
LİSE

LİSE SEÇİMİNDE
DİKKAT EDİLMESİ

GEREKENLER

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK BİRİMİ - NİSAN 2019



Çocuğunuzun eğitim yaşantısında en önemli basamaklardan biri olan lise kademesi seçilirken 
öncelikle dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çocuğunuza hangi tür lisenin uygun 
olduğudur. Sınavla öğrenci alan Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam 
hatip ve Anadolu meslek liseleri, yabancı özel okullardır. Sınavla yerleşilmeyen okullar ise Türk 
özel okulları, sanat ve spor liseleri ile ikametgâha göre alan okullardır.  Bu lise türlerinin hangisinin 
çocuğunuza uygun olduğunu belirlerken öncelikle bu okulları iyi tanımak gerekir. Seçilen okulun 
çocuğunuzun kariyer planıyla uyum içerisinde olması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse 
sayısal alanda başarılı, ilgili ve yetenekli olduğu için bu alanda meslek seçimi yapmak isteyen bir 
öğrencinin fen lisesini tercih etmesi daha doğrudur. Veya üniversite eğitimini yurt dışında 
sürdürmek isteyen bir öğrenci yabancı özel okul tercih etmelidir. 

Okulun bulunduğu konum okul seçimi yaparken en belirleyici faktörlerdendir. Seçim sırasında 
ulaşım, tra�k ve hava koşulları dikkate alınmalıdır. Uzun saatler öğrencinin yolda vakit geçirmesi 
yorulmasına ve ders çalışmaya yeterli vakit ayıramamasına sebep olur. Üniversiteye hazırlık 
sürecinde ders çalışmaya yeterli vaktin kalması çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca yolda 
geçen zaman öğrencinin kendine ayıracağı vakitten yani sosyal, sportif veya sanatsal 
aktivitelerden de çalmaktadır. Bu nedenle eve yakın olan ve ulaşımı rahat olan okul seçilmelidir.
Okulun eğitim kadrosu da belirleyici faktörlerdendir. Eğitim kadrosunun niteliği, alanlarında 
uzmanlığı ve deneyim süresi incelenmelidir. Unutulmamalıdır ki öğretmenler çocuğunuzun 
hayatında önemli bir rol modeldir. Öğrenciler zamanın büyük bir bölümünü okulda 
geçirmektedirler. Öğretmenler ile kurulan olumlu ilişki hem eğitimin kalitesini arttırır hem de 
öğrencinin duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca öğretmeni tarafından kabul 
edilen ve kendisini ifade etmesine izin verilen öğrenciler kendileriyle ilgili olumlu bir kimlik algısı 
geliştirir. Her konuda öğretmeninden destek gören ve cesaretlendirilen öğrenciler, başarı 
duygusunu tadarak öz güvenlerini arttırırlar ve bu durum onların tüm eğitim yaşamını 
etkileyecek çok önemli bir konudur. 

Okulun �ziksel şartları da diğer önemli kriterlerdendir. Müzik odası, spor salonu, atölyeler, sını�ar 
ve laboratuvarlar gibi eğitsel etkinlik alanlarının yeterli ve donanımlı olması gerekmektedir.  
Ayrıca yemekhanenin temizliği, tuvaletlerin temizliği ve genel anlamda hijyen kurallarına uyulup 
uyulmadığı araştırılmalıdır. Okul bahçesi ve diğer alanların güvenliğine de dikkat edilmelidir. 
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Okulların yabacı dil eğitim kalitesi en önemli konulardan biridir. Okulun yabancı dil eğitim 
kadrosu araştırılmalıdır. Ayrıca yabancı dil eğitim düzeyi ve verilen eğitimin yurt dışındaki 
sınavlara hazırlayacak düzeyde olup olmadığı bilinmelidir. Dil eğitimi ne kadar uygulamalı 
öğretiliyor, nasıl bir program izleniyor, ikinci yabacı dil var mı gibi konular detaylı incelenmelidir.
En önemli konulardan biri de okulun üniversite kazandırma başarısıdır. Nihai hede�miz 
çocuğumuzun iyi bir üniversiteye yerleşmesidir. Bu nedenle okulun üniversite sınavı için yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi almak gerekir. Öğrencilere deneme sınavı uygulanıyor mu ve sınav 
süreci ile ilgili bilgilendirilmeler yapılıyor mu bilmek önemlidir. Ayrıca kariyer hede�erini 
oluştururken öğrencilere destek veriliyor mu, kariyer günleri var mı, ilgi ve mesleki yönelim 
testleri yapılıyor mu gibi konular detaylı araştırılmalıdır. Son olarak da okulun üniversite başarısı 
incelenmelidir.

Bir okulun sadece eğitim programlarından ibaret olmadığı unutulmamalıdır. Sanatsal etkinlikler, 
spor etkinlikleri, bilimsel proje çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi programların 
çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir yeri vardır. Çocuğunuzun duygusal ve sosyal gelişimini 
yeterli düzeyde tamamlaması için tüm bu çalışmaların yapıldığı çok yönlü bir okula gitmesi 
kendisi için çok daha faydalı olacaktır. Bu gibi alanlarda öğrencileri keşfeden, onları bu alanlara 
teşvik eden ve kendilerini farklı alanlarda gerçekleştirmelerini sağlayan okullar tercih edilmelidir. 
Teknoloji hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitim alanında olmalıdır. Eğitimde teknoloji eğer 
doğru bir biçimde kullanılırsa çocukların öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Bu katkılardan en 
önemlileri ise analitik düşünme ve problem çözme becerisidir. Teknoloji kullanımı öğrencilerin 
yaratıcılıklarını da beslemektedir. Ayrıca gelecekte teknolojinin daha da gelişeceğini bildiğimiz 
için şimdiden çocuklarımızı bu ortama hazırlamamız gerekmektedir. Bu nedenle teknolojik 
altyapı kullanarak eğitim veren okullar tercih edilmelidir.

Seçilen okulun misyon ve vizyonuna da bakılmalıdır. Her okulun eğitim ilkeleri vardır. Bu ilkelerin 
sizin dünya görüşünüze ne kadar uygun olduğunu mutlaka değerlendirmeniz gerekir. Okulun 
nasıl bir öğrenci yetiştirmeyi hede�ediği, misyonunu açıkça belli edecektir. 
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