................% 70’ini
•Yaptıklarımızın .....................................%80’ini
•Başkalarına öğrettiklerimizin...........%95’ini
HATIRLARIZ.
DAİMA BAŞARI KELİMELERİNİ KULLAN.
Kendime Güveniyorum
Başarılı Olacağıma İnanırım
NASIL TEKRAR ETMELİSİNİZ ?

•- İLK TEKRAR: 30-40 dakikalık bir öğrenme
Daha çok çalışmalıyım ............. Hedef seansı sonunda yapılmalı ve yaklaşık 10
dakika sürmelidir.
değildir
Mat.
dersinin
sayılar
konusunu
•- İKİNCİ TEKRAR: İlk tekrarın yapıldığı
çalışacağım..... Hedef
günün akşamı uyumadan önce ve sabah
Sınav sonucumu 10 puan yükselteceğim kahvaltı yapmadan önce yapılmalı.
........Hedef
•- ÜÇÜNCÜ TEKRAR: Öğrenmeden sonraki
Bir üst sınıfa 4.00 ortalama ile birinci haftanın sonunda yapılır. Bu tekrar
bilgilerin bir ay süreyle hatırlanmasını sağlar.
geçeceğim……..Kısa HEDEF
SAMSUN FEN LİSESİNİ kazanacağım….
•-DÖRDÜNCÜ
TEKRAR: Öğrenmeden
Uzun HEDEF
yaklaşık bir ay sonra yapılır. Bu tekrar
HAYALLERİNİZİN
bilginin çok daha uzun süre sağlıklı olarak
PEŞİNDEN KOŞUN
hatırlanmasını sağlar.

ELBET BİRGÜN
YORULACAKLARDIR
(PAUL AUSTER)

sayfa
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Özgüven
Geliştirme
Taktikleri

Şu bir gerçek ki hayatta elde ettiğimiz
başarıların hiçbiri tesadüfler sonucu
kazanılmamıştır.Yani burada önemli olan
nokta bizim başarılı olmak ve kazanmak
için kadercilik oyunu oynamayıp bu
kaderi oluşturabilmemiz için bir ön
hazırlık yapmamız, çabalamamız, başarma
içgüdüsüyle harekete geçmemizdir.
Önemli

bir

savaş

sırasında

“Kimse kaderi değiştiremez” der. Bunun

ulaştığınız zaman içinizde hissettiğiniz

Japon bir komutan askerlerinin sayısının

üzerine “Haklısın” der komutan, iki tarafı

iç huzuru hatırlayın.Ne kadar mutlu

düşmanlarınkine kıyasla çok daha az

da –tura- olan parayı göstererek...!!

olmuştunuz değil mi?

olmasına rağmen saldırıya geçmeye

sayfa
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karar verir. Ordusunun kazanacağına

Hepimiz

zor

Şu bir gerçek ki hayatta elde ettiğimiz

olan güveni tamdır. Ancak, askerleri

durumlarla karşı karşıya kalmışızdır.

başarıların hiçbiri tesadüfler sonucu

zafer

kaygılıdır.

Çoğu zaman karar vermek ve harekete

kazanılmamıştır.Yani burada önemli olan

Savaş alanına doğru ilerlerken, yol

geçmek için bazı yönlendirilmelere ihtiyaç

nokta bizim başarılı olmak ve kazanmak

kenarındaki bir tapınakta durup hep

duymuş ve sanki içimizde bizi biz yapan

için kadercilik oyunu oynamayıp bu kaderi

birlikte dua ederler. Daha sonra komutan

ve harekete geçmemize yardımcı olacak o

oluşturabilmemiz için bir ön hazırlık

cebinden bozuk para çıkararak “Şimdi

gücü hissetmekte zorlanmışızdır.Burada

yapmamız,

yazı-tura atacağız. Eğer tura gelirse,

asıl önemli olan o gücü ne zaman ve

içgüdüsüyle harekete geçmemizdir.

biz kazanacağız, ama eğer yazı gelirse

hangi koşullarda hissettiğimizdir aslında.

kaybedeceğiz, kaderimiz böylece ortaya

Şöyle bir gözlerinizi kapayın.Hayatınızda

Bazen, sanki bir şeyler sesimizi keser;

çıkacak” der.

gerçekten bir işi başardığınız aklınızda yer

beğenilmemek

etmiş geçmişinizdeki o günleri hatırlayın.

