LİSE KARNESİ
Lise Karnesi; Genç Kariyer Akademisi bünyesinde kurulan, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan
İletişim ve Etkinlik Ajansı Gençlik Otoritesi'nin projelerinden biridir
2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılında sınavlı tüm liseler ve seçkin kolejler için hazırlamak amacıyla yola
çıkılan projede, bu yıl için de elimizdeki bilgilerle paylaşım yapmak istedik. Eksik okullar olsa da, mevcut
bilgilerin Lise Seçimi yapacak ailelere, öğrencilere ve eğitimcilere fayda sağlayacağını düşündük.
Bu çalışma, Gençlik Otoritesi ekibinin liselerdeki çevresindeki gençlere ulaştırarak cevaplarını topladığı,
her liseden gelen birkaç cevabın birden çok cevabın birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
Ayrıca, Genç Kariyer Akademisi'nin 15 farklı Rehber Öğretmen grubundaki 1.500 Rehber Öğretmen ile
paylaşılmış ve öğrencilerine iletmesi ile destekleri alınmıştır.
Verilen cevaplarda Türkçe kuralları ile ilgili kısmi kontroller dışında, içeriğe müdahale edilmemiştir.
Türkçe kuralları ve cümle biçimleri ile ilgili düzenlemelerin kısmi olmasının amacı bu okullardaki öğrenci
profillerini tanıyabilmenizi sağlamaktır.
Cevaplar, lisede okuyan öğrencilerin cevabıdır.
Çalışma sırasında, sosyal medya hesaplarından ulaşılmaya çalışılan tüm okullara bilgi mesajı
gönderilmiştir.
Bu çalışmayı görerek farklı liselerin cevaplarının da bulunması için liselerin öğrenci ve eğitimcilerine
soruları ulaştırmak isterseniz linkimiz;
http://www.youcademy.com.tr/dijital-projeler/video-icerikler/lise-karnesi/

Umuyoruz lise seçimlerinde ve liselerin kendilerini değerlendirerek geliştirmesinde faydalı bir çalışma
olur.

Saygılarımızla;
Genç Kariyer Akademisi
Gençlik Otoritesi Öğrenci Ekibi

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?

Anadolu Yakası
İstanbul/Ataşehir
Habire Yahşi Anadolu Lisesi
Konumu, yabancı dilinin fransızca olması, spor ve sanatta
gelişmiş olması
34
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Yenisahra durağından hemen hemen her yere ulaşım
mevcut. Öğrenciler genelde metro kullanıyor. Avrupa
yakasına bile otobüs bulunuyor bu yüzden hemen hemen
her yerden gelinebilecek bir okul.Ayrıca birçok yere de
okul servisi var.
Kütüphane fazla büyük olmasa da oldukça
etkileyici.Kütüphanesi ve tuvaleti bir iç mimara
tasarlatılmış bu yüzden direkt dikkat çekiyor. Spor
salonumuz çok güzel ve büyük, aynı zamanda akşamları
Beşiktaş Spor Klübü de kullanıyor.Kantin alt katta olduğu
için biraz havasız ve yetersiz ama aslında oldukça geniş.
Okuldan binden fazla öğrenci olduğu için yeterli gelmiyor.
Kantinde langırt mevcut.Laboratuvarlar da diğer okullara
oranla oldukça güzel, sadece sanırım kimya ve fizik
laboratuvarlarında bazı eksikler var. Okulumuzda müzik
sınıfı da mevcut ve okulda en sevdiğim yerlerden
birisi.Piyano bozuk ama yine de okulumuz da konser
yapmaya yetecek kadar enstürman var.Ayrıca resim
atölyesindeki masalar da özel tasarımdır.
Sayısal konusunda çok baskıcı bir okul. Yani şöyle
diyebilirim ki kendi dönemimde 6 MF, 2 TM ve 1 adet de
uzun uğraşlar sonucunda açılmış Dil sınıfı bulunuyor.MF
öğrencilerine biraz daha özel gözüyle bakılıyor ama
dereceye giren öğrenciler her yıl Dil ve TM sınıflarından
çıkıyor. Sayısala önem verilmesine rağmen TM ve Dil
bölümleri, MF'ye oranla daha başarılı.
Öğrenciler aslında oldukça atılgan fakat okul idaresi hiç de
öyle değil.Genelde etkinliklere ve projelere değil de
derslerimize odaklanmamızı istiyorlar. Bu da bizler için
oldukça büyük bir engel. Ama biz yıllarca engellere
rağmen HYALMUN, HAGEF, HAYAL ZİRVE gibi
etkinlikler düzenledik. Oldukça da başarılı etkinliklerdi. Her
yıl birçok yarışmadan dereceler geliyor, okulda sık sık
ortadaki alanda okul konserleri veriliyor. Çeşitli gösteriler
yapılıyor. Spora da yatkın çok öğrenci var. Resim sergileri
de düzenlenmekte. Yani okul idaresini aşabildiğimiz
sürece Hyal öğrencileri olarak elimizden geldiğince etkinlik
yapmaya çalışıyoruz.
Mezuniyetlere çok öenm verilir, mezuniyet öncesinde su
savaşları yapılır.

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.

Okulun kendi spor salonu ve kantini var.Yeşil ve geniş bir
bahçemiz de var. Onun dışında okulun çevresinde
Palladium ve birkaç pahalı kafe bulunmakta. Yenisahra'ya
yürünürse Optimum, börekçi, tantunici ve park
var.Öğrenciler genelde Palladium'da takılır ve börekçiden
börek alır.
Bence yeterli ve iyi. Her lisede olduğu gibi biz de bazı
dönemler yoruluyor ve bıkıyoruz. Ama idareye
bildirildiğinde, ders programı gerçekten çok yorucu ise
düzenlemeler olabiliyor. Öğretmenlerin çoğu ödev değil
öğrenme odaklı. Proje ödevleri dışındaki ödevlerimiz
genelde öğretici olduğu için bizi kötü etkilemiyor aksine
öğrenmemizi destekliyor. Ayrıca çoğu öğretmen ödev
olarak sunum hazırlatmayı,test çözdürtmeyi ve kitap
okutmayı tercih ediyor.Yazmalı ödev çok nadir veriliyor.
Öğretmenlerin %90'ı çok iyi. Mezun oldukları üniversiteler,
çalıştıkları okullar ve tavırları gayet iyi. Ama birkaç
öğretmen var ki lise hayatınızı mahvedebilir.O tek tük
öğretmene denk gelmediğiniz sürece mükemmel bir lise
hayatı yaşayabilirsiniz bence. Ama okulumuzun ünlü
müdür yardımcısı her öğrenciyi bezdirdiği gibi sizi de
bezdirebilir. Eğer bu okula gelirseniz güçlü durunuz ve
müdür yardımcısından kaçınız. Öğretmenler bazen 40
kişilik sınıfa öğretmenler yetmiyor.
İdare sayısal alana destek veriyor ve sayısallar ayrı
tutuluyor. Ama en iyi dereceler hep TM ve dil
öğrencilerinden geliyor. Geçen senelerde ODTÜ, YTÜ, İÜ,
Boğaziçi gibi okullara giren öğrenciler çoğunlukla dil ve
eşit ağırlık öğrencileriydi. Sayısallar da fena değil ama
sayısallarda mezuna kalan çok oluyor.
Rehberlik çok iyi değil.Bu yıl 12'lere çok üniversite gezisi
yapılamadı. Ama mesela 12'lere özel, spor salonunda
sakinleştirici yoga ve meditasyon eğitimi verildi. Ayrıca her
yıl özel üniversiteler okulumuza gelip 2 gün boyunca
tanıtım yapıp hediyeler dağıtıyorlar. Bu çok güzel bir şey.
Özel üniversitelerin de imkanlarını öğrenmiş oluyoruz.
Seminerler de sıkça oluyor.Rehberlikten çok bir verim
alamıyoruz ama branş öğretmenleri çok destek oluyor.
İngilizce ve Fransızca.Seçmeli olarak da İngilizce
konulması tercih ediliyor. Dil eğitimi gayet iyi. Haftada 2
ders fransızca görmemize rağmen en kötü ihtimalle
merhabalaşabilecek kadar bir fransızcayla mezun
oluyoruz.İngilizce eğitimi de gramer bakımından çok iyi.
Konuşma olarak vasat.Ama MUN gibi konferanslara
gitmemiz için destek de oluyorlar.
Maalesef erasmus yok ve böyle bir kulüp de yok. Etwinning var ama etkin bir kulüp değil.Buna karşın
okulumuzdan mezun olup yurt dışında okuyan öğrenci
sayısı da az değil. Dil eğitimi iyi olduğu için bu şekilde
olduğunu düşünüyorum.Erasmus gibi aktif bir program
yok.
Okulumuz devlet okulu. İsteyen öğrenciler devlet bursuna
başvuruyor. Özel bir burs yok.

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?

Okul çıkışı enstürman ve resim eğitimi verilebiliyor. Okula
destek kursları var. Basketbol, voleybol antrenmanları
oluyor. Bazen Tübitak için falan proje çalışmaları yapılıyor.
Öğretmenlerimiz bu konuda çok destekleyici. Bir
öğrencide yetenek fark ettiklerinde okul çıkışı ya da öğle
araları özel ders bile veriyorlar. Her zaman arkamızdalar.
Hayır
Hayır, vermiyorlar. Her şeyi kendimiz halletmemiz
gerekiyor. Öğrenciler bu konuda çok azimli ama idare öyle
değil. Manevi olarak da fazla destek olmuyorlar.
Bir öğrenci olarak söyleyebilirim ki okulda her telden insan
var. Kişi sayısı binin üstünde olduğu için ne ararsanız
bulabilirsiniz. İsterseniz entel kesimle takılıp edebiyatçı,
bilimci ve felsefeci arkadaşlara sahip olabilir, isterseniz
mean girllerin cospilavlarıyla takılıp okulu
çekiştirebilirsiniz.Sıradan insan da çok var, sayısallarda
çalışkan çok var. Sporcu kesimle her tenefüs basketbol
maçı yapabilirsiniz.Her tür insan var.
Banklarda oturabilir, kantinde takılabilir veya katlardaki
parmaklıkların kenarlarında sohbet edebilirsiniz. Bir
şekilde sosyalleşebileceğiniz bir yer bulursunuz.
Kulüpler çok aktif değil çünkü öğrenciler kulüp taraftarı
değil. Zaten öğrenciler kendi içlerinde kulüp
gibiler.Müzikçiler müzik sınıfında takılıyor,resimciler zil
çalar çalmaz atölyeye koşuyor. Sanırım en aktif kulüp
satranç kulübü. Onlar da her tenefüs zeka oyunları
sınıfında mangala ve satranç oynuyorlar.
Konferans salonu çok küçük. Genelde büyük
organizasyonlar için başka yerlere müracaat ediyoruz.
Döneme bağlı olarak sıklığı değişkenlik gösteriyor, bazen
çok sık gerçekleşirken bazen de hiç gerçekleşmiyor.
Ancak Mart - Nisan aylarında etkinlik sayısı ve sıklğında
artış olurken Ocak - Şubat aylarında neredeyse hiçbir
etkinlik gerçekleşmiyor. Şimdi de pandemi var. Bu yıl ne
sıklıkta olacak, hep beraber göreceğiz.
Okul idaresi destek olmazken bazı öğretmenler bize
destek oluyor. Öbür türlü kendimiz idareye güç gösterisi
yapmak zorunda kalıyoruz.
Öğrencilerin uğraşları ile gerçekleşiyor. Öğretmenler,
öğrencilerin fikirleri ve istekleri olmadan hiçbir şey
yapmıyorlar.
Futbol ve basketbol.
Erkek futbol, erkek basketbol, kız basketbol, erkek
voleybol, kız voleybol. Her branştan var
Gitar, ukulele, piyano, bateri, vurmalı çalgılar.Yaylı ve
üflemeli çalgılara da destek oluyorlar.
Ödül alan olmadı ama her yıl birkaç müzik grubu mutlaka
oluşturuluyor.
Nadiren düzenleniyor.
Sayısallar genelde orta seviye üniversitelere(Kocaeli,
Medipol, Medeniyet vs.), Eşit Ağırlıklar orta-iyi

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

üniversitelere(Ankara, İstanbul, Marmara vs.) Diller ise
çok iyi üniversitelere(ODTÜ, İstanbul, Boğaziçi vs.)
yerleşiyorlar.
Sayısallar; genelde uçak mühendisliği, diş hekimliği,
mimarlık, yazılım mühendisliği, fizik gibi bölümleri tercih
ediyorlar. Eşit Ağırlıklar ;hukuk, uluslararası ilişkiler,
sosyoloji, psikoloji gibi bölümleri tercih ediyorlar. Dilciler
ise mütercim-tercümanlık, ingiliz dili ve edebiyatı, dilbilim,
sinema gibi bölümleri tercih ediyorlar.
Yok

Dolu fırsat var aslında. Kendimi her şekilde geliştirme
fırsatı buldum.
Direkt olarak DİSİPLİN VE SAYGI.Okulda kavga
neredeyse hiç olmaz mesela.En saygısız öğrenci bile
okuldan saygılı olarak mezun olur. Kıyafetlere çok dikkat
edilir. Hırka yasaktır(gerçi bazı yasakları delebiliriz tabi :)).
Büyük küpeler takamayız. Siyah pantolon
zorunludur(NOT:bu arada kesinlikle okul pantolonu diye
satan satıcıdan satın almayın, gidin sıradan bi siyah
pantolon giyin gelin.) Okurken bu yoğun disipline
sövüyorsunuz ama biterken değerini anlıyorsunuz.
Okul kıyafetleri dandik.Yemekhane fazla sağlıksız.
Eskiden kahve otomatımız vardı, onu getirseler süper olur.
İdare.
Okulun etrafında uyuşfurucu satanlar ve yankesiciler
olduğunu söylemişlerdi. Yıllar önce varmış, şimdi
kesinlikle yok. Okul çok güvenli.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?

Anadolu Yakası
İstanbul/Beykoz
Özel Acarkent Doğa Anadolu Lisesi
Uluslarası bakalorya diploma programının olması,
derslerin yabancı dil eğitimiyle verilmesi ve yurt dışı ile
ilişkilerinin bulunması.
9-10. Sınıflarda en fazla 18-20 eğer IB (uluslararası
bakalorya) programını seçerse 10. Sınıf sonunda en fazla
10 kişi
var
50 dakikalık periyotlar halinde. 9 ders
Var, İngilizce.
İl dışı, yurt dışı birçok öğrenci var fakat yatakhane yok,
yemekhanesi var.
Ulaşım olanakları maalesef pek yok. Acarkent sitesinin
içinde kalıyor ve yollar yokuşlu. Otobüsle zorunlu gelenler
olursa yürüme mesafesi yarım saat oluyor. (Ücretli) servis
kullanıyor herkes.
Özel okul olduğu için bu olanakları fazla. Acarkent
kampüsünde hem lise hem ortaokul kısmı yer alıyor. Lise
kısmında büyük bir futbol sahası mevcut. Ortak olanda
basketbol potaları ve seyirci koltukları da var, açık alan
olduğu için voleybol da oynayanlar oluyor. Kapalı spor
salonu var (içinde basketbol potaları, voleybol veya futbol
fileleri, seyirci koltuğu ve aşağı katında buz pateni yeri
mevcut). Kütüphanesi ve bilgisayar kısmı var fakat oturup
çalışmak için yeterli değil. Kafe tarzında kantini, ortaokulla
aynı saatlerde ortak yemekhanesi var. Biri kimya biri fizik
olmak üzere iki tane laboratuvar var. Okulun en güzel yanı
yeşilliğin bol olması, yürüyüş yaparken,
arkadaşınızlarınızın futbol maçlarını izlerken her yerde
ağaç kokusu var.
Sayısal bölüm çoğunlukta.
Fazlasıyla üretken ve girişkenler. Her an ders sonlarına
doğru arkadaşları alkışlamak için konferans salonuna
çağrılabilirsiniz bile. Çoğunlukla yüksek puan alan, fen
lisesinden gelen öğrenci profili mevcut. Mun olsun, Cern
olsun, Tübitak olsun proje ve katılımlar çok. Bir
bakmışsınız sıra arkadaşınızla yarışıyorsunuz. Ayrıca
öğrenci yoğunluğuna göre spor müsabakaları da oluyor,
okullar arası.
Yabancı dil konusunda var.
Girişinde bir kafe biraz daha aşağı yürüme mesafesinde
Colesium diye bir alışveriş merkezi bulunuyor fakat elit ve
pahalı bir yer. Her an ünlü görebilirsiniz de.
Biraz yoğun denebilir fakat öğretmenler yardımcı oluyor.

