TED ALİAĞA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ
REHBERLİK BİRİMİ BÜLTENİ
LİSE HAYATINDA BAŞARILI OLMANIN YOLLARI

Bir şeyin ne olduğunu anlatmanın yollarından biri de onun ne olmadığını
anlatmaktır.
1. OKUL

ARAÇ

VE

GEREÇLERİNİ

EDİNMEMEK

VE

KULLANMAMAK: Ders kitaplarını edinmeyerek, defter, kitap
kullanmayarak,

derslerde

not

tutmayarak

9.

sınıfta

başarılı

OLAMAZSINIZ. Defter kitap sahibi olmak ve kullanmak çalışmanın
ilk adımıdır.

2. DERSLERE ZAMANINDA GELMEMEK, KEYFİ DEVAMSIZLIK
YAPMAK: Derslere geç kalarak, “Bugün de yatıp uyusam. Zaten
geometriden de bir şey anlamıyorum”, gibi sebeplerle yapacağınız
devamsızlıklarla sınıfınızı GEÇEMEZSİNİZ. Siz siz olun dersin
derste öğrenildiği gerçeğini unutmayın.
http://www.gano.com.my/images/cartoon011tn.jpg

3. DERSLERLE

İLGİLENMEMEK,

DERSİ

KAYNATMAYA

ÇALIŞMAK: Sıkıldığınız, dikkatiniz dağıldığı için ya da sırf komiklik
olsun diye ders işlenmesine engel olarak sınavlardan iyi notlar
ALAMAZSINIZ. Arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize ve kendinize
saygı, ders düzenini korumaktan geçer.

4. VERİLEN ÖDEVLERİ YAPMAMAK YA DA OKULDA SON
DAKİKADA YAPMAK: Dersi çok iyi anladığınızı sanarak ödev
yapmaya ihtiyacınız olmadığını düşünürseniz YANILIRSINIZ. Hiç

kimse o kadar akıllı değildir! Ödev yapmak, öğrenmek için önemli bir adımıdır.
http://www.sosyalbilgiler.biz/forum/b108/
ascilik-okulu-karikaturleri!!!o-kadar-komik-ki/
5. DERSLERİ “SEVDİĞİM-SEVMEDİĞİM” DİYE AYIRMAK: Fiziği
seviyorum,

kimyayı

sevmiyorum,

tarihi seviyorum,

coğrafyayı

sevmiyorum, geometriyi seviyorum, matematiği sevmiyorum sadece
sevdiğim

dersi

çalışırım

diyerek

sınıf

GEÇEMEZSİNİZ.

Sorumluluklar (okul ve eğitim) bir bütündür. Bunu istediğiniz gibi parçalara bölme
lüksüne sahip değilsiniz.
http://www.onlinemathtutor.org/help/
math-cartoons/no-math-gene-in-the-blood/
6. ZAMANI

DOĞRU

KULLANAMAMAK,

OLABİLDİĞİNCE

ERTELEMEK: “Tembellik Anayasası Madde 6: Bugünün işini yarına
bırak, erteleyebileceğin kadar ertele” mantığı ilkokulda geçerli
değildir, lisede hiç geçerli DEĞİLDİR. Zamanı akışına bırakmayıp
kontrolünüz altına almak ve önceliği derslere vermek sizi hedeflerinize yaklaştırır.
http://www.zedge.net/wallpaper/8426301/to-do-list/

7. SADECE SINAVDAN SINAVA ÇALIŞMAK: Konuları biriktirip
sınava 1-2 gün kala çalışarak iyi not ALINMAZ. Başarı daha fazla
çabayı gerektirir.

ÇALIŞMA

8.

BECERİLERİNDE

İHTİYAÇ

OLAN

DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAMAK: Daha önceki çalışma ya da çalışmama
alışkanlıklarınız lisede sizi yarı yolda BIRAKIR. Yola devamın ana
koşulu

lisede

çeşitlenen

derslere

uygun

çalışma

geliştirmek, bilmiyorsanız bilenlerden öğrenmektir.

yöntemleri

http://polathoca.blogspot.com/2012/08/
egitim-ile-ilgili-karikaturler.htm
9. KİŞİSEL

HEDEFLERİN

OLMAMASI:

Liseye,

içinde

bulunduğunuz sınav dönemine, üniversiteye dair kısa ve uzun
vadeli akademik hedefi olmayan öğrencilerin motivasyonu OLMAZ.
Kendinize

kapasitenizi

zorlayacak

ancak

ulaşılabilir

hedefler

belirlemek işi yapmanın yarısı demektir.

10. SADECE KİŞİSEL TECRÜBELERİ DİKKATE ALMAK,
YETİŞKİN UYARILARINA KULAK ASMAMAK: “Öfff bunlar da
hep konuşuyor, her şeyi biliyor” deyip size söylediklerimizi dikkate
almazsanız başınıza geleceklerin HEPSİDİR!!!!