kaygısı,

Bozuk parayı havaya atar ve herkes

Örneğin okul yıllarınızda çok büyük

eğmişlik ya da yoğun bir yetersizlik hissi,

sabırsızca

bir

yaptığınız

vs. gibi olumsuz öngörüler duygu ve

bekler. Tura gelmiştir. Askerler çok

konuşmayı hatırlayın.Veya ilk flörtünüze

düşüncelerimizi pek az açmamıza ya da

sevinirler; kendilerine olan güvenlerini

çıkma

hiç açmamamıza neden olur.

toplamışlardır. Bu coşkuyla düşmana

heyecanı ve her şeye rağmen tüm

saldırır ve savaşı kazanırlar. Bir süre sonra

heyecanınıza ve hata yapma korkunuza

Özgüveni gelişmemiş bireyler kendilerine

yüzbaşı komutanının yanına gelerek

rağmen ona çıkma teklifi ettiğiniz günü

bir görev verildiğinde, ya da karşılarına

onun

hatırlayın.Ve her iki örnekte de başarıya

başarmaları gereken bir durum çıktığında,

konusunda

paranın

kehanetini

oldukça

yere

takdir

düşmesini

edercesine,

hikayede

kalabalığın
teklifi

yazdığı

karşısında
yaparken

gibi

yaşadığınız

çabalamamız,

korkusu,

süregelen

düzene

başarma

dışlanma
boyun

Teog Özel

bu durumdan kaçmaya çalışabilirler hatta

sağlıklı ve gerçekten ne kadar olumlu

olmayan, arka planda kalmayı tercih

mümkünse bu işleri başka arkadaşlarına,

ve pozitif olduğudur.Çünkü özgüvenin

eden bireyler haline getiriyor.Her şeyden

dostlarına yaptırmaya gayret ederler.

temelinde insanın pozitif olma duygusu

korkar oluyoruz ve içimizde bulunan

Mahcubiyet

yaşamamak

yatar.Eğer bir durumla ilgili negatif

girişimcilik ruhunu yok ediyoruz.

için bu çeşit riskli durumlardan sürekli

düşünceleriniz ne kadar fazlaysa o

uzak dururlar. Peki böyle bir durumdan

durumla ilgili iş yapma kapasiteniz

Bütün bunların yanı sıra kendi olumsuz

kurtulunması için ne yapılması gerekir?

de o oranda azalacaktır. Kısacası o işi

varsayımlarımızla beslediğimiz “yıkıcı”

yapmak istemeyeceksiniz ya da mecbur

düşünce yapılarımızı yenmek için bazı

konusundan

olduğunuz için yapacaksınız.Bu da sizin o

“onarıcı” teknikler de var:

bahsederken özgüvenin tanımını yapmak

işten alacağınız verimi ve başarıyı haliyle

daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

düşürecek. Hangimiz başarmayı yürekten

Özgüven kendimizle ile ilgili olumlu ve

istediğimiz bir konuda çok çalışıp ta

pozitif duygular geliştirmemiz sonucunda

kaybetmiş

ortaya çıkan harekete geçme gücü

hayattaki başarılarımızın doğru orantılı

şeklinde düşünülebilir.Ayrıca özgüveni

olarak birbirini tamamladığı göz önünden

yine iç ve dış özgüven olarak ta ikiye

kaçırılmaması gereken bir nokta.Bizler

ayırabiliriz. . İç özgüven, kendimizle ilgili

başarılı olduğumuz, üzerinde defalarca

hissettiğimiz memnuniyet ve kendimize

alıştırma yaptığımız bir konuda daha az

dair inancımız, dış özgüven ise dışarıya

hata yapma olasılığına sahibiz.Sizlere

kendimiz hakkında verdiğimiz görüntü

hata yapmayacağımızı söylemiyorum

ve insanlarla olan iletişimlerimizde farklı

ama

duygularımızı ifade edebilme becerimizle

heyecanımızı daha iyi kontrol ettiğimiz

ilgilidir.

için daha başarılı oluruz.Çünkü biz önceki

Esasında

duygusunu

özgüven

ki.Özgüven

gerçekten

böyle
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konusuyla,

bir

durumda

yaşantılarımızla, birer deneyim kazanmış
Bizler toplumda yaşayan bireyler olarak

ve artık tecrübe sahibi olmuşuzdur.