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?

Öğretmenler alanlarında iyi, uzman ve yardımseverler.
Yurt dışına öğrenci gönderiyor ve eğer yurt içinde
kalınacaksa dershane temposuna benzer bir ders sistemi
izleniyor. İlk sınıftan itibaren denemeler yapılılıyor ve son
sınıfa gelince öğrencilerle birebir ilgileniliyor.

Rehberlik servisi iyi fakat bireysel tercihler için çok da iyi
olmadığını düşünüyorum. Ancak öğrenci kararlıysa güzel
tavsiyeler veriliyor.
İngilizce zorunlu, zaten anadil gibi ingilizce dersler. Bunun
dışında almanca veya ispanyolca seçebiliyor öğrenciler.
Yurt dışı danışmanı var. İstediğiniz zaman gidip tavsiye
alabiliyorsunuz.
Öğrencinin not yüksekliği veya önemli projelerde yer
alması burs kazanmasını sağlayabilir. Her sene bu durum
değişiyor.
Veriliyor. Uluslararası bakalorya diploma programı
dersleri. (Theory of knowledge -bilgi kuramı, Statistics vb)
Hocalardan etüt alınabiliyor .

Hayır.
Okul, projlere önem veren bir okul. Sürekli ilan veriliyor ya
da hocalardan duyuyorsunuz. Manevi destek yeterince
alırsınız, maddi olarak bursunuza ve referanslarınıza göre
değişir.
Liseyi kolejde okumaya gelenler genelde ortaokul ve
ilkokulu da kolejde okumuş kişiler oluyor. Bu yüzden eğer
koleje ilk adımınızı atıyorsanız başta yabancılaşabilirsiniz
fakat sanıldığı üzere ''züppe'' bir tavır yok.
Açık alan var. Aşırı büyük değil, normal boyutlarda.
Çok kulüp var fakat aktiflik durumu değişebiliyor. Öğrenci
birkaç kişi bulup yeni bir kulüp açabilir.
Açık alan (orta bahçe) ve spor salonu var.
Özel günlerde ve bayramlarda parti tarzı kutlamalar
yapılıyor. Noel, Cadılar Bayramı, vb.
Yeme-içme ve kıyafet kuralları koyabiliyorlar.
Öğretmenler destek çıkıyor fakat öğrencilere bırakılıyor
genelde.

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Voleybol ve basketbol.
Voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi, buz pateni
Gitar hariç neredeyse hepsi.
Müzik kulübü var. Liselerarası müzik yarışmasına
katıldılar fakat kazanamadılar.
Düzenleniyor ama çok sık değil.
Yurt dışı ya da yurt içinde devlet olarak İstanbul
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, özel olarak
Bahçeşehir, Bilgi ve Yeditepe Üniversiteleri.
İşletme, ekonomi, mühendislik veya tıp bölümleri tercih
ediliyor
Yok

Yok
Verdiği eğitim ve lokasyonu.
Biraz sosyallik olabilir.
Kütüphanesi konusunda hayal kırıklığına uğramıştım
sadece.
Okul, maddi açıdan zorlayıcı olsa da öğrencilere katacak
çok şeyi var. Eğer notu yüksek veya koleje gitmeyi
düşünen öğrenciler varsa burayı tavsiye ederim. Yurt dışı
hedefi olmasa bile yabancı dil -bugün her iş yerinin aradığı
özellik- için çok önemli ve iyi bir başlangıç olacaktır.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Anadolu Yakası
İstanbul/Çekmeköy
SEV Amerikan Koleji
Olanakları ve IB olması.
15-20
Kulupler kendine tisort cikartabiliyor okul izniyle onlari
giyebiliyoruz
40 dk
İngilizce, zorunlu.
Yatakhane Yok
Servis araçlarıyla ulaşım mevcut.
Bahsedilen her şeyin yaninda bize yeni bir spor kompleksi
açıldı.
2'şer tane tm, mf, IB sınıfı bulunuyor.
Okulumuzda girisimcilik ve inovasyon merkezi var, benim
de yonetimindw bulundugum. ogrencilere bircok etkinlik ve
olabak saglayan bir okuluz. Isteyen, atilgan ogrenciler
fayadalanabiliyor
Her sene Soma ziyareti düzenlenir, okulumuz bu sene
üçüncü mezunlarini vereceğinden köklü bir gelenek
maalesef bulunmuyor.
yok
11. sınıfta IB seçerseniz fazla yoğun, onun dışında yeterli
düzeyde ödevlendirme yapılıyor.
Sosyal bilimler ve edebiyat bölumü ömrümde gördüğüm
en nitelikli kadro. Çok öğrendiğim ve öğrenecegim şeyler
var onlardan. Fen bolumunde yine gordüğüm dersine
girdiğim nitelikli hocalar var, çoğu icin aynı şeyi söylerim.
matematikte de genel olarak nitelikli ve bilgili hocalarimiz
var.
IB sistemine çok önem veriliyor, okulumuzda Türkçe ve
Sosyal Bilgiler hariç tüm dersler İngilizce. Hazırlıkta, 9.
sınıfta ve 10. sınıfta yapılan birçok uygulama da IB
sistemine hazırlık gibi oluyor.

FM veya TM ile ilgili bir bilgim yok fakat yurtdışı
danışmanlığı ve IB hocaları bakımından çok iyi ve
donanımlı bir sistem içinde üniversiteye hazırlanıyoruz.
11. sınıfa kadar ikinci yabanci dil dersini almak
zorundasınız. Secenekler: Almanca, Fransızca,

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?

İspanyolca. Gayet yeterli ve kaliteli okul bu konuda. Zaten
hemen hemen bütün dersler Ingilizce olarak işleniyor.
Ben yurtdışında okumak istediğim icin IB programındayım.
Tam destek ve danismanlık hizmeti alıyorum
okulumuzdan. Çok memnunum.
Maddi destek, başarı, ve sporcu bursu veriliyor. Bu alanda
diğer SEV vakfı okullarından daha avantajlı ve başarılı
öğrencileri çekebilme avantajı var.
11.sinifa kadar müfredat ayni şekilde fakat İngilizce
veriliyor. 11 de IB veya MEB'ci olduğunuza karar
verdiğinizde sistem degişiyor. MEB'ciyseniz yine
müfredatı İngilizce işlemeye devam ediyorsunuz, IB iseniz
uluslarası başka bir müfredata göre ilerliyorsunuz.
Okulda birçok kulüp olduğundan kendimi birçok alanda
geliştirebildim, her sene farklı bir alanda icraat gosterdim.
İlk sene Latin Dans, sonra MUN, sonra FRC Robotik, bu
sene de Felsefe alanında kendimi geliştirdim.
Evet
Bunun icin okulumzda her sene projenle
basvurabiliyorsun, secilirsen maddi destek alabiliyorsun.
Bunun disinda bana sorarsaniz proje gelistirmek
istiyorsaniz kendiniz cabalasaniz daha rahat ilerlersiniz,
ama okuldan bir hocayla da devam etmeniz de size bir
secenek.
Herkes birbiriyle konuşabiliyor. Belirli aktivite ve kulüplerle
birlikte daha fazla arkadaş edinebiliyoruz. Üst dönem alt
dönem çatışması yaşanmıyor. Hepimiz çok iyi arkadaşız.
Fuaye ve uzun holler var. Ayni zamanda buyuk bir
bahcesi var.
Evet cidden cok fazla. Sayiyi bilemiyorum fakat her sene
yeni kulupler aciliyor. En son bussines and finance diye bir
kulup acildi mesela okul ogrencilerinden biri tarafindan.
x-zone, küçük bahçelerde yapılan etkinlikler, büyük orta
alan, en alt kat yine kocaman oldugu icin oralar. Birçok yer
var.
Çok. Sınav haftaları dışında her ay 2-3 kez oluyor.
Destekliyolar tabii ama öğrenci çoğu şeyi hallediyor.
Danışman öğretmen varsa o çok destekliyor, onun dışında
öğrenci genelde yapıyor. Ama bence bireysel gelişim
açısından böylesi daha iyi.
Öğrenci, bu kesin ve net.

milli kayakcilarimiz ve iyi yerlerde yuzen yuzuculerimiz var
Voleybol, basket, futbol, masa tenisi
piyano, gitar, bateri gibi okul orkestrasinda aletler var,
isteyen kullanabiliyor. egitim olarak biz ensturman egitimi
almiyoruz, sadece sozel(lecture bazinda) egitim aliyoruz

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

cok kalabalik bir orkestramiz var

Her iki senede bir amerikan liseleri arasinda duzenleniyor.
Ben gecen sene tarsus amerikana gitmistim.
Yurt disi, genelde avrupa ve amerika.
ekonomi, muhendislik.
Ben kişisel yaşamımda geçiyorum, ek olarak okulumuz bu
sene mezun günleri yapmaya başladı.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Anadolu Yakası
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General Ali Rıza Ersin Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bulunduğu konum ve içindeki bölümler.
26-30
Var.
Blok
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Elverişli marmaray otobüs metro duraklarına çok yakın
Kütüphane, kantin, spor salonu, müzik salonu ve görüşme
salonu bulunuyor.
Meslek bölümleri var.
Yarı yarıya.

Yok.
Evet.

Yeterli.
Tecrübeliler.
Halkla ilişkiler ve tanıtım ile bilişim teknolojileri

Rehberlik var kurslar düzenleniyor.

İngilizce görüyoruz. Verimli.

Yok.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Yok.

Yok.
Danışabileceğim yerler var.

Evet.
Veriyor.
Çok iyi herkes birbiri ile iletişim kuruyor ayrımcılık
olmuyor.
Binamız yeni.
Evet.

Evet.
Bazen.
Destek oluyorlar.
İkisi de.

Futbol cross
Futbol ve voleybol.
Müzik odası bulunuyor.
Yok.

Evet.
Bilmiyorum.
Bilmiyorum.
Yok.

Yok.
Binası çok güzel.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Yok.
Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Anadolu Yakası
İstanbul/Kadıköy
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
Konumu , öğrencileri , öğretmenlerin ilgili oluşları
25-30
Evet Var
40 dk.
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Evet elverişli marmarayla çok kolay ulaşım sağlanabiliyor
Okulumuz bağdat caddesine de çok yakın olduğumdan
dolayı otobüsle de ulaşıma elverişli
Okulumuzun fiziki şartları çok iyi .Evet kütüphanesi,
kantini, fizik kimya biyoloji laboratuvarı , büyük bir spor
salonu , bilgisayar odası, resim, müzik atölyesi mevcut
En çok MF seçen var daha sonra TM. Dil ve Sözel seçen
öğrenci sayısı birbirine çok yakın ve azınlıkta
Okulumuz birçok yenilikçi projede yer almakta. Öğrenciler
çok atılganlar birçok farklı projede çalışmakta.
Öğretmenlerimiz de bize bu konuda çok olanak
sağlıyorlar.
Bildiğim kadarıyla yok
Evet okulumuz bağdat caddesine yakın olduğu için birçok
mekana rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyoruz
Bence biraz fazla yoğun ama bu bizim okulumuzla alakalı
değil tüm okulların problemi
Kesinlikle öğretmenlerimiz çok deneymli eğitimciler. Hepsi
alanınla ilerlemiş tecrübeli insanlar.
MF alanında daha başarılı diye biliyorum ama tabiki
öğrencilere bağlı, her sene değişebilir mezun öğrencilere
göre

Yeterli

İngilizce ve almanca, 2 dil öğreniyoruz . Öğretmenlerimiz
alanında uzman kişiler
Erasmus projelerimiz var. Okulumuz yurt dışı eğitim
programlarına sıcak bakıyor

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Bu konuda bir fikrim yok
Bilgisayar eğitimi veriliyor
Evet rehberlik öğretmenlerimiz var bize destek oluyorlar

Evet
Evet yeterince destek verdiğini düşünüyorum
Bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişir, net bir bilgi
veremem.
Bahçemiz kafeteryamız mevcut bahçemiz ideal
büyüklükte çok büyük değil.
Genelde evet

Genellikle evet
Hemen hemen ayda bir sosyal etkinlik, gezi yapılıyor
Bizi destekliyorlar ve bizim için çabalıyorlar
Her ikisi de

Bir fikrim yok
Futsal basketbol voleybol ..
Birçok müzik aletine erişebiliyoruz . Müzik odamızda
birçok estrüman mevcur
Evet oldu
Evet Tübitak bilim fuarlarımız oluyor
Değişiyor
Genel olarak seçtikleri bi bölümün olduğunu sanmıyorum
her sene farklı alanları farklı farklı öğrenciler seçiyor
Bildiğim kadarıyla yok

Sosyalleşme açısından birçok çalışma yapılıyor ve bu
bizim için bir fırsat

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Fiziki şartları
Yok
Okulumuzun konumunun güzel olduğuna ve fiziki
şartlarının ileri düzeyde olduğuna kesinlikle katılıyorum
Hayır

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Anadolu Yakası
İstanbul/Kadıköy
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
Ulaşım kolaylığı
25
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Okulumuz metro, marmaray ve minibüs yoluna çok yakın
bir konumda yer almaktadır.
Okulumuzda özel kütüphane, kantin, yemekhane; fizik
kimya ve biyoloji laboratuvarı, spor salonu bulunmaktadır.
okulumuz sayısal öğrenci temelli bir lise ancak eşit ağırlık
ve dil sınıfları da bulunmakta.
Okulumuzdaki öğrenciler sürekli gelişmeyi ve etkinliklerde
aktif rol almayı görev edinmiş öğrenciler. Derslere olan
katılımın yanında her türlü faaliyete katılım gösterecek
öğrenciler bu lisede bulunmakta.
Lisemizde her yıl aşure günü yapılır. Bu gelenek uzun
yıllardan beri lisemizde sürdürülmekte. Ayrıca her yıl
öğretmenler gününde lisemizden emekli olan
öğretmenlerimiz ve mezun öğrenciler okulumuza ziyarete
gelir. Bu günde okulun öğrencileri diğer tüm özel günlerde
olduğu gibi bir program yapar ve daha sonrasında bir
yemek verilir.
Okulumuz Bağdat caddesine çok yakın. Bostancı Gösteri
Merkezi ve Lunapark'a da yürüme mesafesinde. Konumu
gereği bir çok mekana yakın.
Yeterli.
Okulumuzun öğretmenleri mesleğe yıllarını vermiş
profesyonellerdir. Bunun yanında mesleğe yeni başlamış,
enerjik, atılgan öğretmenlerimiz de bulunmaktadır. Bu
bakımdan öğrenciler için yeterli bir eğitim sunabildiklerini
düşünüyorum.
Okulumuz sayısal alanda başarıya daha çok önem
vermekte ancak bunun yaninda her yıl eşit ağırlık ve dil
sınıflarından da derece yapan onlarca öğrenci çıkıyor.

Üniversite hazırlık sürecinde okulumuz öğrencinin
yanındadır. Sınav stresiyle başa çıkma konusunda gerek
rehberlik servisiyle gerekse ilgili öğretmenleriyle
öğrencilerine destek olur.

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?

