
Çok net olduğunu ve hangi bölümü istediğini söyleyen ama   
soru sorunca kafası karışan ve farklı bölüme yönelen

Çok net olan ve sadece üniversite soran Bölümleri belli,  en iyi 
üniversiteleri arayan

Hem kafası karışık olan hem de hiçbir bölümle ilgili 
fikri olmayan

3 - 4 farklı bölüm isteyen ama ilgisiz alakasız 
bölümler isteyen

Birbirine yakın 3 - 4 farklı bölüm isteyen

Bölümü belli, yakın alternatif arayan

Puanım bu, bununla nereleri seçebilirim?

Hiçbir fikri olmayan ve nereyi önerirsiniz diye tamamen          
seçimi size bırakan

Bunu istiyordum ama olmadı. Başka bölüm olsa olur mu?
Kendi sıralamasının çok çok üstünde bölüm ve üniversite isteyen

2 Yıllık okuyup DGS yapsam?

Hemen atanacağım hemen iş bulabileceğim iş garantili 
bölümler – meslekler soran

Bölümün iş garantisi var diye adı güzel bölümleri seçen

Bölümünden memnun olmayan Meslek Lisesi öğrencisi

Bölümünden memnun Meslek Liseli 
4 yıllık hedefi olan Meslek Liseli

Bir yıl daha hazırlansam mı?

Bu yıl yerleşip seneye hazırlansam

Rol Model aldığı kişinin bölümünü istemesi

Ailesi ile gelmiş olan ve tüm soruları ailenin cevapladığı

Ailesi ile gelmiş olan ve ailenin – karışmıyorum – 
deyip çaktırmadan baskı yaptığı

 

En zor öğrenci tipi… Bu tarz öğrenciler net olduğunu sansa da aslında değil. 1 ve 2 üzerinde fazlasıyla 
durmalı , ikna ettikten  ve algıyı oturtturduktan sonra 3 ve 4’e geçilmeli.

Öğrenci soru sorulduğunda da netse, 6’ya kadar hızlıca geçilmeli 6-7 ve 8 detaylı ele alınmalı…

1 ve 2’nin üzerinde durulmalı; bölümlerle ilgili tek tek bilgi verilmemeli. 1 ve 2’den sonra bölümleri 
araştırıp gelmesi sağlanmalı.

Belki de bölümlerin birbiriyle ilgisi vardır? Her bölümü neden istediğini sorulmalı. Bölümler arası ortak 
nokta bulunmalı.

Birbirine yakın bölümlerse başka yakın bölümler var mı diye bakılmalı, sonra birbirine yakın bölümleri 
tercih etmeye meyilliyse örneğin elektrik-elektronik ve makineyi söylediyse mekatronik alternatif olarak 
sunulmalı.
Bölüm grupları listesinden alternatif bölüm tavsiye edilmeli. Önce bölümü neden seçtiğini sorup,   
Hedefini anlamalıyız. (Tasarım programı elle tutulur bireyler yapmak için istiyor olabilir, elle tutulur  
şeyler üretebileceği başka bölümlere de yönlendirmek gerekir.)

1 ve 2 uzun uzun anlatılmalı. Gidip 3 ve 4 ile ilgili çalışma yapması istenmeli, daha sonra da 5’ten sonra 
tekrar görüşülmeli.

Puanını bile söylemiyor. Hiçbir fikri yok. (Uzun bir süreçtir.) Öncelikle seçimi sizin yapmayacağınıza ikna 
edilmeli, 1 ve 2 uzun uzun anlatılmalı. Sonra ödev verilip, gönderilmeli.

O bölümü neden istediğinin üzerinde durulmalı. Bölümün onu hangi hedefe ulaştıracağını düşünüyor, 
hede�erine başka hangi bölümle ulaşabilir? Öneride bulunulmalı.

Bunun istatistik verilerle ne kadar mümkün olup olmayacağı söylenmeli. 1200000.inci olduysa 2 yıllıktan 
DGS yapmasının çok kolay olmadığı, 1 yıl daha hazırlanmanın iyi bir seçenek olabileceği anlatılmalı. 
Mimarlık- Hukuk ve Sağlık dışında zor olmadığının altını çizilmeli.

Buna 1 ve 2 uzun uzun anlatılmalı. Sonra çok ısrarcı olursa, gitsin o meslekleri bulsun!

 Adı güzel olduğu söylenen bu bölümlerin programların ders programlarıyla gerçekte benzer bölümlerin 
ders programlarını gösterip çok fark olmadığı anlatılmalı (mekatronik-makine)

1 ve 2 anlatılırken aslında bölümünün ona ne kadar çok şey kattığı, meslek lisesinin ona ne kadar çok şey 
kattığı anlatılmalı. Kendine güvenini sağlandıktan sonra ilerlemeli, iki farklı alanı birleştirmenin iş 
hayatında ne kadar avantajlı olduğu anlatılmalı. (Örnek Grafik-Bilgisayar Programcılığı gibi)

Bu öğrenci bir avantaj, 1-2-3(hızlı geç) 4 üzerinde dur. 5’i atlayıp diğer adımlar uygulanmalı.

1 yıl daha hazırlanma fikrinin avantajları ve dezavantajları anlatılmalı. 

Bu yıl yerleşip seneye hazırlanmanın zor olduğu anlatılmalı. Hiç yerleşmeyip hazırlanmanın ya da kayıt 
dondurmanın daha iyi olacağı, ikisini aynı anda yapamayacağı anlatılmalı.

Rol model aldığı kişinin hangi özelliğini beğeniyor? Oradan yola çıkıp kendini tanıma üzerinden gidilmeli. 
Rol model aldığı kişinin bölümünün onu nereye götüreceğini düşünüyor? Onun yerine neler yapabilir? 

Hiçbir soruda aileye bakmayın tamamen öğrenciye bakarak konuşulmalı. Aileye bu öğrencinin lisede 
olduğu hatırlatılmalı. Çocuğa da ailenin iyiliğini düşündüğü için böyle yaptığını anlatmalıyız. Aile ile ayrı 
görüşme- öğrenciyle ayrı görüşme yapılmalı.

18.ye benzer şekilde davran. Esprili bir dille yaklaşıp; madem karışmıyorsunuz o zaman öğrenciyle devam 
edelim!
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