hem iç hem de dış özgüveni farkında
olarak ya da farkında olmadan çoğu

Dolayısıyla herhangi bir konuda ne

zaman kullanırız.Bunlar arasında da

kadar çok çalışırsak ve başarılı olursak

zaten çok iyi bir dengenin kurulmuş

özgüvenimizde

olması gerekir.

diyebiliriz

Eğer iç ve dış özgüveni dengeleyemezsek

Biz insanların en çok yaptığı hatalardan

sağlıksız bir iletişim kurmaya başlarız

biri bir başarısızlıkla karşılaştığımızda o

ki bu da bizim ilişkilerimiz olumsuz

başarısızlığımızın sonucunda kendimize

bir

olumsuz ifadelerde bulunmamızdır.

yönde

etkiler.Keza

bu

durum

o

oranda

artmakta

çoğu zaman bizlerin bağımsız birer
fert olmasını engellediği gibi bizlerin

Bunu biraz açarsak hepimiz zaman

Güçlü

yönlerimizi

belirlemek

ve

sadece yakınımızdaki topluluğun bizi

zaman “Ah ben ne beceriksizim”, “benden

onların üstünde daha çok durmak:

iteklemesiyle harekete geçirmesi ya da

adam olmaz”, “zaten şu işi başarsaydım

Denediğimiz her yeni şey için kendinize

toplumla çatışma topluluğa ters düşme

alim olurdum” vb. bir sürü olumsuz

şans tanımalıyız. Önemli olan elde

şeklinde olumsuz sonuçları görülebilir.

yükleme yapmışızdır kendimize.Esasında

edilen sonuç değil, bu yolda harcanan

bu yüklemelerimiz bizlerin gelecekte

çabalardır. Bu yüzden kendimizi takdir

Özgüven konusunda temel nokta bizi

ki hayatında gerçekten pahalıya mal

etmeyi bilmeliyiz.

harekete geçiren bu gücün ne kadar

olmakta.Bizleri pasif , çekinden, özgüveni
sayfa
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fırsatı olarak bakabilmek.Asıl olan kazanmak yahut
kaybetmek değil! Ancak bu şekilde yeni fırsatlarla
karşılaşabiliriz ve kendimizi olduğumuz gibi kabul edebiliriz.
Aksi taktirde, her fırsat açılmamış bir kutu olarak içimizde
kalacak; dolayısıyla doğrudan başarısızlıkla sonuçlanıp,
kişisel gelişimimizi engelleyecektir.

İç konuşma yapmak: İç konuşma yaparak olumsuz

varsayımlarımızla başa çıkabiliriz. Kendimize haksızlık
ettiğimiz bu durumlarda, “dur bakalım, o kadar da değil”
diyerek daha olumlu varsayımlar üretmeliyiz. Örneğin,
herhangi bir şeyin mükemmel olmasını beklediğimiz bir
durumda , herşeyi mükemmel yapamayacağımızı, önemli
olanın elimizden geldiği kadarını en iyi şekilde yapmaya
çalışmak olduğunu kendimize hatırlamak harika bir fikirdir.

Kişisel değerlendirme yapmak: Kendimizi her

şeyden ve herkesten bağımsız olarak değerlendirebilmek...
İçsel olarak kendimiz kendi davranışımız hakkında ne
düşünüyoruz? Bu tarz bir bakış açısı içsel olarak daha güçlü
hissetmemizi sağlayacak ve kişisel gücümüzü başkalarının
ellerine teslim etmemizi engelleyecektir.

olması bizlerin çevremizde sevilen saygı duyulan
güvenilen insanlar olmamızı sağlar.Çevremizde
olumlu bir imaja sahip olduğumuzda kendimize
güvenimiz artacaktır.

Kendini sevmek: İnsanlar kendilerini sevdiklerinde

İyi bir ifade yeteneği: Toplum içinde

hem duygusal hem de fiziksel olarak kendilerini güvende
hissederler ve kendileriyle barışık yaşarlar.

Kendini tanımak: Kendilerini tanıyan insanlar

kendi güçlü ve güçsüz yönlerini iyi bilirler. Bir
topluluğa girdiklerinde kendilerini ifade ederken kendi
potansiyellerinin farkında olarak harekete geçerler.

Hedef Koymak: Tabi burada kastedilen hedef açık

venet koyduğumuz hedefler.Elbetteki çok büyük genel
hedeflerimiz olabilir.Ama bunlara ulaşmamız için mutlaka
planlı ve daha gerçek hedeflerimizde olmalı.