Okulumuz 9. sınıfa başlayan her öğrenciyi daha sınıflarına
yollamadan bir dil sınavına sokar. Bu sınav sonucuna
göre her öğrenci belirli dil sınıflarına göre yerleşir. 4 sene
boyunca bu seviyelere göre sınıflar belirler ve her öğrenci
buna göre eğitim alır. 4 senenin sonunda her öğrencinin
ortalama ve üstü seviyede ingilizcesi bunun yanında ikinci
bir yabancı dil olarak fransızcası gelişir.
Okulumuzda YES, AFS gibi yurt dışı programları yer
almakta. Çeşitli konferanslarla bu programlar her sene
öğrencilere tanıtılır. Her sene bu öğrenci değişim
programlarıyla arkadaşlarımız yurt dışına gider.
Bu konuda bir bilgim yok.
Hayır yok.
Okulumuz ders saatleri dışında çeşitli kişisel gelişim
kurslarına önem verir. Dans, müzik, spor, işaret dili,
perküsyon gibi birçok alanda kurslar açılır.
Evet
Bu konuda bir bilgim yok.
Okulumuzda her sene tüm sınıflar yeniden karıştırılır.
Bundaki temel amaç 4 sene sonunda mezun olunduğunda
okuldaki herkesi arkadaş olarak mezun etmektir.
Okulumuzda dönem farklılığından doğan rekabet ve
çatışma yoktur. Butik okul tarzı bir lise olduğundan herkes
birbirini tanır ve arkadaştır. Bir etkinlik olduğunda birbirine
elinden geldiğince yardım eder.
Okulumuzun çok fazla büyük sayılmasa da bir bahçesi ve
çardağı bulunmakta. Bunun dışında güzel bir kantinimiz
ve yemekhanemiz var.
Lisemizde 20'den fazla kulüp bulunmakta. Çoğu öğrenci
istediği kulübe girebilmektedir.
Okulumuzun ayrı bir binada konferans salonu ve büyük bir
spor salonu var. Çoğu okul böyle etkinliklerde salonları
kullanmak için lisemize gelir. Hatta haftasonları spor
salonumuzda özel basketbol dersleri verilmektedir.
Neredeyse haftanın 4 günü okul programında bir etkinlik
yer alır.
Okul idaresi ve öğretmenlerimiz yeniliğe açık,
organizasyonlara ılımlıdırlar.
Daha çok öğrencilerin uğraşıyla gerçekleşiyor ancak bir
öğrenci herhangi bir fikirle idarecilerimizin karşısına
çıkarsa asla geri çevirilmez. Gelen öğrenciye her zaman
destek çıkarlar ve bu fikrin hayata geçebilmesi için
ellerinden geleni yaparlar.
Basketbol
Basketbol, voleybol, yüzme, futsal, hentbol...

Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Gitar, piyano, keman, yan flüt, org, darbuka, tef...
Lisemizde sayı veremeyeceğim kadar çok müzik grubu
var ve bu gruplar bir çok yarışmaya katılıyor. Fizy,
Freezone, üniversiteler arası yarışmalara katılım
yapmaktalar.
Evet düzenleniyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi...
Hukuk, mühendislik tercih ediliyor
Hayır, yok.

Okulum ve bana sunduğu imkanlar sayesinde harika bir
network oluşturduğumu düşünüyorum.
Okulumuz bir aile gibidir. Her türlü etkinlikte kendini belli
eder. Çoğu zaman bir etkinlikte bu duruşuyla imrenilen bir
lise olmuştur.
Üniforma konusunda serbest kıyafete izin verilmesini
isterdim.
Okuluma gelmeden önce tamamen ders odaklı sosyal
aktivitelere önem vermeyen bir lise olduğunu düşünürdüm
ama yanılmışım.
Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Anadolu Yakası
İstanbul/Kadıköy
İstanbul Anadolu Lisesi
Konumu ve eğitimi iyi.
ortalama 30
Var.
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhane bulunuyor.
Metro, metrobüs, marmaray ve otobüsle ulaşım
sağlanabiliyor
Kütüphane, kantin, yemekhane ve spor salonları mevcut.
Laboratuvarlarımızı şu anda kullanamıyoruz.
Sözel ve dil sınıfları yok. Ağırlıklı olarak mf sınıfı var
Öğrenciler sosyal etkinliklerde çok aktif.
Ne kadar gelenek sayılır bilinmez ama her sene sonunda
12. sınıflar yoğurtçu parkında buluşup davullarla her yeri
inleterek okula gelip köpük savaşı yaparlar, bu sırada
diğer sınıflar ya seminer var denilerek eve gönderilir, ya da
binaya kapatılır. Yani okulumuzun kocaman bahçesi
sadece son sınıf öğrencilerimize kalır.
Okulumuzun spor salonu ve açık basketbol sahaları
kullanıma açık. Çevresinde de okulumuz öğrencilerinin
müdavimi olduğu birçok kafe bulunmakta. Aynı zamanda
yoğurtçu parkı ve moda sahili de yürüme mesafesinde.
Yeterli.
Öğretmenlerimiz gayet tecrübeliler.
Sayısal alanda daha başarılı.

Rehberlik servisi her öğrenciyle birebir ilgilenip kişiye özel
program çıkartıyor. Ayrıca bunu sadece son sınıf
öğrencilerine değil bu taleple giden her öğrenciye yapıyor.
İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil
görüyoruz.

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Erasmus programı var, onun dışında her sene yurt dışına
geziler düzenlenmekte.

Bilmiyorum.
Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı kurs seçeneği
var. Bu kurslarda müfredat dışında öğrencilerin eksik
hissettiği konular da tamamlanıyor.
Ders konusunda her türlü kurs bulunuyor.

Evet.
Projelere destek veriliyor. Maddi boyutu bilmiyorum.
Okulda alt sınıf üst sınıf ayrımı yok, genel olarak herkes
herkesle anlaşıyor.
Okulumuzun açık basketbol sahaları ile futbol sahası, bir
de kocaman bir bahçesi var.
Çok fazla kulüp yok.

Var.
Sene boyunca çeşitli turnuvalar düzenlenir, sene sonuna
doğru da mun ve sempozyum etkinlikleri yapılır.
Gerekli desteği veriyorlar.
Öğrenciler.

Basketbol ve voleybol.
Basketbol ve voleybol.
Gitar, piyano ve bateri bulunuyor.
İngilterede yarışmaya katılan bir grubumuz var.

Evet.
Bilmiyorum.
Bilmiyorum.
Yok.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Yok.
Eğitimi birçok liseye göre üst düzeyde.
Yok.
Yok.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?

Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Anadolu Yakası
İstanbul/Kadıköy
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Okulumuzun fiziksel imkanları İstanbul ve İstanbul dışı
birçok okulunkinden kat ve kat üstünde ve bu beni okul
içerisinde çok rahat hissettiriyor: 40 dönümlük kocaman
minik bir orman sayılan bahçesi, birçok spor türü için
sahası ve spor salonu, içinde kaybolmaya müsait
kocaman ve depreme dayanıklı bir okul binası, her derse
özel çok sayıda laboratuvarı, Üçer kişilik ve banyosu oda
içinde olan kız ve erkek yurtları, ve fiziksel açıdan çok
güzel bir ortamı var. Tabiiki bir de mezunlarının hepsinin
çok çok güzel ve iyi mevkilerde olması dikkatimi bu okula
çeken büyük bir faktördü. Puanım da yettiği için hemen
yazdım.
En fazla 30 kişi olacak şekilde ayarlanmıştır.
Forması var ve satılıyor fakat giyip giymemek tercihe
bağlı. 12. Sınıflar kendi dönemine özel forma
bastırabiliyor.
40 dk
Bulunmuyor
Yurt imkanları çoğu okula göre çok güzel ve özel okul
yurdu gibi. Kız yurdu 3, erkek yurduysa 4 kişilik ve oda
içerisinde banyosu bulunuyor. Yurtlarda etüt salonları ve
dinlenme alanları da var. Bahçe içerisinde yurdun yanında
ayrı bir bina şeklinde yemekhanesi de bulunuyor. Fakat
yemekler bazen çok güzelken bazen yenmeyecek gibi
oluyor. Yiyemeyeceğimize karar verdiğimizde, okulun
içinde ve yemekhanenin karşısında bulunan kantinde sulu
yemek dışı her tür çeşit yemek çıkıyor ve ordan yiyoruz.
Durağa 10 dk yürüme mesafesi ve duraktan Kadıköy
merkeze otobüsle 15 dk süren mesafede bulunuyor.
Etüt salonu olarak da kullanılabilen kütüphane,
televizyonu-interneti olan ve oturma salonunun yeterli
olduğu ve çalışanlarının çok samimi olduğu kantin,
yemekhanesi, her derse özel çok sayıda laboratuvarı,
spor salonu ve spor sahaları, konferans binası, okul binası
içinde toplantı salonları, açık hava basket sahası, açık
hava tenis sahası, erkek öğrenci yurdu, kız öğrenci yurdu,
oldukça geniş ağaçlık bir bahçesi ve güneş enerjili araç
park yerleri mevcuttur.
Lisemiz fen lisesi olduğundan MF dışı sınıf açılma gibi bir
durum olmuyor fakat 4/5 öğrenci TM de çıkabiliyor.
Öğrencilerin bir kısmı iyi bir okula geldiklerinin farkındalar
ve bu yüzden çabalıyorlar. MUN, bilim fuarı gibi etkinlikleri
planlamaya ve katılmaya, alanında uzman kişileri
okulumuza getirip bizimle konuşma yapmasını sağlamaya
çalışan, kermesler planlayan, mangal günü organize
eden, geziler yapmaya çalışan öğrenciler bulunuyor.
Bilimsel olimpiyatlara katılan öğrenciler ve TÜBİTAK
projesiyle uğraşanlar ellerinden geleni yapmak için gayret
gösteriyor. Ancak bunlara rağmen hiçbir şey yapmayan ve
sadece derslerine bakmayı seçenler de olabiliyor. Bunlar

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

dışında sadece dersi önemseyen ve başka şeylerle
ilgilenmeyen öğrenciler de bulunuyor. Sosyal öğrencilerin
çoğunlukta olmasını beklerdim ancak öyle değil.
Her yıl yapılan Mezunlar Partisi, diğer adıyla Mangal
Partisi. Adından da anlaşılabileceği gibi birçok doktor,
mühenis ve bilim insanı olan mezunlarımız geliyorlar ve
büyük bir organizasyon düzenleniyor.Ben bu
organizasyondan daha önce de haberdardım ama hiç bu
kadar seveceğimi düşünmemiştim. Eski mezunlar
tecrübelerini paylaşıyorlar ve gerçekten sizin için yararlı
olabiliyor. Bunun haricinde 9. sıınıflara hoşgeld,n partisi
düzenleniyor. Her sene nevruz kutlanıyor.
Okulumuz bu konuda kendi bahçesiyle tüm imkanları
sunuyor, fakat dışarıda vakit geçirmek isterseniz de
yanımızda Marmara Üniversitesi olmasının etkisiyle çok
fazla kafe, spor salonu, eğlence mekanları gibi yerler
bulunmaktadır.
Başka okullarla karşılaştırmak gerekirse sınavlarımız epey
zorlu oluyor ve düzenli çalışmazsan 9 ve 10. sınıfta bile 90
üstü ortalama bir hayal gibi. Hatta takdir aldığında bile
fazlasıyla mutlu olacağın bir okul burası. Kimi zaman çok
üst üstte birikse de ödevlendirmeler öğrenciyi geliştirecek
düzeyde ve zorlukta. İyi bir yerlere gelmek isteyenler için
oldukça ideal. Her şey öğrenciye bağlı, buraya
gelebiliyorsanız üstesinden de rahatlıkla gelebilirsiniz.
Her öğretmenin yardımcı olmaya çalıştığı, emek verdiği ve
sizi bir kenara atmadığı kesin fakat bazı öğretmenler işinin
ehli olsa da bazıları mükemmel değil. Kimi öğretmenler
verdiği bilgileri ve tecrübesiyle bizi fazlasıyla şaşırtıyor.
Fen lisesi olduğumuz için kesinlikle sayısal alanda çok
daha başarılı bir okul. Her yıl mezunların tamamına yakını
sayısal alanda çok çok iyi sıralama elde ediyor ve iyi
üniversitelerde iyi bölümlerde oluyor. Gerek mühendislik,
gerek tıp, gerek anabilim dalı olarak çok yerlerdeler.
Tabiki bu demek değil başka bir kariyer hedefin olamaz, ki
benim var, Boğaziçi Ekonomi istiyorum ve bunun için
elimden ne gelirse yapacağım, okulumuz da destekçim
olacak. "Fen liseli her şeyi başarır."
Okulumuz haftasonu ve hafta içi için kurslar yapıyor ve
çoğu öğrenci dershane yerine okul kurslarının daha
faydalı olduğunu söylüyor. Her öğrencinin bir koç
öğretmeni oluyor. Rehberlik her zaman hizmete açık. Her
hafta deneme yapan sayılı okullardan biri. Meslek tanıtım,
kariyer günleri ve üniversite gezileri düzenleniyor.
Açıkçası büyük anadolu liselerine nazaran kötü bir dil
eğitimimiz var. Bunun en büyük sebebi hazırlık
bulunmaması olabilir. 2 dil eğitimi veriliyor: İngilizce ve
Almanca. Fakat dediğim gibi dilinizi geliştiremeyebilirsiniz.
Okulun en kötü yanı olarak dil derslerine verilen önemi
söyleyebilirim.
Geçen yıl bir proje için Japonya'ya gidilmişti, fakat
tamamen öğrenci isteğine ve zorlamasına bağlı oluyor.
Okul bunun için teşvik veya bilgilendirme yapmıyor.
Mezunlarımız hariç yurt dışı bağlantımız yok. Sadece yurt
dışı gezileri oluyor.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?

Devletin yurt ve yemekhane bursu var, yatılı değilseniz
yine devletin bir miktar bursu var, okulun mezunlar
derneğinin aylık bursu var. Lakin bunların hepsinde ailevi
durum çok önemli.
Standart müfredat verirken bile üst düzeyini veriyorlar
(Biyolojiyi tıp kitabından işlemek gibi). Bilim olimpiyatları
için ise inanılmaz teşvikler ve kurslar oluyor (5 daldan
olimpiyat eğitimi). Okulun olimpiyatlar konusunda başarısı
epey yüksek zaten.
Okulda 12. sınıfa kadar (12'de ders kursları açılıyor) dil ve
olimpiyat kursları, spor salonunda okul sonrası antrenman
imkanı oluyor. Başka bir şeye şimdiye kadar ihtiyaç
duymadım. Fakat bir şey yapılmak istendiğinde rehberlik
okulda kurs açmak için kişi çokluğu olması gerektiğini
söylüyor, sosyal olmayan bir okul olduğumuzdan ek kurs
açılma ihtimali çok düşük.
Kullanmasını biliyorsan yeterli bence.
Olimpiyatlarda olduğu gibi projelerde de yardım ve
yapılmasına istek oldukça fazla. Tübitak2020 Türkiye
birincisi de bizden çıktı mesela. Her türlü maddi imkan da
sunuluyor. Gerekirse Marmara Üniversitesinin
laboratuvarlarını kullanabiliyoruz.
Okulda aslında çok çeşitli insan var. Sadece ders
çalışanlar, sadece olimpiyat çalışanlar, geziler yapıp
eğlenenler, kamplar etkinlikler düzenleyenler vb. Bu kadar
çok çeşit insan olmasına rağmen aslında hepimizin
gelecek hedeflerimiz uğrunda yürüyor olmamız bizim için
büyük bir ortak nokta ve bizi yakınlaştırıyor. Özellikle
öğrenci çoğunluğunun yatılı olması farklı dönemler arası
ilişkiyi geliştiriyor, abi-abla-kardeş gibi birlikte büyümeyi ve
samimiyeti artırıyor. Tabi her yıl sınıfların karılması dönem
içi yakınlaşma açısından çok çok büyük bir etken.
40 dönümlük bir bahçesi ve bu bahçede ormanı, çimleri,
oturma yerleri vb. bulunuyor. Kantini de çok sıcak bir
ortam sağlıyor.
Aslında kulüp işleri bizim okulda öğrencinin emeği
üstünde dönüyor. Eğer öğrenciler bir konu hakkında çok
istekliyse ve çabalıyorsa rehberlik yardım ediyor. Böylece
kulüpler laftan çıkıp işleve geçiyor. Aktif olan 5-10 kulüp
vardır.
Fazlasıyla var, bahçe çokça kişiyi kaldırabilir ve kaldırıyor.
Çok çok sık değil açıkçası büyük etkinlikler 1 buçuk 2
ayda bir oluyor. Bu durum öğrencilerin ilgisine bağlı olarak
değişebilir.
Okul idaresinin üzerine çok gitmeniz ve izin koparmanız
gerekiyor, öğretmenler ve rehberlik daha yardımsever bu
konuda, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
Kesinlikle öğrencilerin, öğrenci çok çabalamazsa
öğretmen öncülük etmiyor. Ama öğrencinin emeğini
gördüklerinde, öğretmenler bir nevi gözetmen ve yardımcı
oluyorlar.
Satranç takımımız, basketbol takımımız ve atletizm takımı
birçok yarışmada ödüller kazanıyor.

Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?

Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Atletizm, Dart,
Badminton.
Çok talep olmuyor eğitim için ama istenirse müzik
öğretmeni yardımcı oluyor. Bağlama, gitar, elektronik
gitar, piyano, bateri,saz, ney, davul seti vb.
Bir grubumuz geçen yıl yeşil-beyaz yarışmasında 2.
Olmuştu. Bu sene mezun oluyorlar. Şu an bir grup yok
fakat her sene her dönemden yeniden kuruluyor.
Tübitak 4006 düzenleniyor her yıl, bu sene ilk kez AFLBİL
fuarı düzenlenecekti fakat pandemi nedeniyle yapılamadı.
Boğaziçi, Cerrahpaşa, İTÜ vb. Genellikle çoğu iyi
üniversitelerdeler.
Tıp, Mühendislik.
Kesinlikle var; mangal günü, kariyer günleri, okul mezunlar
derneğinin iletişimde olması gibi imkanlar sayesinde
iletişim kuruyoruz.
Çok fırsat var aslında, lise insanın kendini geliştirebileceği
bir yolculuk. Bizim okul özelinde diyorsak olimpiyatlar ve
proje yarışmaları olabilir.
Derslere verdiği yoğunluk ve fiziksel imkanları etkilyior.
Aynı zamanda öğrencileri ve projeleri diğer okullarından
farklı olarak öne geçiriyor. Kesinlikle bahçesi ve yurt
imkanları ile de önde geliyor.
İngilizce hazırlık olmasını isterdim. Bazı konulara idarenin
tutumu ve aynı zamanda okulda performans notları
tutumunun değişmesinin de gerekli olduğunu
düşünüyorum. Konferans salonunun değişmesi de güzel
olabilir.
Okul gerçekten fen alanında çok çok iyi ancak yurtdışında
eğitim düşünen öğrenciler için tam olarak yeterli
olmayabilir.Bu öğrencilerin biraz daha kendi çabalarını ön
plana çıkararak bu konuda başarılı olacaklarını
düşünüyorum. Okulun kalitesi önceden duydyuğum gibi.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi, matematik , fizik, biyoloji ve
kimya alanında özel ilgisi olan yetenekli çocuklar için ideal
bir yer. Burada edindiğiniz bilgi birikimi biricik ve özel.
Ancak bu okulu tercih ederken öğrencilerin fen lisesi tercih
ettiklerinin farkında olmaları gerektiğini söylemem gerek.
Başlarda söylediğim sosyal ortam sıkıntısı biraz da
bundan kaynaklı. Alanlarında çok başarılı olabilecek
öğrenciler bu okula geldiğinde yoğunluk karşısında başı
dönenler tarafından geri çekilebiliyor. Bu sebeple çok ama
çok çalışkan olan ve yüksek hedeflere sahip öğrenciler
buraya geldiklerinde ancak doğru bir seçim olmuş olur.
Gelirseniz ve özellikle yatılı olursanız pişman olmazsınız,
başarılar.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?

Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Anadolu Yakası
İstanbul/Kadıköy
Kadıköy Anadolu lisesi
Yabancı dil öğretmesi bütün liselere göre daha iyi.
Üniversite yerleştirme sonuçları çok iyi. Özellikle okulun
alanı bir üniversite kadar ve deniz manzaralı. Ama en
kritik özelliği çok aktif oluyoruz yani sadece ders çalışma
değil kulüplerin hepsi aktif. Böylece boş zamanları
değerlendirebiliyoruz.Puanı, yeri ve üniversite yerleştirme
başarısı.
En fazla 30 kişi
Hayır Yok
Öğle arasına kadar blok sonra son üç ders 40ar dakikalık
periyot oluyor
Evet. İngilizce dili üzerine oluyor. Yanında da Almanca
öğreniyoruz.
Evet var. Kesinlikle diğer yurtlardan daha iyi. Bunu yatılı
öğrenci olarak söylüyorum.
Metrobüs, araba, vapur ile Kadıköy'e gelip yürüyerek veya
araba ile gelebilirsiniz. Ulaşımı zor değil .Elverişli. Toplu
taşıma bakımından metro, metrobüs, marmaray, vapur,
otobüs, dolmuş ve tramvay ile ulaşım sağlanabiliyor.
Servis ve arabayla ulaşımı da rahat.
Yukarıda saydığınız herşey var. Hatta atölye, 2 müzik
odası ve 2 resim odası var. Normalde okulun geniş bir
bahçesi var ancak son yıllarda yapılan prefabriklerle o
bahçe biraz küçüldü. Birkaç seneye prefabrikler
kaldırırlacak. Ama kalan kısım gayet geniş. Okulun bir
tiyatro salonu (Duru Tiyatro/ Maarif Kültür Merkezi), her
fen dersi için birer ikişer laboratuvarları, bir spor salonu,
bir kütüphanesi, yatılı kalan öğrenciler için bir
yemekhanesi, gündüzlü öğrenciler için de ayrı bir
yemekhanesi (Ancak o kısımda sandalye masa yok
sadece yemek servisi var.), resim ve müzik atölyeleri, iki
kantini, mini golf alanları ve birçok kulüp için kulüp odaları
mevcut.
En çok tercih edilen MF sonra TM. Dil bölümü de var ama
sözel yok.Öğrencilerin çoğunluğu MF seçerken bir miktar
da TM seçen var. Uzun zamandır okulda hiç sözel veya dil
için ayrı sınıf açılmamış yeterli istek olmadığı için. Zaten
öğrencilerin çoğunun yabancı dilleri iyi olduğundan ayrı
sınıfa ihtiyaç duymuyorlar. TM veya MF seçip dil sınavına
girip de derece yapan birçok öğrenci var.
Okuldaki öğrenci profili yaratıcı kişilikli ve istekli
insanlardan oluşuyor. Bu yüzden kulüpler aktif ve Kalfest'i
her yıl yapıyoruz. Eğlenmesini bildiğimiz kadar başarılıyız.
Her türden insan vardır ve kimse sizi yadırgamaz. Yani
zorbalık okulumuzda yok.Girişken, sosyal ve üretken
kişiler. Okulda her çeşit öğrenci mevcut. Düzenlenen her
türlü etkinlik veya festivalde çoğu işi öğrenciler tarafından
üstlenip planlıyor. Bu anlamda öğrencilerin çoğu bir süre
sonra bir şeyleri kendileri yapabilmeyi mecburen
öğreniyor. Bu anlamda devlet ve idarenin desteğinin
eksikliği öğrencileri hayata hazırlamış oluyor.

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Çoğu öğretmenimiz iyi. Ama bir okulu değerini belirleyen
öğrencilerdir. Tecrübeli ve değerli hocalarımız var bolca
ancak aralarındaki bazı hocalar için aynı şeyi
söyleyemem. Artık nitelikli okulların hocaları nitelikli olmak
zorunda olmadığı için (proje okullarındaki rotasyon
olaylarından beri) bizim okulda da niteliksiz
diyebileceğimiz öğretmenler mevcut ne yazık ki ve müdür
dahi bu konuda pek bir şey yapamıyor. Özellikle 11 ve 12.
sınıf öğrencilerine olabildiğince daha kalifiye öğretmenler
veriliyor. Öğrencilerin beklentileri ve şikayetleriyle zorlayıcı
oluşu bu yeterli olmayan öğretmenleri mecburen
gelişmeye zorluyor.
Tıp bölümü ve bilgisayar mühendisliği bizim lisede daha
çok tercih edilmektedir.Her sene Boğaziçi'ne yaklaşık 50
öğrenci giriyor ve İTÜ'ye en çok öğrenci gönderen okul
olarak geçiyor. (İTÜ'nün bir ödülü var bunun için her sene
verdiği.)
Son sınıftakilere daha çok ilgi verilir. Hatta okulda son
sınıfların olduğu katta kahve makinesi var. Rehberlik
hocaları üzerinde durur. Yine aynı şekilde bazı derslerde
öğrencilerin oturup bireysel çalışma yapmasına izin
veriliyor. Okul kursu var 11 ve 12.sınıflar için.
Deneyimlemedim henüz ama memnun kalan birçok
arkadaşım oldu.
Okulun dil eğitiminin iyi olduğunu düşünüyorum. Temel
olarak ingilizce ve Almanca var ama kursumuzda Rusça
İspanyolca gibi dilleri de öğrenebilirsiniz.İngilizce
eğitimimiz için çok iyi diyemeyeceğim. Son dönemde
gelen hocalar pek de iyi değil. Ama okulun genel tavrı
İngilizceyi iyi bilmemiz üzerine olduğu için mecbur
öğreniyoruz bir şekilde. Almanca zümremiz iyi. Hocaların
çoğu Almanya'da hayatlarının bir kısmını geçirmiş insanlar
ve anlayışlılar. Sadece İngilizce ve Almanca eğitimi var.
İsteyen öğrenciler okulun Almanca kursuna katılabiliyor.
Kurs ile ciddi ilerleme kaydedenler var. Sonraki 4 sene de
ingilizce müfredatımız farklı.
Tabii ki var ve her yıl hazırlık ve dokuzuncu sınıflara
ayrıntılı bilgi verilir. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne özel indirim
de yapıyorlar.Okulun Kanada'da bir okul ile anlaşması var.
Belli bir ücret karşılığında bazı öğrenciler 1 seneliğine
gidebiliyor. Bunun dışında Afs gibi programlara katılanlar
da var bolca ancak tam olarak okul destekli değil bunlar.
TOEFL ve IELTS kursu açılmıştı bir ara. İstek olduğunda
bu tarz kurslar açılabiliyor. Ben pek yurt dışında eğitim için
bilgilendirme tarzı bir destek görmedim okul tarafından.
Ancak öğrencilerin çoğunun kafasında eğitiminin bir

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?

kısmını yurt dışında geçirmek gibi bir plan olduğu için
öğrenciler arasında büyük bir veri tabanı var. İstediğimiz
zaman üst dönemlerimize danışıp tavsiye alabiliyoruz bu
tarz konularda.
Okulun burs imkanı iyi. Bir yıl boyunca yatırıyorlar. İhtiyacı
olanlara her zaman imkan veren bir okul.
Evet, her dersimiz daha ayrıntılı olur. Özellikle biyoloji
dersi. Kulüpler ile astronomi kodlama gibi eğitimler de
alabiliyoruz.İngilizce zaten hazırlık sınıfı da olduğundan
tamamen müfredattan farklı işleniyor. Genellikle edebi
eser incelemesi şeklinde işleniyor.
Biyoloji derslerinde de konularla ilgili daha detay bilgiler
veriliyor. Life, Campbell gibi kitaplardaki bilgiler ekleniyor.
Benim fikrimce biyolojide daha çok ayrıntı bildiğimizde
yorum yeteneğimiz daha çok gelişiyor.
Kimya hocaları 9.sınıfta konular daha rahat anlaşılsın,
bilgiler havada kalmasın diye sonraki senelerden ek
bilgiler veriyorlar anlatırken.
Bunlar dışında genel olarak müfredatla yakın işleniyor
dersler. Hocalar zorlamayı da seviyor.
Tabiki bulabiliyoruz. Hatta istersek kendimiz de rehber
öğretmen liderliğinde yeni kurs açabiliyoruz. Mesela işaret
dili kursu var bizim okulda.
Yeterli
Maddi manevi her türlü destek veriliyor. Hatta okulun
velileri kendi aralarında toplayıp ya sponsor bulup ya da
müdürün aracılığıyla devletten destek alabiliyoruz. Yeter ki
isteğimiz olsun.Eğer bir bilim projesiyse (Tübitak gibi) okul
parasal bakımdan olsun, izinler bakımdan olsun her
anlamda destek çıkıyor. Ancak sanat gibi alanlarda
öğrenciler kendi çabalarıyla bir şeyler yapmak zorundalar.
Çok iyi. Yani rencide etmeyiz birbirimizi. Her zaman sizin
kafanızda insan bulabiliyorsunuz. Samimi bir ortam var.
Belirli arası iyi olmayan birkaç kişi dışında ki okulda
onlardan az var kimse kimseyi dışlamaz. Kulüplerin ve
neredeyse her sene sınıfların karılmasının etkisiyle birçok
kişiyle arkadaş oluyoruz ve çok sosyal bir ortam oluşuyor.
Okul sonrası çevrede yapılabilecek çok etkinlik
olduğundan en asosyal takılanlar bile sosyal insanlar olup
çıkabiliyor.
Bazı üniversitelerden daha fazla açık alan var. İlk
geldiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü çok büyük.Okulun
denize bakan yeşillik bir alanı var. Özellikle üst dönemler
burada takılmayı seviyor. Bunun dışında ön ve arka
bahçede oturulabilen, yürünebilen, basketbol veya
voleybol oynanabilen yerler var. Neredeyse her yere
girişimize izin olduğu için öğle teneffüsünü kütüphanede,
atölyelerde, kulüp odalarında, spor salonunda vb. de
geçirebiliyoruz.
Çok fazla 30 veya 40 tane. İlgi alanınıza göre kulüp
bulamazsanız kulüp açabiliyorsunuz. Her alanla ilgili kulüp
var. Okulda 35 civarı kulüp var. Bunlardan 15-20 tanesi

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

çok aktif çalışıyor. İngilizce tiyatro, Türkçe tiyatro, müzikal,
dans, resim, müzik, robotik, girişimcilik, astronomi, MUN
gibi farklı alanlardan aktif kulüpler var. Her öğrenci
mutlaka kendine uygun bir kulüp bulabilir veya kurabilir.
Var, hatta sporfest düzenliyoruz. Konferans salonu, spor
salonu, tören alanı ve bahçe kısmında etkinlikler
gerçekleştirilebiliyor.
Haftada iki üç tane. Okulun sonuna doğru artıyor.Her ay
yaklaşık bir tane etkinlik oluyor. Özellikle Nisan-Mayıs
civarları sınav haftaları dışında her hafta neredeyse bir
etkinlik oluyor.
Derslerde faaliyet yazıyorlar. Ulaşımı sağlıyorlar. Okul
idaresi kendi seçimine göre bazısını her şeyiyle
desteklerken bazısını kendince sebeplerden engellemek
istiyor. Öğrencilerin ikna ve uğraşlarıyla bir şekilde bu
etkinlerin yapılması için bir yol bulunuyor mutlaka.
Öğrenciler. Birkaç kulüp dışındaki bütün kulüplerin
organizasyonları tamamen öğrencilerin uğraşlarıyla
gerçekleşiyor. Tabi formalite gereği hocaların isimleri de
yazılıyor.
Voleybol ile basketbol.Son yıllarda golf ile bir şeyler
başarıldı. Onun dışında voleybol, yüzme, yelken gibi
sporlarda da başarılar var.
Voleybol, basketbol ve golf, futbol ve okçuluk takımları
var.
Piyano ve gitar.Piyano, bateri gibi taşıması zor aletler
okulun stüdyolarında bulunuyor istediğimiz zaman
öğretmenlerden izin alıp erişebiliyoruz. Aynı zamanda
müzik öğretmenlerimiz ders de verebiliyor.
Yarışmaya katılan oldu.5'ten fazla grup var ve birçok
yarışmaya katılıyorlar, bu yıln başındaki fizy okul grupları
yarışmasında 3.'lüğümüz vardı diye biliyorum.
Evet.
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç
Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Sabancı, İstanbul Tıp vb.
Tıp, bilgisayar mühendisliği, dişçilik.Tıp, Ekonomi, Diş
Hekimliği, Endüstri Mühendisliği, genel mühendislikler vb.
Okulun ilk günü mezunlar bize okulu anlatır. Mezunların
kurduğu Kalid ve Kalev derneği var.Talaş Böreği diye
mezunlar günü var. Onun dışında bu aralar Kalumniapp
diye bir uygulama geliştirdiler. Oradan mezunlarla iletişime
geçip kariyer konusunda danışmak olsun, benzer ilgi
alanları olanların iletişime geçmesi gibi amaçlar
planlıyorlar.
Sanat ve müziğe daha fazla ilgi duymaya başladım.
Kodlama öğrendim. İngilizce öğrendim.İngilizce Tiyatro
Kulübü'ne girdim ve bu sayede tiyatroya ilgim olduğunu
fark ettim. Yine bu kulüple yurt dışında iki farklı ülkeye
gidip oyun sergileme fırsatı buldum. Benim için bir
topluluğun parçası olup bunun sorumluluğunu kaldırmak
büyük bir hayat tecrübesiydi.
Bu okulda çok farklı düşünce ve yapılarda insanlarla
tanışma fırsatı bulduğumu düşünüyorum.
Sosyalleşmede en iyi okul bizimkidir. Her gün etkinlik olur.
Sosyalliği, öğrencilerinin kendi işlerini kendileri görmesi ve

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

özellikle de kulüpleri olduğunu düşünüyorum. Bir kulübe
girip orada aktif görev almak herkes için önemli. Kendinizi
keşfetmenizi sağlıyor.
Bazen rahat olmamıza takılıp kısıtlamak istiyorlar sanırım
bunu değiştirmek isterdim.
Uyuşturucu ticareti yapıyorlar diyorlardı ama öyle bir şey
yoktu. Bir de ben geldiğimden beridir devriyecilik yok.
Yardım istediğinizde yardım edecek insanlar var. Sigara
konusunda sigara içenler var ama çok yok. Sonuçta her
yerde içen insan var.
Bir dönem okula çok fazla gereksiz linç geldi ve bundan
dolayı çok üzülüyordum çünkü bizim okul hep kötü
haberlerle çıkıyor ama hiç başarılarımızdan
bahsedilmiyor. Bizi dinlemeden insanlar kötü olduğumuzu
düşünüyor. Biz öyle değiliz. Biz başarılı öğrencileriz.

Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.

İstanbul/Kadıköy
Özel Denizatı Lisesi
Yurtdışı gezileri ve yabancı dil eğitimine verilen önem
20
Evet Var
İki türlü de olabiliyor
Bulunmuyor
Yatılı okul değil, yemekhanesi mevcut
Ulaşım imkanları çok; metro, otobüs, minibüs ve
metrobüsle ulaşım mümkün.
Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, dans sınıfı ve
spor salonu bulunuyor.
MF/TM dağılımı eşit, sözel ve dil sınıfları bulunmuyor.
Evet, öğrenciler kulüp açıyor, dergi çıkartıyor.
Bu yıl 5. si düzenlenen DENMUN konferansımız
Evet bulunuyor
Yeterli. Hatta haftasonu ve akşam kursları ile
destekleniyor.
Evet, her zaman yardımcı
Sayısal alanda daha başarılı

Sınava hazırlık kampı ve ders sonrası etütleri mevcut

Evet çok verimli ve yararlı olduğunu düşünüyorum,
ilkokuldan beri almanca ve ingilizce eğitimi verilmekte
Evet var

Evet yeterli bulunuyor

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir

Veriliyor
Evet, rehberlik servisi yardımcı oluyor

Buluyorum
Yeterince destek veriliyor
Bütün dönemler tanışıyor ve çok iyi anlaşıyor
Geniş bir kış bahçesi mevcut
Kulüplerde çeşitlilik bol

Evet var
Süreklilikle devam ediyor
Her zaman öğrencilerle iş birliği içinde oluyorlar
Ortak bir iş yürütülüyor
Kız voleybol takımı
Voleybol, basketbol
Gitar, piyano, keman
Müzik kulübümüz Fizy yarışmasına katılım gösteriyor

Evet
Boğaziçi, Özyeğin
Net bir bilgiye sahip değilim
İletişime geçebiliyoruz

Yurtdışında dil eğitimi
Yabancı dilinin çok kuvvetli olması
Hayır yok
Yok

şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Anadolu Yakası
İstanbul/Kartal
Burak Bora Anadolu Lisesi
Başarı seviyesi ,etkinlikler,Ulaşım, puanı ve üniversite
başarısı
30
var öğrenciler belirliyor
40 dk
Fransizca ve ingilizce üzerine hazırlık bulunuyor.
Yemekhanesi bulunuyor ancak yatakhane yok.
Otobüs ve metro durağı okulun hemen yanında bulunuyor.
Listede adı geçenlerin hepsi bulunuyor.Okulda bir
kütüphane var ancak genelde 12. sınıflar ders çalışıyor ya
da boş. Yemekhane daha önce belirttiğim gibi var ama iyi
değil. Bildiğim kadarıyla 3 laboratuvar var okulda ancak hiç
kullanılmıyor. Spor salonu okuldan ayrı ve spor salonu
fazlasıyla büyük.
%90 MF, %10 TM
Çözüm odaklı, girişken ve çalışkan öğrenciler bulunuyor.
Kesinlikle okulumun diğer liselere göre daha iyi bir öğrenci
ve veli profili olduğunu düşünüyorum. Okulda Mun ve kan
bağışı başta olmak üzeri bolca etkinlik var.
Köpük Günü, Mantı Günü. Zaten 30 yıllık bir lise ama her yıl
Burak Bora’yı anıyoruz ve mezun derneğimizde
imkansızlıklara rağmen aktif (örn:geleceğe gülümse)
Evet bulunuyor. Çok az var ama metroya yakın olduğu için
eksikliğini hissetmiyorsun.
Bence yeterli. Bazı öğretmenler abartı ödev veriyor onun
dışında ideal bir kıvamda.
Öğretmenlerin %70'i iyi bir kariyere ve tecrübeye sahip.
Okulun uzun zamandır öğretmenleri. Öğretmenlerimiz yaşlı
ama özellikle 9-10’lara girenlerin ve sözel branş
öğretmenlerinin yeterli olduğunu düşünmüyorum.
Öğenci isteği doğrultusunda idare ve öğretmenlerin desteği
ile her türlü etkinlik, kariyer çalışması vesaire yapılıyor.

Evet yeterli. Düzenli deneme ve rehberlik hizmeti
bulunuyor. Seminerlerde sıklıkla yapılıyor.
Fransızca, İngilizce ve Almanca dil eğitimi
bulunuyor.İngilizce ve Fransızca ayrı kontenjanlarda alıyor
ve eğitimleri diğer devlet liselerine göre iyi. Ekstra olarak

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?

İngilizce seçenler haftada iki saat Almanca, Fransızca
seçenler haftada iki saat İngilizce dersi alıyor.
Herhangi bir çalışmadan benim haberim yok. Erasmus
programları var bunun dışında yurt dışı yaz kamplarına da
öğrenci yolluyoruz.Yanlış hatırlamıyorsam geçen yaz
Harvard ' a yaz kapmı için giden bir öğrencimiz oldu.
Mezunlar derneği vasıtası ile geçen sene 35 kişiye ihtiyaç
bursu verildi. Bu sene buna ek olarak 5 kisiye başarı bursu
verilecek. Bu sene en yüksek puanla giren 5 kişiye burs
verilecek deniyor. Onun dışında müdürün söylediğine göre
ekonomik durumu kötü olan 20 öğrenciye burs veriliyor.
Yabancı dil eğitiminde müfredat dışında ileri seviyede
işleniyor. Müfredat dışı dahi olsa sorduğumuz her sorunun
yanıtını alıyoruz . Onun dışında müfredat dışı robotik eğitimi
de aldık .
Kulüpler, komiteler ve kurslar bulunuyor. ( tiyatro kursu,
eğitim komitesi, sanat komitesi, mun komitesi, teknoloji
kulübü, çevre kulübü vs.)Evet geçen sene yazılım için ve
arduinho için kursumuz vardı. Bunun dışında bazı derslerin
de kuraları var.
Evet
Danışman öğretmen desteği ve de TUBİTAK'tan yardım
alınması için çalışmalar yapılıyor. Projelere genelde destek
alıyoruz.
Gayet yeterli.Genel olarak iyi, gördüğüm kadarıyla kimse
özel olarak dışlanıp zorbalığa maruz kalmıyor ama
öğrencinin sosyal olup olmaması sadece öğrenciye bağlı.
Bazı öğrenciler kendi sınıflarında kalırken bazıları da başka
sınıflarda muhabbet ediyor.Onun dışında katlarda oturmak
için alan da var veya satranç oynamak için masalarımız var.
Satranç dışında da masa oyunlarının olduğu masalarımız
mevcut.
Arka bahçe ( Doğal ortam ), ön bahçe, ham bahçe gibi
gerekli ortamlar bulunuyor.
15 kadar var sanırım. Evet kendime uygun kulübü
bulabiliyorum.Kulüpler aktif değil sadece Mun aktif.
Evet.
Yılda 7- 8 tane büyük çaplı etkinlik gerçekleşiyor.
Resmî yazışmalarda ve yardıma ihtiyaç duyduğumuz her
konuda bize yardımcı oluyorlar, yol gösteriyorlar. Ellerinden
geldiği kadar maddi destek sağlıyorlar ve bizi yaptığımız her
şeyde destekliyorlar.
Öğrenciler yürütücü , ögretmenler destekleyici konumda.

Basketbol, voleybol
Basketbol, voleybol , futsal
Piyano, Keman, Gitar, Saz, Yan fülüt.

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Bir adet var. Geçmiş yıllarda fizy liseler arası müzik
festivaline katılımlar olmuştu.
Evet TÜBİTAK Bilim Fuarı mevcut.
İTÜ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi
Üniversitesi, ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi vb.
Tıp, bilgisayar mühendisliği tercih ediliyor
Mezunlarin düzenlediği kariyer panelleri var.

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Anadolu Yakası
İstanbul/Kartal
İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu lisesi
Bahçesi çok güzel, puanı yüksek
30
Siyah - beyaz renk tişört ve siyah pantolon zorunlu. Renkli
giysilere izin vermiyorlar
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Çok yakınında metro ve otobüs durağı var. Elverişli sayılır
Kapalı ve açık Spor salonları var. Yemekhane var. Kantin
var.
MFağırlıklı. Az miktarda TM sınıfı bulunuyor.
Çoğunlukla sıradan sınav öğrencileri bulunuyor. Atılgan
hevesli öğrenci pek yok.
Kan bağışı ve köpük savaşı düzenleniyor.
Yok.

Yetersiz.
Öğretmenlerin çoğu kötü ders anlatıyor. Anlatmak için
anlatıyorlar yani. Kendilerini geliştirmiyolar.
Hukuk alanında iyi yerlere gidenler var.

Rehberlik çok kötü. Rehbercimiz okulu övmek ve bizi orada
tutmak için yalan söyleme seviyesine kadar düşüyor
maalesef.
İngilizce ve almanca var. Yetersiz.
Erasmus için yeterli desteği alıyoruz.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Yok.

Yok.
Yok

Evet
Yapmıyor.
Düzgün.
Var. Baya büyük bahçesi var.
Kulüp yok.

Var.
Az gerçekleşir.
Çok destek çıkmıyorlar
Öğrencilerin uğraşıyla gerçekleşiyor

Yok.
Basketbol futbol
Gitar bateri piyano var
Bilmiyorum. Fizy ye katılmıştık fakat ödül almadık

Nadiren
İTÜ
Hukuk, tıp, mühendislik tercih ediliyor
Var. Pilav günü düzenleniyor.

Yok
Ortamı çok düzgün.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Akademik kadronun çoğu.
Yok.

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Anadolu Yakası
İstanbul/Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
IGCSE ve IB eğitimi
20
Hayır Yok
40 dk
Var, ingilizce ağırlıklı ve ek olarak arapça
Yurt mevcut ve öğrenciler memnun
Okul önünde otobüs durağı, yakınlarda metro durağı var.
Konumu şahane olmasa da ulaşım olanakları gayet iyi
Yeni yapılmış büyük bir kütüphaneye ayrılmış binası var;
son teknolojilere sahip birçok laboratuvarı, bahçede halı
saha ve okul içinde spor salonu, amfisi, konferans salonu,
yemekhanesi var.
Çoğunluk mf, azınlık tm sınıfları; sayı azlığına bağlı sözel
ve dil sınıfları bulunmayabilir
Öğrenciler girişimci ve katılımcı; çoğunlukla da ekonomik,
politik, dini, kültürel, düşüncel herhangi bir konuyu kendi
sohbetlerinde tartışma konusu edilebilecek profilde.
Sık sık yapılan mezunlar kahvaltıları vardır ayrıca mezunlar
derneği olarak hem öğrencilere destek hem de mezunlar
arası dayanışma çok kuvvetlidir.
Yakınlarda gidilebilecek birçok kafe ve park var, okulun ve
kız yurdunun da kendi spor salonu var.
Yeterli ancak ögrencinin kendi de disiplinli çalışmalı.
Öğretmenlerin hepsi özenle seçilmiş, kendi alanlarında en
başarılılarından. Hatta bölümlerinden dereceyle mezun olan
öğretmenler bulunmakta.
Daha çok tıp, hukuk gibi *toplum tarafından* daha "prestijli"
görülen meslekler üzerine düşülüyor.

Öğrencilerin takibi ve yönlendirilmesi için danışmanlar,
ayrıca okulun yks kursu 11. Ve 12. sınıfta gayet yeterli.
Üzerine düşen ve öğrenmeye istekli öğrenciler için hem
ingilizce hem arapça dersleri mevcut ve yeterli istek üzerine
okul saatleri dışında dil kursu cüzi bir ücret ile açılabilir.
Ürdün'de Arapça, Bosna'da İngilizce dil okullarına gitme
imkanımız var. Erasmus içinse genel bir programı

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?

bulunmasa da özellikle yurt dışı isteyen öğrencilere destek
ve rehberlik hizmeti sunuluyor.
Yok.
9. Ve 10. Sınıflar için IGCSE müfredatı var. Fizik, kimya,
biyoloji ve matematik dersleri İngilizce görülüyor ve yabancı
müfredata göre işleniyor. İngilizce dersleri daha advanced
seviyede alınıyor ve edebiyat derslerinde tasvir, makale,
hikaye yazımı öğretiliyor. 2 senenin sonunda yapılan
sınavlarla sertifika alınıyor. 11. ve 12. sınıftaki IB müfredatı
da daha çok üniversiteye ön hazırlık gibi. Kendi seçtiğin
dersleri alıyorsun ve yine müfredat İngilizce oluyor.
Evet, yeterli öğrenci sayısıyla kurslar açılıyor.

YKS sürecinde yeterli.
Gerçekten kendini adamışsan ve çaba gösteriyorsan, bir
amacın varsa okul sana mutlaka destek veriyor.
Nefret dolu bir ortam bulunmadığını kolaylıkla
söyleyebilirim. Herkesin birbiriyle iyi anlaştığı bir ortam var.
Büyük bir bahçesi var.
Çok. Evet.

Evet.
.
.
.

.
.
.
.
Her sene hem Türkiye hem de yurt dışında birçok farklı
ülkede bilim seyyahları düzenleniyor
.
.

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Mezunlar derneği ve mezunlar günü var

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Anadolu Yakası
İstanbul/Kartal
Kartal Anadolu Lisesi
Almanca bölümü olması
30-35
var ama pek uyulmuyor
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
2 Metro durağına mesafedeyiz, okulun arkasında otobüs
durağı bulunuyor ve minübüs ile de ulaşım kolay
Kütüphanemiz küçük
Kantinimiz de küçük, içerisinde yemekhane var ama yeterli
büyüklükte değil
Spor salonumuz var ve içinde fitness aletleri
kullanabileceğimiz odalar var
12. sınıfta 6 MF sınıfı 1 TM (almanca-ingilizce bölümü
karışık) sınıfı bulunmakta
11. sınıfta 6 MF sınıfı 2 TM Sınıfı (15-20'şer kişilik biri
almanca biri ingilizce bölümü olmak üzere)
Bir grup var sürekli etkinliklere katılıyor ve sürekli bir şeyler
üretiyor bu grup dışında resim, müzik gibi etkinliklerde olan
arkadaşlarımız da oluyor.
Almanya'daki partner okullarımızla yapılan öğrenci değişim
programları oluyor.
3 tane AVM bulunmakta, sokağında ise börekçi, ufak kafe
tarzı yerler var.
Almanca konusunda son sene hariç çok yoğun bir şekilde
kur sınavlarına çalışıyoruz ama diğer dersler için aynısını
söyleyemeyeceğim.(İstisna olarak fizik sınavlarımız çok zor
oluyor genellikle sadece 1 sınıfın ortalaması 50 üstüne
geçebiliyor)
Ortalama olarak öğretmenlerimiz 20 senedir okulumuzda
bulunuyor ve çok tecrübeliler. Ancak zaman ilerledikçe
performansları düşüyor diyebilirim.
Hayır, yok.

Yeterli değil ve imkan sunulmuyor.

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?