Pozitif Düşünmek: Pozitif düşünce özgüveni

sayfa
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O yüzden kendimizi pozitif düşünmeye alıştırmamız
ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmemiz bize
hayatımızda çok şeyler kazandıracak.

harekete geçirmeye zorlayan belki de en önemli
etkenlerden biri. Olumsuz bir düşünceyle herhangi bir
başarı elde etmek çok güç. Bu bizi ancak karamsarlığa
götürür.

İyi bir iletişim: Sağlıklı bir iletişim yeteneğimiz

konuşmak için bol bol okumamız konuşma tekrarları
yapmamız ve hatta zaman zaman iyi birer hatip
olabilmek için evde çalışmamız ve sonucunda da
konuşma yeteneğimizi artırmamız bize topluluk
içinde daha çok söz söyleme imkanı tanıyabilir.Bu da
bizi yine özgüven konusunda olumlu destekleyebilir.

Duyguları kontrol etme : Duyguları ile başa

çıkabilen çocuklar duygularının esiri olmazlar.
Beklenmedik davranışlar göstermezler. Korkuları
ve endişeleri ile başa çıkabildikleri için riskleri göze
alabilirler. Mutsuzluklarının kendilerini sürekli
engellemesine izin vermedikleri için sıkıntılı
dönemlerini kısa sürede atlatabilirler. Anlaşmazlık
olduğunda kendilerini iyi savunurlar. Kıskançlık, öfke
gibi doğal olan duyguları yaşadıklarında suçluluğa
kapılmazlar. İlişkilerinde neşe, sevgi ve mutluluk
ararlar. Kimseye körü körüne kapılmazlar.

Teog Özel
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Anne babalar çocuğu özgüvenli yetiştirmek için neler yapabilir ?

* Çocuğun güçlü olduğu konularda büyüklerine yardımcı olmalarına izin verilmesi.
* Yaptığı işe çok fazla müdahale etmeyerek kendisine duyulan güvenin belli edilmesi.
* Onunla zaman geçirerek önemli olduğunun kanıtlanması.
* Onların düşünce ve inançlarının eleştirilmeden dinlenmesi.
* Potansiyellerini sınamaları için riske atılmalarının teşvik edilmesi.
* Yaptığı işlerle ilgili ona olumlu tepkiler verilmesi.
* Çocuğa yönelik eleştirilerin dolaysız, açık ve dürüst olması.
* Kendisini tanıması için sosyal etkinliklere (Resim, tiyatro, spor.... vb.) yönlendirilmesi.
* Karşılaştırma yapmaktan kaçınılması.
* Çocuğun sınırlarını göz önünde bulundurarak çok zor hedefler belirlememesine yardımcı olunması.
* Hedeflerine ulaşmada geçtikleri her aşama için teşvik edilmesi. (Daha uzun birlikte olmak, hafta sonu sinemaya
birlikte gitmek, evde parti yapmasına izin vermek.....vb.)
* Onların hedeflerine saygı gösterilmesi.
* Olumsuz düşüncelerini bir kenara bırakarak kendileri adına olumlu şeyler söylemeleri için cesaretlendirilmesi.
* Düşüncelerinde genelleme yapmalarının engellenmesi. (Sınav konularının hiçbirini öğrenmemistik yerine Sınav
konularının bazılarını öğrenmemiştik .... vb.)
* Düsüncelerindeki abartılı ifadelerin daha doğru ifadelere yöneltilmesine yardımcı olunması (Öğretmen beni hiç
dinlemiyor yerine Soru sorduğumda bazen öğretmen beni dinlemiyor.....vb.)
* Sık sık konuşma fırsatı verilmesi ve düzenli aralıklarla çesitli konularda sohbetler edilmesi.
* Kültür farklılıkları,farklı insanlar ve durumlar hakkında tartısmalar yapılması.
* Beden dilinin önemi üzerinde durulması.
* Ev içinde ve dışında basarabileceği sorumluluklar verilmesi. (Sofrayı kurma, telefon faturasını yatırma, ufak tefek
alısveris yapma.... vb.)
* Değişik yaş gruplarındaki insanların bulunduğu ortamlara girmesine fırsat yaratılması.
* Pozitif düşüncelerin paylaşılarak olumlu düşünme yeteneğinin gelistirilmesi.
Sonuç olarak ; Özgüven için başınızı kaldırıp biraz dik durmanız ve geleceğe güvenle pozitif bir şekilde bakmanız
hayatınıza yeni bir ufuk kazandıracaktır.
sayfa
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çocuklara Okuma alışkanlığı
Nasıl kazandırılır?

ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖNEMLİ

O
sayfa
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davranışlar, ileride çocuğun okuma
alışkanlığını önemli ölçüde etkiler.

kuma alışkanlığı kişinin bir

devamının eğitim sisteminde

Okumayan, çocuklarının okumasına

gereksinim olarak algılaması

öğretmenler tarafından öğrenciye

destek olmayan ebeveynlerin

sonucu okuma eylemini,

kazandırıldığı düşünülürse bu

çocuklarının gerçek anlamda

yaşam boyu sürekli ve düzenli

alışkanlığın kazanımında aile

okuma alışkanlığına sahip olması

biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin

ve öğretmenlerin rolü büyüktür.

beklenemez. Bu Küçük yaşlarda,

okumayı öğrendikten sonra bu

Çocukların ilk alışkanlıklarını

çocuğa özel zaman ayırarak, onun

eylemi zevkle yapmalarını sağlamak

kazandığı ve ilk öğrendiklerinin

ilgi düzeyi ve yaşına uygun öykü,

için kazanmaları gereken önemli

ailede gerçekleştiği düşünülürse

masal kitaplarını okuyarak temeller

bir beceridir. Okuma alışkanlığının,

çocuğun önünde ebeveynlerin

atılabilir.

temelinin aile içinde atıldığı ve

sergilemiş olduğu tutum ve

Teog Özel
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PEKİ SİZ KİTAP OKUYOR MUSUNUZ?

önerİler
A

nne babalar, çocukla birlikte
alışverişe veya gezmeye

gittiklerinde, bir kitapçıya ya da
kitap-dergi reyonuna uğramayı
ihmal etmemelidirler. Kitap okuma
alışkanlığının kazanılmasında
kütüphane kullanımının etkisi
büyüktür. Bu nedenle çocuklar için
çevre kütüphanelerin tanıtılmasına
yönelik gezilerin yanında okul
kütüphanesinin aktif kullanımı
için yönlendirilmeleri gerekir.Anne

OKUDUĞUNDA ONU DESTEKLEYİN

babaların ödül listesinde mutlaka
kitap olmalıdır.-Çocuğu sürekli
okuması yönünde uyarmak yerine,
kitap okuduğunda onu destekleyerek
motive etmek daha doğru olur.Yaşına
uygun bir dergiye abone olması ya
da düzenli bir şekilde takip etmesi
için yol gösterilebilir.Ebeveynler
çocuklarına yüksek sesle ve sıkça
hikayeler okuyabilir ve anlatabilirler.
Çocukların gereksinimleri ve yaşına
göre ebeveynler evlerinde kitaplık
oluşturabilirler.Ebeveynler ailece
belli zamanlarda, belli bir sürenin

BİRLİKTE OKUYUN ONA ÖRNEK OLUN

okumaya ayrılmasını sağlayabilirler
Ebeveynler çocuklarına okudukları
şeylerin önemini anlatabilirler..

E

Okuma, sağlıklı ve gelişmiş bir

vde hem aile fertlerinin hemde

kişiliğin temel taşlarından birisidir.

çocukların ulaşabileceği bir yere

Ebeveyn ve öğretmen, çocuğa

farklı türde kitapları içeren bir kitap

okuma alışkanlığı kazandırma ve

köşesi oluşturulabilir. Eğer evde

geliştirmede doğrudan sorumlu

sürekli televizyon seyredilip hiç kitap

kişilerdir.Okuma alışkanlığı, ancak

okunmuyorsa çocuklarında kitap

çocukluk döneminde kazanılır.

okumasını beklemek gerçekçi olmaz.

Genel olarak ebeveynin çocuğuna

Kitaplar çocukların ilgi alanlarına

göstereceği ilgi ve vereceği destek

göre ve çocukla birlikte seçilmelidir.

çocukların bu gün ve gelecekte
okuyan ve ne istediğini bilen bireyler

ÖDÜL OLARAK KİTAP HEDİYE EDİN

olmasını sağlayacaktır.
sayfa
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SınavKaygısı
NEDİR?
SINAV KAYGISI İLE
BAŞETME YÖNTEMLERİ
NELERDİR?
Kaygı; bireyin stres verici bir durumla
karşılaştığında yaşadığı fiziksel, davranışsal,
duygusal ve zihinsel değişimler ile kendini
gösteren uyarılmışlık durumudur. Kaygının
belirli bir düzeyde yaşanması normal ve
gereklidir. Belirli düzeyde yaşanan kaygı,
motivasyonu arttırarak bireyin performansını
olumlu yönde etkilemektedir.

Davranışsal Belirtiler

Bireyin sınav ile ilgili normal bir düzeyde kaygı
hissetmesi, kişinin sınavda başarılı olması
için gerekli olan motivasyonu sağlayacaktır.
Fakat yüksek ve yoğun bir şekilde hissedilen
sınav kaygısı, bireyin öğrendiği bilgileri sınav
esnasında kullanamamasına ve bundan
dolayı sınav başarısının düşük olmasına
neden olmaktadır

•Kan basıncının yükselmesi ve kalp atışının
artması
•Nefes alış verişin hızlanması
•Terleme
•Sindirim sistemi sorunları (mide, bağırsak
vb.)
•Uyku problemleri
•Kaslarda aşırı gerginlik ve baş ağrıları
•Sürekli yorgunluk hissi
•Ağız kuruluğu
yine normal liseden hiçbir farkı yoktu.

Sınav Kaygısının Belirtileri

Sınav kaygısı yaşayan bireylerde zihinsel,
duygusal, davranışsal ve fiziksel bazı belirtiler
gözlenmektedir.

Zihinsel Belirtiler
•
•
•

Dikkat toplamada zorluk çekme
Unutkanlık
Olumsuz düşünce ve inanışlar

Duygusal Belirtiler
•
•
•
•
•
•

sayfa
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Gergin ve sinirli ruh hali
Karamsarlık
Kontrolü yitirme hissi
Panik
Çaresizlik ve umutsuzluk
Heyecan

•Kaçma (Ders çalışmayı bırakma vb.)
•Kaçınma (Sınava girmeme vb.)
•Erteleme (Ders çalışmayı çeşitli mazeretler
öne sürerek erteleme vb.)

Fiziksel Belirtiler

Sınav Kaygısının Nedenleri
•Zamanı Etkin Kullanamama
Sınava çalışmaya geç başlanılmasından
dolayı, bireyde konuların yetişmeyeceği
yönünde bir düşüncenin hakim olması sınav
kaygısını arttırmaktadır.
•Yanlış Ders Çalışma Yöntemleri
Plansız ve yanlış yöntemler kullanılarak ders
çalışılması, bireyin sınav performansına
istenilen seviyede katkı sağlamayacağından
dolayı, kişinin motivasyon seviyesini
düşürerek sınav kaygısının artmasına neden
olmaktadır.

•Mükemmeliyetçilik Düşüncesi
Bireyin sınavda hiç hata yapmadan yada
çok az hata yaparak mükemmele yakın bir
şekilde başarılı olması gerektiğine dair yanlış
inançları, kaygı seviyesinin artmasına neden
olmaktadır.

•Başarısızlık Korkusu
Sınavda başarısız olma korkusu, bireyin
kendine olan güvenini düşürerek kaygı
seviyesini yükseltmektedir.

•Sınava Gereğinden Fazla Anlam Yüklenmesi
İlgi, yetenek ve potansiyeline uygun olmayan
hedefler belirlenmesi durumunda bireyde
motivasyon düşüklüğü ve buna bağlı olarak
kaygı seviyesinde artışlar görülmektedir.

•Aile Baskısı
Ailelerin çok büyük beklentiler içinde olması,
bireyde bu beklentileri karşılamayacağı
yönünde bir korku oluşmasına neden
olabilir. Bu durumda bireydeki kaygı düzeyini
arttırmaktadır.