İki farklı, bir almanca bölümü bir ingilizce bölümü. Almanca
konusunda almanca bölümüne çok yükleniliyor ve
gerçekten isteyen kişiler 11. sınıfta B1 dil belgesini
alabilirken eğer gerçekten çalışanlar varsa 12. sınıfta C1
belgesini alabilenler var.
Öğrenci değişmi programımız ile Almanya'daki partnerimiz
bize konuk oluyor. Ardından biz bir hafta Almanya'da onlara
misafir oluyoruz. Bunun dışında eğer Almanya'da okumak
istiyorsak öğretmenlerimiz bize her türlü desteği veriyor.
Yok.
Almanca eğitimimiz standart dışı müfredat olmakla beraber
A2,B1,C1 gibi kur sınavlarına hazırlanıyoruz.
Sadece resim konusunda öğretmenimize danışırsak destek
oluyor
Hayır
Hayır vermiyor.
Herkes birbirini tanır ancak genellikle gruplar halinde
takılırlar. Herkes kendine göre bir arkadaş edinebilir.
Bahçemiz çok büyük 2 halı saha 1 spor salonu ve 1 kantin
bulunmakta.
2-3 aktif kulüp olduğu için herkes kendine göre bir şey
bulamıyor.
Yok.
Yılda 1-2 kez gerçekleşir.
Derslerimizde esneklik sağlıyorlar.
Öğrencilerin uğraşıyla gerçekleşiyor
Satranç, basketbol
Satranç, basketbol, voleybol
Eğitim alamıyoruz, enstürman yok
Yok

Evet
Gebze Teknik Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi
Mühendislik tercih ediliyor

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Evet iletişimimiz kesilmiyor ancak mezunlar günü çok sık
gerçekleşmiyor

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Anadolu Yakası
İstanbul/Kartal
Yüksel - İlhan Alanyalı Fen Lisesi
Fen lisesi olması ve sayısal ağırlıklı olması.
25-30
Hayır Yok
40 dk
Bulunmuyor
Kız öğrenci yurdu var ve kalan kişiler memnun. Ayrıca
öğlen yemekleri için yemekhaneden her öğrenci
faydalanabiliyor.
Pek elverişli olduğu söylenemez.
Kütüphane, kantin, yemekhane bulunuyor ama spor
açısından yetersiz olduğunu düşünüyorum.
Tümü MF öğrencilerinden oluşuyor.
Genellikle sosyal aktiviteler planlanıp planlanma
aşamadında kalıyor ama fen lisesi diye sadece ders
çalışılıcak anlamına gelmesin. Eğer bi etkinlik organize
etmeyi düşünüyorsanız okuldan destek görme şansınız var
ama okulun öğrenci sayısı az olduğundan katılımda sorun
yaşanabiliyor.
Okul son 4 senedir fen lisesi olduğu için köklü gelenekler
oluşturulmaya çalışılıyor.
Sahile yakın sayılır.

Yeterli.
Evet, yeterli olduğunu düşünüyorum.
Eğer tıp veya mühendislik düşünüyorsanız okulun bu
bölümlere yerleştirme çok başarısı yüksek.

Rehberlik servisi son sınıf sürecinde çok yardımcı oluyor
sınav sürecini daha rahat yönetmenize yardımcı oluyorlar
Dil eğitimi 2020 itibariyle düzene koyuldu 9. Sınıftan itibaren
seviyene göre sınıfın belirleniyor ve o şekilde eğitim
görüyorsunuz
Yurt dışı programı yok

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Bilgim yok.
Fen lisesi müfredatı gördüğümüz için genelde daha fazlası
verilmiyor.
Hayır

Evet
Maddi yardım konusunda yeterli olduğunu
söyleyemeyeceğim.
Çok küçük bir okul olduğundan herkes birbirini tanır ve
öğrenciler arası iletişim iyidir
Okulun bahçesi küçük ama yeterli.
15-20 kulüp var ama aktif olan 1-2 kulüp var.
Yeterli değil.
Organize edecek öğrenciye bağlı değişiyor.
Sosyal etkinliğe göre değişiyor.
Öğrencilerin uğraşıyla gerçekleşir.

Yok.
Futbol, voleybol, basketbol
Bildiğim kadarı ile yok
Tübitak her sene düzenleniyor.
Değişkenlik gösteriyor.
Tıp.
Küçük bir okul olduğumuzdan mezunlarla iletişimimiz kolay
oluyor.

Yok

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Fazlasıyla butik bir okul olması.
Okulun binasının değişmesini isterim. Bir de genel olarak
ara sınıflarda yıl sonu ortalamamız diğer okullardan düşük
olduğundan YKS sınavında OBP puanı düşük oluyor.
-

Eğer sakin ve donanımlı bir lise hayatı geçirmek isterseniz
kesinlikle tercih edebilirsiniz. Ayrıca öğretmenleri ve okul
idaresi ile de iletişim açısından çok rahat olacağınıza emin
olabilirsiniz

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Anadolu Yakası
İstanbul/Maltepe
E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi
Seçkin öğretmen kadrosu ve geniş bina + bahçesi olanaklar
vs
30
var ama pek sıkı bir kural değil
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhane her öğrenci için var ama oldukça kötü ve pahalı
Kesinlikle.Minibüs caddesine ve marmaraya yakın.
Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu
bulunuyor.
1 TM 1 Dil (12 kişi) 8 MF olması lazım
Sınavsız okul olmasından dolayı 2020 mezunları dışında
diğer öğrenciler pek yeni şeyler üretmeye ghevesli değiller.
Hayır
Kafe ve park var.

Yeterli.
Eskiden öyleydi. Yeni öğretmenler o kadar iyi değil ya da
öğrenciye göre şekil alıyorlar bilmiyorum
Bilmiyorum.

Hayır verilen eğitim programı yok, rehberlik ise tırt.

2 farklı dil var almanca ogretiyorlar üç senedir ama bir kitap
bitmedi ingilizce ise gayet iyi.
Hayır verilmiyor.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Bilmiyorum.

Evet.
Resim dışında yok.

Hayır
Hiçbir şey yapılmıyor.
Öğrencilerle ilişkim iyi, okulun çok büyük bir kısmını
tanıyorum lakin bu okulun yaptığı bir şey değil kendi
kendine olan bir şey ve insanlar biraz değişikler kötü
anlamda.
Bahçemiz oldukça geniş ve beden derslerinde doluluktan
dolayı 3-4 sinif olduğu icin istemeden tanışıyorsunuz.
Aktif klüp sayısı 2-3 tane sanırım klup bulursunuz ama aktif
değiller.
Yani sayılır.
Nerdeyse hiç gerçekleşmiyor.
Az çok desteklerler.
Etkinlik gerçekleşmiyor ki sadece sinema kulübu faaliyet
gösteriyor.
Hayır
Sanırım hepsi futsal dahil
Telli çalgılar ve piyano.
1 ya da 2 tane grup var.
Hayır
Bilmiyorum
Sayısal tercih ediliyor.
Yok öyle çok fazla yok lakin mezunlar ziyarete geliyorlar
öyle tanışabiliyoruz
Hayır
Alanı.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Öğretmen kadrosunun eskisi gibi olmasini isterdim ve
umursamaz müdür kadrosu yardımcılar vs (Birsen Hoca
dışında) rehberlik de yetersiz erol hoca dışında ayrıca
üniversite gezileri neredeyse hiç yapılmıyor arttırılmalı.
Yok.

Eskiden çok kaliteliydi fakat yeni dönemlerde gelen
öğreciler okulun kalitesini düşürüyor.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Anadolu Yakası
İstanbul/Maltepe
Kadir Has Anadolu Lisesi
Ulaşımı kolay, eğitim seviyesi kaliteli
30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Sadece yemekhane bulunyor.
E5 kenarında olduğu için ulaşımı aşırı rahat. Otobüs veya
metro ile çok rahat sağlanabilir. Marmaraya biraz yürüyerek
de ulaşılabiliyor.
Kütüphane, kimya-biyoloji laboratuvarı, fizik laboratuvarı,
konferans salonu, spor salonu, kantin+yemekhane
bulunuyor ve gayet kullanışlı.
6 sınıfın 5i(yaklaşık 150 öğrenci kadarı) MF bölümü tercih
ediyor. Geri kalan tek sınıf TM öğrencileri. Bu sayı da 25-30
öğrenci aralığında.
Öğrenciler imkan verildiğinde kaliteli bir sonuç ortaya
koyabilecek karakterde. Ayrıca sosyal vb. yapıda hiçbir
şekilde zorluk çekilemez.
Mezun dönemlerin köpük savaşı vb. olayları var.
Evet bulunuyor.

Yeterli seviyede.
Evet, çok kaliteli ve bilgili öğretmenleri kadrosunda
barındırıyor.
Kadir Has tamamen bir mühendis okulu. Yani gelecekteki
meslek seçiminde mühendislik bu okulda çok büyük yer
kaplıyor. Mühendislik isteyen öğrencilere bu imkanlar
tanınıyor.

İmkanlar kullanılırsa yeterli durumda ama rehberlik servisi
için biraz çaba gerektiriyor.
İngilizce ve Almanca bulunuyor ve ikisi de yeterli.
Hayır yapılmıyor.

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Bunun hakkında yeterli bir bilgim yok.
Hayır.
Yönlendirecek kişiler mevcut fakat ilgili kurslar yok denecek
kadar az.

Evet
Ortalama derecede destekleniyor. Maddi imkan
sağlanmıyor.
Arkadaşlıklar çok iyi seviyede. Herkes birbiriyle iç içe ve
mutlu.
Bahçemiz ortalama bir okuldan bir tık küçük ama bu aile
ortamı sağlıyor.
Evet bir çoğunluğu kendine ait bir kulüp bulabiliyor.
Olabildiğince yapılıyor.
Büyük etkinlikler çok sık gerçekleşmese bile gezi vb. şeyler
ayda 3-4 kere gerçekleşiyor.
Okul idaresi bu konuda biraz tutucu olsa da
öğretmenlerimiz bu tarz şeylere açık konumda.
Öğrenci-öğretmen işbirliğiyle gerçekleşiyor.

Basketbol, voleybol
Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi
Gitar eğitimi alınıyor.
Tek müzik grubumuz yarışmalara veyahut etkinliklere
gidiyor.
Evet
İTÜ, YTÜ, ODTÜ vb. iyi üniversitelere. Ayrıca tercihen
anadoludaki ortalama üstü üniversitelere yerleşebiliyorlar.
Mühendislik tercih ediliyor
Mezunlar günü gibi organizasyonlar yok ama
mezunlarımıza arkadaşlıklarımız aracılığıyla çok rahat
ulaşılabiliyor.

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Anadolu Yakası
İstanbul/Maltepe
Maltepe Anadolu Lisesi
Etkinlikler, başarı durumu, puan
25 kişilik.
Evet Var.
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Evet. Metro, minibüs, otobüs, marmaray duraklarına çok
yakın.
Kütüphane, kantin, yemekhane, spor salonu, fen
laboratuvarları, robotik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı,
resim/müzik sınıfları, bahçe, kozan bahçesi, yeşil alan,
futbol sahası, rehberlik odaları, küçük bir konferans salonu,
temel bilimler odaları bulunmakta ve aktif olarak
kullanılmaktadır.
%100 MF (fen lisesine dönüştürüldüğü için- son TM
mezunları '21 döneminde verilecek)
Okulumuzda çeşitli kulüpler aktif halde çalılmaktadır. Bunun
nedeni ise atılgan öğrenciler olmamız.
Son birkaç yıldır Kan Bağışı etkinliklerimiz devam ediyor.
Kafeler var, okulumuzun hemen yanında Koru bulunmakta.
Normal düzeyde. Aşırı değil.
Çoğu öğretmenimiz tecrübeli öğretmenler.
Mühendislik daha yoğun durumda diyebilirim.

Rehberlik servisimiz, öğretmenlerimiz aktif çalışıyor. Bize
çeşitli seminerler ve eğitimler de sağlıyorlar. Eğitim
programımız yeterli.
2 farklı dil eğitimi veriliyor. İmgilizce ve Almanca. İngilizce
derslerimizi MEB'in müfredatıyla öğrenmiyoruz. Daha üst
düzeylere kadar ilerliyoruz.
Yurt dışı hedefleyen öğrencilerimize destek veriliyor. Her
sene katıldığımız Erasmus+ etkinlikleri bulunmakta.

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Burs imkanı yok.
İngilizce dersinde 4 yıl içinde B seviyelerini bitiriyoruz. Alan
seçimi yaptıktan sonra (MF'de iseniz) Edebiyat dersinde
Türkçe ağırlıklı ders işleyebiliyorsunuz.
Evet. Özellikle teknoloji alanında kendinizi oldukça
geliştirebilirsiniz, BT öğretmenimiz aynı anda bir sürü
etkinlikler gerçekleştirip, danışmanlık yapıyor.
Evet. Ne zaman ihtiyacım olsa kullanabiliyorum.
Pek maddi yardım yapılmıyor ama manevi olarak sizi
destekliyorlar.
Öğrenciler arasındaki ilişkiler gayet iyi.
Okulda spor salonumuz bulunmakta, bahçemiz ve yeşil
alanlarımız ideal, kantinimiz yeterli.
10dan fazla aktif kulübümüz bulunuyor.
Okul içinde organizasyonlar gerçekleştirebiliyoruz, başka
alanları tercih ettiğimiz de oluyor.
Her alandan etkinlikler yılda en az bir kez yapılıyor.
Öğretmenlerimiz bize çok destek oluyor.
Öğrencilerin, bazı durumlarda öğretmenler de baskın
olabiliyor.
Basketbol, masa tenisi dallarında ödüllerimiz bulunmakta.
Masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol.
Piyano, bateri, gitar.
Şu an aktif bir müzik kulübümüz yok.

Evet
İtü sık yerleştirme yapılan bir ünivesite.
Mühendislik yoğunlukta.
Maalesef mezunlar günümüz yok istediğimizde hepsiyle
iletişime geçebiliyoruz.
Dünya çapında aktif yarışmalar düzenleyen bir robotik
yarışmasına katıldım, 9. sınıfta yurt dışına çıkma olanağı
kazandım.

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?
Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne

Samimiyeti
İdarenin bazı taleplerimize karşı olumsuz bakışı.
Kesinlikle spor salonumuz aktif kullanılıyor. Kozan bahçesi
pek sık kullanılmıyor.
Okulumdan çok memnunum iyi ki bu okuldayım.
Anadolu Yakası
İstanbul/Maltepe
Maltepe Fen Lisesi
Etkinlikler, başarı durumu, puan
25
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Evet. Metro, minibüs, otobüs, marmaray ile ulaşım
imkanları var.
Kütüphane, kantin, yemekhane, spor salonu, fen
laboratuvarları, robotik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı,
resim/müzik sınıfları, bahçe, kozan bahçesi, yeşil alan,
futbol sahası, rehberlik odaları, küçük bir konferans salonu,
temel bilimler odaları bulunmakta ve aktif olarak
kullanılmaktadır.
%100 MF (fen lisesine dönüştürüldüğü için- son TM
mezunları '21 döneminde verilecek)
Okulumuzda çeşitli kulüpler öğrenciler sayesinde aktif
şekilde çalışmaktadır.
Son birkaç yıldır kan bağışı etkinliklerimiz devam ediyor.
Kafeler var, okulumuzun hemen yanında koru bulunmakta.
Normal düzeyde olduğunu düşünüyorum. Aşırı değil.
Çoğu öğretmenimiz tecrübeli öğretmenler.
Mühendislik daha yoğun durumda diyebilirim. Ama döneme
göre değişkenlik göstermekle birlikte tıp alanını seçen
birçok mezunumuz var.

düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?