Teog Özel
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SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA
YÖNTEMLERİ
1.Sınavdan önce;
•Sınava tam çalışıp hazırlanmış olarak girin,
• Sınava uykunuzu almış olarak girin,
• Kaygıyı yoğunlaştıran kahve, alkol, sigara,
çok baharatlı yiyecekler ve şekerden uzak
durun; taze sebze ve meyve tüketin,
•Sınav
öncesi
kaygınızı
artıracak
davranışlardan uzak durun; son ana kadar
ders çalışmak gibi,
• Sınavda yapacaklarınızı planlayın,
•Sınava girmeden gevşeme egzersizleri
yapın.
2.Sınav esnasında;
•Bilemediğiniz ya da hatırlayamadığınız
sorular da olabileceğini kabullenerek
kendinizi telkin edin,
•Soruları dikkatlice okuyarak, yapamadığınız
sorularla inatlaşıp zaman kaybetmeyin,

•Sınav esnasında yorulduğunuzu ve
gerildiğinizi hissettiğinizde sınavı bir kenara
bırakıp mola verin

KAYGIYI AZALTMAK İÇİN BİRÇOK
RAHATLAMA
VE
GEVŞEME
TEKNİĞİ GELİŞTİRİLMİŞTİR.
BUNLARDAN UYGULAMASI EN
KOLAYI:

5.AŞAMA; “Biir”, “ikii” diye sayarak nefesinizi
aldığınızın iki katı sürede boşaltın.
Ve bunu 2-3 defa daha tekrarlayın.

NEFES EGZERSİZLERİ
Doğru nefes almak; damarları genişleterek
kanın dolayısıyla oksijenin vücudun en uç
noktalarına kadar ulaşmasını sağlar.

UNUTMAYIN Kİ;

“İyi bir nefes ağır, derin ve sessiz olandır”.
1.AŞAMA; Sağ avucunuzu göbeğinizin
hemen altına, sol elinizi ise göğsünüzün
üstüne koyun ve gözlerinizi kapatın.

değiştirerek

2.AŞAMA; Ciğerlerinizi iyice boşaltın. Bunu
yaparken ciğerlerinizi zorlamayın, nefesi
itmeden kendiliğinden çıkarın.

•Sınavdan erken çıkanları takip etmeyin,
kendinizi başkalarıyla değil kendinizle
kıyaslayın,

3.AŞAMA; Ciğer kapasitenizi, hayali olarak
ikiye bölün ve “biir”, “ikii” diye içinizden
sayarak ciğerlerinizin bütününü doldurun.

•Duruş ve pozisyonunuzu
rahatlamaya çalışın,

4.AŞAMA; Kısa bir süre bekleyin.
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21.Yüzyılın cahilleri okumayazma bilmeyenler değil,
öğrenmeyi öğrenemeyenler
olacaktır.
Hayalleri gerçekleştirmenin
en kısa yolu yanmaktır.
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ÜNLÜLERİN
BAŞARI ÖYKÜLERİ
“Başarısızlık ve felaketlere
rağmen, hayata karşı
güvenlerini sonuna kadar
saklayabilen iyimser
insanlar, daha çok iyi
bir anne tarafından
büyütülmüş olanlardır.”
André Maurois
Thomas Edison ve Kahraman
Annesi
thomas_edison_ve_kahraman_annesi_emotivasyon.netThomas Edison bir gün eve
geldiğinde annesine bir kağıt verdi ve “Bu
kağıdı öğretmenim verdi ve sadece sana
vermemi tembihledi”. dedi.
Annesi kağıdı gözyaşları içinde oğluna sesli
olarak okudu: “Oğlunuz bir dahi. Bu okul onun
için çok küçük ve onu eğitecek yeterlilikte
öğretmenimiz yok. Lütfen onu kendiniz
eğitin.”

Düşlerini neyle suladığına
dikkat et. Düşlerini endişe ve
korkuyla sularsan, yaşamını
adete boğan yabani otlar
biçersin. Düşlerini iyimserlikle,
çözümlerle sularsan, başarı
biçersin.” Lao Tzu
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Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Edison’un
annesi vefat ettiğinde, o artık yüzyılın en
büyük bilim adamlarından biriydi ve bir gün
eski aile eşyalarını karıştırırken birden bir
çekmecenin köşesinde katlı halde bir kağıt
buldu ve alıp açtı.
Kağıtta “Oğlunuz “şaşkın” (akıl hastası)
bir çocuktur. Artık kendisinin okulumuza
gelmesine izin vermiyoruz…” yazılıydı.
Edison saatlerce ağladıktan sonra günlüğüne
şu satırları yazdı: Thomas Alva Edison,
kahraman bir anne tarafından, yüzyılın dahisi
haline getirilmiş, “şaşkın” bir çocuktu.

Muhammed Ali Motivasyonu
Bakışlarım size asla yalan söylemez.
Eğer yalnızca bir tane şampiyon olacaksa, bu
benden başkası olamaz.
Bana sadece iyi olduğumu söylemeyin.
Çünkü ben en iyiyim. Ben en iyisinin de
iyisiyim.
Bütün dünyaya haykırmak istediğim şey bu.
Şampiyon benden başkası olmayacak.
Bütün rakiplerime söyleyin.
Eğer korkuyorlarsa, hiç çıkmasınlar karşıma.
Kazansın ya da kaybetsinler,
Ama mutlaka bir şampiyon gibi oynasınlar.
Çünkü korkaklarla asla işim olmaz benim.
Eğer korkuyorsan, bittin demektir.
Ya kahramanca savaş ya da çek git.
Çünkü ben bir kelebek gibi uçarım.
Ve yumruğum bir arının iğnesi gibi batar.
Henüz vaktin varken git dostum.
Kaybetmenin acısı, yumruğumdan daha
dayanılmazdır.
Eğer kazanacağımı bilmiyorsam, asla ringe
çıkmam.
Bana iyi olduğumu söyleyip durmayın, çünkü
ben en iyisiyim.
Çünkü ben en iyinin de iyisiyim.
Eğer
benim
gözlerime
korkusuzca
bakamıyorsan, kaybettin demektir.
Gözlerime asla korkusuzca bakamazsın.
Çünkü benim gözlerim,
Bu dünyadaki bütün gözlerden daha
korkusuzca bakar.
Zorluklar beni asla yıldıramaz,
Çünkü ben imkansıza bayılırım.
Eğer en iyi değilsem, hiçbir şey değilim
demektir.
Eğer kaybedeceksen bile,
Bir şampiyon gibi kaybet
Çünkü ringe çıktığında karşında bir şampiyon
göreceksin!
Muhammed Ali
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Biliyorum
hepiniz

çok

çalıştınız
yoruldunuz.

çok
Tüm

meyvesini

SÖZ
ON
RS
DAİ
AVA
SIN

çalışmalarınızın

toplamaya

çok az kaldı. Hepinizin

heyecanına öğretmenleriniz

,aileleriniz olarak ortak oluyoruz.

sizden küçük bir ricamız olacak:

Sonuç her ne olursa olsun sizi daima

seveceğimizi, gözümüzde her zaman

özel bir yeriniz olduğunu aklınızdan

çıkarmamanızı istiyoruz. Bu sadece bir sınav

ister başarılı olun;isterseniz başarısız ama

şunu asla unutmayın önünüzde daha birçok sınav

olacak. Hayat size birbirinden ilginç ve güzel fırsatlar

sunacak. Bir sınava bakarak ‘‘Ben başarısızım.’’ diyerek
vazgeçmenizi istemiyorum.

İçtenlikle söyleyebilirim ki

benim hayatımın büyük bir bölümü sınavlarla geçti. Çok

kötü sonuçlar aldım 3 sene istediğim bölümü kazanmak için

üniversite sınavına girdim:) 7 sene boyunca atanıp öğretmen

olabilmek için KPSS’de dirsek çürüttüm:). Her defasında kaybetsem de
asla vazgeçmedim. Sonunda istediğim her şeye kararlılığım sayesinde
sahip oldum. Bu sınav sizin ne kadar zeki olduğunuzu ölçmüyor. Sizi başarılı
ya da başarısız diye etiketlemek için de değil;sadece ne kadar çalıştığınızı
görmenizi sağlayacak bir araçtan başka hiç bir şey değil. Bu sebeple sonuç ne
olursa olsun yüzünüzdeki gülümsemenin bir an olsun bile kaybolduğunu görmek
istemiyorum. Siz bizim yarınlarımızsınız, umudumuzsunuz. Şimdi sizden sadece
rahatlamanızı, kendinize güvenmenizi ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum.
Sonuçlar hakkında düşünmeden, kaygılanmadan gidin ve ne biliyorsanız sınavda onu
yapın Mücadeleniz ne kadar zorlu olursa; zaferinizin o denli parlak olacağını asla aklınızdan
çıkarmayın.HANGİ OKULDA OKURSANIZ OKUYUN HEPİNİZ BENİM ÖĞRENCİMSİNİZ VE SİZİ
SEVİYORUM. ŞİMDİDEN SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİM ,SAĞLICAKLA KALIN. 			
							

HÜSEYİN ÇAĞLAR
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