Rehberlik servisimiz, öğretmenlerimiz aktif çalışıyor. Bize
çeşitli seminerler ve eğitimler de sağlıyorlar. Eğitim
programımızın da yeterli olduğunu düşünüyorum. 12.
Sınıftayken 12 müfredatını mart ayına kadar bitirip TYT ve
AYT çalışıyoruz.
2 farklı dil eğitimi veriliyor. İmgilizce ve Almanca. İngilizce
derslerimizi MEB'in müfredatıyla öğrenmiyoruz. Daha üst
düzeylere kadar ilerliyoruz.
Yurt dışı hedefleyen öğrencilerimize tavsiye mektupları gibi
şekillerde destek veriliyor. Yurt dışı sınavına girmek isteyen
öğrencilere o yönde zaman yardımı ve esneklik de
sağlanıyor. Onun dışında her sene katıldığımız Erasmus+
etkinlikleri bulunmakta.
Okulumuz ayrıca burs sağlamıyor. PYBS sınavına girmiş ve
kazanmış öğrenciler, düzenli olarak yatırılan burslarını
hesaplarından çekiyorlar ve idaremiz bize belli zamanlarda
bu konuyla ilgili hatırlatmalarda bulunuyor.
İngilizce dersinde A seviyesinde eğitim görmek yerine, 4 yıl
içinde B seviyelerini bitiriyoruz. Alan seçimi yaptıktan sonra
(MF'de iseniz) Edebiyat dersinde Türkçe ağırlıklı ders
işleyebiliyorsunuz.
Evet. Özellikle teknoloji alanında kendinizi oldukça
geliştirebilirsiniz. BT öğretmenimiz aynı anda bir sürü
etkinlikler gerçekleştirip, danışmanlık yapıyor.
Evet
Pek maddi yardım yapılmıyor ancak bir şey yapmak
istediğinizde manevi olarak sizi destekliyorlar.
Öğrenciler arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu düşünüyorum.
Dönem farkı gibi saçma olguların arkadaşlıklarımızı
etkilememesi beni mutlu ediyor.
Okulda spor salonumuz bulunmakta (600 kişilik), bahçemiz
ve yeşil alanlarımız özellikle yazın arkadaşlarımızla zaman
geçirmek için oldukça ideal, kantinimiz çok büyük
diyemesem de bize etkileşimde bulunacak alan sunuyor.
Ben ve arkadaşlarımın çoğu kulüplerde çalışmış ve ilgi
alanlarımızı keşfetmiş insanlarız. 10'dan fazla aktif
kulübümüz bulunuyor.
Okul içinde organizasyonlar gerçekleştirebiliyoruz, başka
alanları tercih ettiğimiz de oluyor.
Her alandan yılda en az bir tane etkinlik gerçekleştirilir.
Öğretmenlerimiz de bizimle birlikte çalışıyor, bize destek
oluyor, neler yapabileceğimizi gösteriyorlar. İdarecilerimiz
ise bazen sorun çıkarabiliyorlar.
Öğrencilerin uğraşıyla gerçekleşiyor ama bazı durumlarda
öğretmenler de baskın olabiliyor.
Basketbol, masa tenisi

Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol,
Piyano, bateri, gitar bulunmakta
Önceki dönem mezun olanlardan sonra yeni bir müzik
grubu kurulmadı. Şu an aktif bir müzik kulübümüz yok.
Evet
İTÜ
Mühendislik yoğunlukta tercih ediliyor.
Maalesef mezunlar günümüz yok. Ama istediğimizde
hepsiyle iletişime geçebiliyoruz.
Dünya çapında aktif yarışmalar düzenleyen bir robotik
yarışmasına katıldım, 9. sınıfta yurt dışına çıkma olanağı
kazandım,
Samimiyeti.
İdarenin bazı taleplerimize karşı olumsuz bakışı.
Kesinlikle spor salonumuz aktif kullanılıyor. Kozan bahçesi
pek sık kullanılmıyor. Metrekareye yaklaşık 2 kedi düşüyor.
İyi ki bu okulda okuyorum dediğim bir okul

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne

Anadolu Yakası
İstanbul/Maltepe
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
Okulun bahçesinin büyük olması ve içine girdiğim zaman
okulun her yerinin bir yuva gibi hissettirmesi. Ayrıca sayısal
olduğum için fen lisesi olması da etkili oldu.
30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Sadece erkek öğrenciler için var. Yemekhanesi de var.
Yatılı öğrencilerin hepsi memnun çünkü kendilerinden
büyük sınıflarla da kaldıkları için onlara derslerin de vesaire
yardımcı oluyorlar.
Baya elverişli. Metroya, otobüs duraklarına ve minibüs
duraklarına 5 dakikalık yürüme mesafesinde.
Bahçesi çok büyük. Bahçede halı sahası da var ancak spor
salonu yok. Öğrenciler olarak bunun eksikliğini
hissediyoruz. Kantini çok güzel, kantinde çalışan görevliler
de çok iyi insanlar. Yemekhanesi gayet güzel ama okulun
nüfusuna göre biraz daha büyük olsaydı iyi olabilirdi.
Laboratuvar açısından okulda varlar ama çok
kullanmıyoruz. Derslerin yetişmesi için laboratuvar
etkinlikleri derste ilerdeysek olabiliyor. Kütüphane de var
ancak yine çok etkin kullanılmıyor.
%100 MF ama çoğu öğrencinin ingilizcesi iyi.
Herkes çok sosyal. Okulda da zaten herkes kendi ilgi
alanına göre bir etkinlik planlama peşinde. Okul
müdürümüz ve öğretmenler de onları destekliyor zaten.
Pilot okul olduğumuz için ders dışı etkinlikler bizim için
önemli oluyor. Okulun nüfusu diğer okullara oranla o kadar
fazla olmadığı için herkes birbirini tanıyor nerdeyse. Tüm
öğrenciler iyi insanlar.
Zaten 4 yıllık bir okul olduğu için köklü bir geleneği yok ama
her sene 1. dönem sonunda kış yemeği yapılıyor.
Okulun hemen yanında Hilltown AVM var. Okulun
öğrencileri sürekli oraya giderler.
Öğretmenden öğretmene değişiyor. Bazı öğretmenlerin çok
ödev verdikleri oluyor.
Genel olarak öğretmenlerimizin hepsi çok iyi ders
anlatıyorlar ve mesleklerinde başarılılar. Sayısal olsak bile
sözel derslerin öğretmenleri sayesinde dersten zevk
alıyoruz ama yine de her okulda olduğu gibi diğer
öğretmenlerden aşağıda kalan öğretmenler oluyor.
Bu sene ilk mezunlar verildiği için henüz belli değil.

düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?

Bu konu hakkında yeterli bilgim yok ancak 12. Sınıflara yaz
hazırlık programı yapılmıştı.
İki farklı dil eğitimi var. İngilizce ve Almanca.
Erasmus ve İngiltere dil kursu projeleri var. Her ikisi için de
bilgilendirme yapılıyor. Giden öğrenciler çok mutlu
dönüyorlar.
Devlet okulu olduğu için burs yok.
Olimpiyat dersleri isteyen öğrencilere veriliyor.
Okulda resim derslerinin çok geliştirici olduğunu
düşünüyorum. Öğretmenimiz de çok iyi olduğu için ilk yıl
resim dersini seçenler ikinci yıl da kesin olarak resim dersini
seçiyor.
Hayır, her öğrenciyle yeteri kadar ilgilenilemiyor. Evet
buluyorum, bir sorunumuzu paylaşmak istediğimizde hiç
yadırgamadan yardımcı oluyorlar.
Okulumuz her açıdan projelere çok yardımda bulunuyor.
Herkes birbirine karşı iyi davranmaya çalışıyor. Diğer
liselerdeki gibi sınıf ayrımı, zorbalık olmuyor. Okulumuzun
ortamı çok iyi. Kötü davranışlarla hiç karşılaşmıyoruz.
Bahçe var ve çok büyük. Teneffüslerde bahçe dolup
taşıyor. Onun dışında bir de kantin var.
15 kadar olması gerek. Bazı kulüplere talep çok olduğu için
bazı öğrenciler istemedikleri kulüplere düşmek zorunda
kalabiliyorlar ama yine de herkes memnun oluyor bir
şekilde.
Bahçe ve konferans salonu kullanılıyor.
Fen lisesi olmamıza rağmen baya sosyal etkinlik oluyor.
Ayda yaklaşık 4-5 tane etkinlik oluyor.
Öğrencilere maddi ve manevi açıdan destekte bulunuyorlar.
Onların ilgi alanlarını önemsiyorlar.
Daha çok öğrenciler öğretmenlere baskı yapıyor ve bu
şekilde gerçekleşiyor. Ama öğretmenler de istiyor tabi.
Masa tenisi, basketbol ve voleybol takımları ön planda.
Masa tenisi, basketbol, futbol, kız futbol, voleybol, okçuluk.
Müzik sınıfı maalesef o kadar donanımlı değil. Gitar.
Grup yok.

Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Evet.
İlk kez bu sene mezun verilecek.
İlk kez bu sene mezun verilecek.
İlk kez bu sene mezun verilecek.

MUN’ler, konferanslar ve yarışmalardan haberdar
ediliyoruz. Bunlar güzel fırsatlar oluyor.
Okulun köpeği Atom, Vedat Hoca ve ortamı kesinlikle diğer
okullarda hiç bulunmayan özellikler.
Müzik sınıfına daha fazla özen gösterilebilir. Spor
salonumuz da olsa güzel olurdu. Bir de keşke okul kıyafeti
olmasa da serbest kıyafet giyebilsek.
Hocaların ve ortamın aşırı sıcak olduğu çok doğru. Onun
dışında duyup da kötü olduğunu gördüğüm bir şey olmadı.
Sayısal olanların kesinlikle tercih listesine eklemesini
tavsiye ettiğim bir okul.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Anadolu Yakası
İstanbul/Pendik
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tamamen yeni bir okuldu ve ilk öğrencisiydik. Bulduğumuz
şeyin tavsiye edilecek bir yanı yoktu ama bıraktığımız
okulun kesinlikle var.
20 kişilik.
Evet Var.
Dersler 40 dakika ancak kurslar blok ders şeklinde oluyor
ve esnek bir yapımız var.
Evet bulunuyor, 2 dil seçeneği var İngilizce ve Arapça.
Evet var. Büyük bir yurdumuz var. Yemekhanesi de mevcut
ve herkes memnun.
Önünde okulun ismine sahip bir otobüs durağı var.
Yukardakilerin dışında fitness salonu da mevcut. Okul fiziki
olarak tamamen yeterli.
Okuduğum dönemde 2 MF sınıfı 1 Tm sınıfı vardı.
Her biri kendi yeteneği ve ilgisi doğrultusunda atılgan
kişiliklerdir.
Münazaralar ve güreş müsabakaları var. Edebiyat
konusunda fazlasıyla iddialıyız.
Bahçemizde çardaklar var. Hemen yolun karşısında 3
market 3 restorant ve birkaç tane kafe var. Spor salonu
konusunda fitness salonu da dahil okulumuzda mevcut.
Yoğun.
Öğretmenlerimiz çok tecrübeli ve ilgili.
Okulun politikası herkesin elinden gelenin en iyisini
yapmasıdır.

Yeterli.

Ingilizce ve Arapça eğitimi var. Özenle seçilmiş Arap
öğretmenler tarafından verilen pratik yapmaya yönelik bir
eğitim alıyoruz
Dil eğitimi kapsamında yurtdışına gitme imkanı var.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Veliler okula olağanüstü şekilde destek veriyor ve burslar
hakkaniyetli bir şekilde dağıtılıyor.
Proje okuluyuz ve fazlasıyla özgürüz.
Evet bulabilirsiniz.

Yeterli buluyorum.
Bilgim yok.
Kardeş gibiyiz.
Yeterli bir kantini , büyük bir yurt kafeteryası var.
Sayı hakkında bilgim yok ama ilgi alanına göre kulüp
bulabilir.
Istediğiniz etkinliği yapabileceğiniz alanlar mevcut ayrıca
çok büyük bir konferans salonumuz da mevcut.
Değişiyor.
Öğretmenlerimiz bize çok destek oluyor.
Öğenci
Güreşte çok iddialıyız.
Bilgim yok.
Bilgim yok .
Olmadı.
Düzenleniyor.
Bilgim yok.
Hukuk ve Mühendislik ağırlıklı.
Sıkı bir iletişimimiz var.

Geniş ve bol imkana sahip bir çevreye giriyorsunuz.
Çok ayrı ve özel bir okuluz.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Dekorasyon olarak zayıf.
Bir şey duymadım.

Okulumuz bizi ders anlamında çok zorluyor
başarabileceğine inananlara tavsiye edebilirim.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Anadolu Yakası
İstanbul/Pendik
Pendik Anadolu Lisesi
Lise puanıma en uygun liseydi
38-39
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Epey elverişli, bulunduğu ilçenin tam göbeğinde. Marmaray,
otobüsle kolayca ulaşılıyor.
Bulunuyor fakat lisemiz niteliksiz olarak kararlaştırıldığı için
öğrenci sayısı çok fazla olmaya başladı ve bu yüzden
laboratuvarların bazıları ve mescid vb sınıfa dönüştürüldü.
Onun dışında kantini, spor salonu ve kütüphanesi gayet
uygun.
MF en yaygını, TM de yaygın fakat dilden sadece bir sınıf
açılıyor. Dili diğer okullara kıyasla daha çok öğrenci seçiyor.
Fakat buna rağmen sınıf yarıya bölünmüyor ve dil sınıfına
göre kalabalık bir sınıf ortaya çıkıyor.
Hayır değiller. Lise niteliksiz olduğu için çok fazla öğrenci
geldi. Eğer yeni şeyler üretmeye hevesli insanlar olsa bile
çok az var ve sayısının azlığından, yeteri kadar tepki
alamamasından vb etmenlerden dolayı onlar da belli bir
süre sonra vazgeçiyor. Çoğu öğrenci böyle şeylerdense,
tuvalette sigara içerken yakalanmamaya daha çok dikkat
ediyor.
Emin değilim.
Evet

Yeterli.
Bazı öğretmenler yeterli bazı öğretmenler yetersiz.
Öğretmen dağılımı her şeyi epey etkiliyor. Bölüm seçme,
derse olan ilgi, temelden sağlam tutma gibi şeyleri.
Dil bölümü. Ben de bir dil bölümü mezunuyum ve bu
bölümdeki öğretmenler gerçekten başarılı.

Evet rehberlik var fakat ben gitmedim o yüzden kesin bir
fikrim yok.

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?

2 farklı dil var. İngilizce ve Almanca. Almanca konusunda
yetersiz olduğumuzu düşünüyorum. İngilizce konusunda ise
dil bölümünde gerçekten yeterli ve iyi bir eğitim var fakat 9.
Ve 10. Sınıflarda öğretmene göre değişebiliyor.
Yok. Destek verilmiyor.

Bilmiyorum.
Veriliyor. Seçmeli dersler var fakat bunları zorunlu olarak
seçiyoruz. Siyer, ekstra beden eğitimi gibi dersler var.
Kurs yok. Birkaç anlayışlı öğretmen dışında da pek kimse
yok. Anlayışlı öğretmenler gerçekten yardımcı oluyor ama.

Emin değilim. Maddi yardım olup olmadığını bilmiyorum
fakat destek (proje tanıtımı için imkan vb) projeden projeye
değişebiliyor.
Arkadaş grubu türü çok fazla. Gerçekten bir sürü öğrenci
var ve çoğu anlayışlı değil. Lisesini sevmeyen birisi için
gerçekten ortamı daha da kötüleştirebiliyorlar.
Bahçesi var ve epey büyük.
Çok fazla kulüp var ama bunlar aktif değil. İstisnalar hariç
çoğu yılda 1 maksimum 2 kere toplantı yapıyor.
Evet.
Pek takip etmedim, reklamı çok iyi yapılamıyor sanırım.
Kulüp başkan öğretmenleri ilgileniyor sanırım. Sosyal
etkinlikten etkinliğe değişiyor.
Öğretmenlerin.

Voleybol
Spor anlamında bayağı gelişmişiz, bir sürü takım var.
Voleybol, erkek voleybol, futbol, kız futbol, atletizm, masa
tenisi vb. Gerçekten bayağı var.
Müzik sınıfında piyano var.
Bilmiyorum.
Hayır.
Bölümden bölüme çok fazla değişiyor. İstanbulda kalanlar
olduğu gibi çok fazla şehir dışına gidenler de oluyor. Tam
bir isim veremiyorum.

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Ben dil sınıfından mezun olduğum için dili biliyorum:
öğretmenlik, dil ve edebiyat bölümleri daha çok tercih
ediliyor.
Mezunlar bazen öğretmenleri ziyarete geliyorlar. Öyle
durumlarda bizler de soru sorabiliyoruz.
Hayır.
Spor kısmı gerçekten gelişmiş.
Yeteri kadar gelişmiş değil. Öğretmenlerden sadece birkaçı
anlayışlı, fikirlerimize destek olabiliyor ya da bizi
yönlendirebiliyor hatta sadece dinleyebiliyor.
Yok.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?

Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Anadolu Yakası
İstanbul/Pendik
Pendik Fatih Anadolu Lisesi
Öğretmenler gerçekten çok ilgili ve arkadaş gibi kesinlikle
kafa insanlar her birini çok severim bizler için çok emek
veriyorlar okul biraz küçük ama bu çok önemli değil
istediğim zaman istediğim yerde eğlenebiliyorum temizlikçi
ablalar da çok neşeli ve bize yardımcı oluyor bu okula
nakille gelmiştim iyi ki gelmişim eksi yönleri de küçük
olması ve kantinin pahalı olması eğitim açısından herhangi
bir eksisini görmüyorum.
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Okul merkezi bir yerde bulunuyor her şekilde gelinebilir.
Okulun bahçesi küçük kütüphanemiz var laboratuvarlarimiz
da var spor salonumuz yok
Çok büyük bir oran MF öğrencisi bulunuyor.
Okuldaki öğrenciler olarak her sene Tübitak'a proje
gönderiyoruz tabi herkes öyle değil üşengeç insanlar da var
yatan insanlar da var ama genel olarak derslerini
önemseyen insanlar görüyorum
Her sene iftar programı yapılıyor.
Okul merkezi bir yerde okuldan çıkıp yürüyerek sahile bile
gidebilirsiniz.
Bazı öğretmenler ödevi fazla veriyor bazıları hiç vermiyor
ama şikayetim yok.
Öğretmenler harikulade insanlar. Hepsi kendi branşında
bilgili ve tecrübeli, öğrencileri önemsiyorlar
Sayısal üzerine başarılıdır.

Rehberlik ve özel kurslar oluyor.

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor

Almanca ve İngilizce öğreniyoruz iki dili de çok iyi öğretiyor
hocalar derste Türkçe konuşmuyor Almanca da konuşuyor
arada.
Evet var müdürümüz bu konuda öğrencileri destekliyor

Bu konuda bir bilgim yok.
Evet mesela matematik hocaları temele inebiliyor ispat
yapıyor mantığını anlatıyor.
Evet

Evet
Burs bulabiliyorlar.
Ortam çok iyi , hem ders odaklı hem güzel muhabbet.
Bahçemiz küçük fakat her türlü sosyalleşebilirsin.
Baya kulüp var
Biraz küçük.
Genelde konferans salonuna iniyoruz.
Destekliyorlar.
Öğrencilerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor.
Voleybol ve satranç
voleybol arada futbol turnuvası oluyor
gitar keman bağlama
bilmiyorum

Evet
tıp, mühendislik, psikoloji tercih ediliyor
Evet konuşma yapıyorlar

musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Gitara başladım
Ortam ve hocalar.
Okul üniforması ve kantin.
yok.

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Anadolu Yakası
İstanbul/Sancaktepe
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sağladığı imkanlar ve diğer liseler arası farklılıkları ayrıca
öğretmenlerin ve idarecilerin kalitesi.
20 22
Evet Var
Son iki ders dışında 40 dakikalık periyotlar şeklinde oluyor:
Bulunmuyor
Yemekhane mevcut ancak yatakhane bulunmuyor.
Ulaşım gayet kolay sağlanıyor.
Kütüphane, matematik kafe, dil laboratuvarı, fizik
laboratuvarı, biyoloji laboratuvarı, kimya laboratuvarı,
yemekhane, kantin, spor salonu, dinlenme odası ve güzel
sanatlar odası bulunuyor.
MF bölümüne katılım 100 kişiyse Tm bölümüne 30 kişi
oluyor. Okulumuzda dil bölümü yoktur.
Öğrenciler araştırmacı, meraklı, çalışkan, zeki, atılgan,
kendini kolay ifade edebilen, yetenekli, başarılı, yeni proje
etkinlikler peşinde koşan kişilerdir.
Her yıl sonunda bilim şenlikleri yapılıyor. Bu şenlikte,
alanında uzman kişiler ve üniversite öğrencilerinin
okulumuza gelerek konferans veriyor.
Evet, okulun yakınında kafe ve biraz ilerisinde de park var.
Ödevlendirmeler ve yönlendirmeler gayet iyi fakat 11. ve 12.
sınıflar daha yoğun. 9. ve 10. sınıflar deneme sınavı
açısından da çok yoğun değiller, bu sınıflar için yılda 2-3 kez
deneme oluyor.
Öğretmenlerimiz çok tecrübeli ve iyiler. Hatta okulun en
güzel yanı öğretmenler diyebilirim.
Kariyer günleri yapılıyor. Okulumuz bu sene ilk mezunlarını
verdiği için henüz belirlediği bir yol yok. Bu sene her şey
daha belirgin olacak. Tabii ki genel bakışımız herkes istediği
üniversitesiye yerleşecek.

Koçluk, kafes programı, düzenli olarak rehberlik servisi
görüşmeleri sağlanıyor. Eğitim yönünden okul öğrenciye tüm
kapıları açıyor. O kapıları açıp açmamak öğrenciye kalıyor.
Dil eğitiminin verimli olduğunu düşünmüyorum. İngilizce ve
Arapça olmak üzere 2 farklı dil eğitimi veriliyor.
E-twinning yaptık ve ben de katıldım buna. Daha Erasmus
olmadı ama olmasını isteyen çok arkadaşım var.

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Bilgim yok, yani ben bu okulda bulunduğum için Önder
Vakfından burs alıyorum, sadece bu var. Bir de PYBS
başarımzıdan dolayı.
Okulumuzda gökkuşağı projesi uygulanıyor. Birçok alanda
(sanat,spor vb.) dersler veriliyor öğrencilere.
Evet, çok fazla seçenek olabiliyor okulumuzda. Cuma
günleri yapılan gökkuşağı projesi sayesinde öğrenciler
kendilerini geliştirmek istediği alana yönelebiliyor.
Kısmen.
Bazı konularda evet, bazı konularda hayır. Öğretmenlerle
birlikle bilim odaklı çalışmalar yapılıyor ancak çalıştay, mun
gibi konulara bize destek vermediler
Okulumuzun ortamı gayet iyi. Öğrencilerin çoğunun aynı
karakterde olması bazen sıkıntı yaratabiliyor. Ancak şunu
rahatlıkla söyleyebilirim ki saygı her zaman ortamda oluyor.
Sadece bahçe ve yemekhane var.
Aktif kulüp sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar az.
Kısmen.
Ayda bir.
Her türlü istek ve destek sağlanıyor.
Öğretmen destekli öğrenci.

Atletizm, futbol.
Futsal, atletizm, voleybol, masa tenisi, taekwondo ve
ortaokullar seksek takımı var.
Def, ney, gitar, keman.
Müzik grubu yok.

Evet.
Bu yıl ilk mezunlarını verdi okul.
Okul ilk kez bu yıl mezun verecek.
Yok

Pek yok.
Öğretmenlerimin kaliteli ve okulun aile sıcaklığında olması
diyebilirim.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Çalıştay veya mun gibi programlar düzenlenmeli.
Hayır, her şey anlatıldığı gibiydi ama bisikletler sadece orta
okulların kullanımında.
Eğitim açısından sizi çok iyi yetiştirecek bir okul olduğunu
söyleyebilirim.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Anadolu Yakası
İstanbul/Sultanbeyli
İbrahim Hakkı Sağlık Meslek Lisesi
Sağlık olması.
25
Evet var.

Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Değil. Otobüs ve minibüs.
Kantin, kütüphane ve laboratuvar bulunuyor. Şartlar kötü.
Sadece sağlık.
Kimse hevesli ya da atılgan değil sadece meslek yapmak
için gelinen bir okul. Hiçbir sanat dalına yönelik etkinlik ya
da sevgi yok
Hemşirelik yemini.
Sadece market vardı.

Yeterli.
Öğretmenler çok iyi.
Sağlık alanında çok başarılı.

Hayır değil.

Sadece İngilizce.

Yok.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Yok.

Verilmiyor.
Hayır yok:

Hayır.
Hiçbir yardım yapmıyor.
Kötü.
Çok küçük bir bahçesi var ve toplam 5 bank var.
Hiç yok.
Hayır.
Hiç.
Çıkmıyor.
Öğrencilerin.
Güreş.
Voleybol.
Hiç.
Hayır yok.
Hayır.
Özel üniversite.
Önlisans sağlık bölümleri.
Hayır yok kendi imkanlarımla görüşüyorum.

Öğretmenlerinin çok iyi olması.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Her şey.
Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Anadolu Yakası
İstanbul/Sultanbeyli
Sultanbeyli İbrahim Hakkı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
üzerine yoğunlaştığı alan
25
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Değil. Otobüs ve minibüs
Kantin, kütüphane ve laboratuvar bulunuyor.
Sadece sağlık üzerine bölümler var.
Kimse hevesli ya da atılgan değil sadece meslek yapmak
için gelinen bir okul. Hiçbir sanat dalına yönelik etkinlik ya
da sevgi yok.
Hemşirelik yemini organizasyonu düzenlenir
Sadece market vardı.

Yeterli.
Öğretmenler çok iyi.
Sağlık alanında çok başarılı.

Hayır değil.

Sadece İngilizce.

Yok.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Yok.

Verilmiyor.
Hayır yok

Hayır
Hiçbir yardım yapılmıyor.
Kötü.
Çok küçük bir bahçesi var ve toplam 5 bank var.
Hiç yok.
Hayır.
Hiç gerçekleşmiyor.
Destek çıkmıyorlar.
Öğrencilerin uğraşalarıyla gerçekleşiyor.
Güreş
Voleybol
Okulumuzda müzik aleti yok
Hayır yok
Hayır
Özel üniversiteler.
Önlisans sağlık bölümleri tercih ediliyor
Hayır, yok.

Öğretmenlerinin çok iyi olması.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Her şey.
Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Anadolu Yakası
İstanbul/Ümraniye
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
Puan
20-30
Var fakat esnek davranılıyor
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Kâğıt üzerinde çok yakınında bir durak biraz daha uzağında
yine bir durak var fakat toplam 3-4 otobüs geçiyor bu
yüzden ulaşım sıkıntılı
Güzel bir kütüphanemiz, yeterli bir kantinimiz var.
Laboratuvar olsa da çok aktif kullanılmıyor. Spor salonunun
inşaatının başlayacağına dair söylemler olsa da öğrencilerin
pek umudu yok.ağı vaadinde bulundular fakat ümidim yok.
MF-TM var sadece. TM ise çok sıkıntılı oluyor. Örneğin
benim dönemimde 19 kişi ile TM sınıfı açıldı fakat daha
sonra 6 kişi kaldılar ve kapanma aşamasına geldiler
neredeyse
Dönem dönem değişiyor. Her sene farklı bir profil oluşuyor
o yüzden dinamik bi okul diyebilirim. Henüz tam bir
karakteri oluşmadı okulumuzun. Bizim dönem çok pasif
oldu. Ama bizim üst ve alt dönemimiz cidden gayet aktif ve
atılgan gençler. Okulumuzu tercih edecek arkadaşlarımın
etkinliklerin çok az olduğunu bilerek tercih etmelerini
isterim.
Mezuniyet senesi eğlencelerimiz ve birçok bayramda
eğlencelerimiz var kesinlikle güzeller.
Çok seçenek olmasa da kafe tarzı yerler var hemen
yakınlarda. Parklar var. Onun dışında pek bir seçenek yok
gibi
Gereksiz derslerin ödevleri çok; gerekli derslerin ise ödevi
yok.
Bizim geldiğimiz sene(2016) itibari ile kademeli olarak çok
üzücü bir şekilde kalite düştü. Fakat tüm hocalara kötü
diyemem. Özellikle bazı zümrelerimiz çok iyi
Maalesef

Rehberlik servisi tek kelime ile mükemmel. Ben liseye
geçene kadar rehberlik nedir bilmezdim. Hele son sınıfta
ayrıca ilgilendiler. Okul kursu oluyor üniversite hazırlık için.

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?

Son derece iyi (etüt merkezleri yanında hiç kalır) Yönetim
kadrosu ise ilgili ama samimi değiller.
2 dil öğretiliyor herkese. Hocalar iyi fakat öğretilemiyor,
öğrenilemiyor.
Hiç öyle bilgilendirmeler yok.

Yok
Hayır
Müzik ve resim hocalarımız çok yardımcı oluyorlar. Diğer
hocalarımızın ise talepleri geri çevireceğini düşünmüyorum.
Ama kurs gibi eğitim alacağımız yerler yok.
Mükemmel
Yapılmıyor.
Gruplaşmalar çok fazla. Ya çok aktif ya çok pasif insanlar
var orta yok bizim okulda.
Okul alanı yeterli büyüklükte. Ama spor salonumuz
olmadığından dolayı herkes dışarda olduğundan toplar
havada uçuşuyor, gezilemiyor.
1 yada 2 kulüp ya var ya yok aktif olan.

Var gibi.
Çok az.
Kısmen destek oluyorlar.
Yarı yarıya diyeyim.

Voleybol.
Futbol Voleybol Basketbol Badminton...
Her türlü müzik aleti ve müzik sınıfı var. Müzik ortamına
dahil olmak güzel bir ayrıcalık bizim okulda.
Birkaç senedir bazı nedenlerden dolayı yarışmalara
katılmama kararı aldık. Grubumuz yok herkes samimi ve
büyük bir topluluğuz. Ayrıca her sene geleneksel sene sonu
konseri veriyoruz.
Hayır
70 binden kötü yapan öğrenci nadir.

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Çok dağınık, spesifik olarak bir bölüm söyleyemem.
Yok ama ben yapacağım!

Kesinlikle. Müzik sayesinde güzel edinimlerim oldu.
Okulumuza çok önemli isimler konferans vermeye geliyor
onlarla konuşabilme fırsatlarımız oluyor.
Yok
Birçok şey sayabilirim ama bir ikisinden bahsedeyim. İsmi,
konumu, öğretmenleri, yönetimi, zihniyeti...
Şöyle bir şey var, okulda bir şey dendiyse yapılır ama ne
zaman...

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Anadolu Yakası
İstanbul/Üsküdar
Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi
Okulumda çok sayıda teknolojik imkan bulunması ve robotik
alanında Bahçeşehir'in başarıları
23
Var.
Günde ikişer blok dersimiz oluyor diğerleri periyotlar
halinde.
İngilizce eğitim verilen hazırlık sınıfı bulunuyor.
Yatakhane Yok
Metro ve otobüsle gelinebilir.
Kütüphane, kantin, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları, açık
basket sahası, yemekhane, drone ve model hava araçları
atölyeleri, CNC makinesi bulunan İnovasyon atölyesi, yeşil
perde bulunan bir video odası, fiziksel ve web programlama
laboratuvarları, amfi tarzı sınıfları bulunan ek bir bina ,resim
ve müzik sınıfları, dans odası var.
Fen lisesi olduğu için hemen hemen herkes MF.
Okulumuzdaki fiziksel imkanları ve akademik başarıyı
bilerek gelen öğrenciler, hedefleri yüksek ve çalışkanlar.
Kodlama, robotik ve projeler konusunda okulumuzda
kendilerini geliştiriyorlar. Öğretmenlerimiz ve okulumuz da
bu konuda onları oldukça desteklemekte.
Yok.
Evet, okul çevresinde kafeler var. Park, metronun hemen
yanında. Spor salonu da bulunuyor, beden eğitimi
derslerinde servislerle gidip geliyoruz.
Daha dengeli dağılabilir. Bazen arka arkaya çok yoğun
dersler oluyor.
Hepsi işine hakim ve tecrübeli insanlar. İşlerini seviyor ve
öğrencilerle ilgileniyorlar.
Fen lisesi olduğu için sayısal alanlar çoğunlukta.

Bilmiyorum.

Almanca ve İngilizce görüyoruz. Ders Almanca ders saati 1
ya da 2 saat daha olabilir, sık görüşmek iyi gelir. Onun
dışında öğretmenlerimden çok memnunum.

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor

Okulumuzda Global Center adı altında çalışanlar bize yurt
dışı seçimlerimiz konusunda çok sık bilgilendirme
yapıyorlar. Gerek konuk, gerek görüşme gerek materyal
konusunda çok yeterli. Bazen okulumuzda yurt dışı fuarları
da düzenleniyor.
Bilmiyorum.
Evet birçok eğitim var. 9.sınıftayken aldığımız model hava
araçları, web tasarım, inpvasyon ve robotik dersleri ile
10.sınıfta gördüğüm fiziksel programlama, web tasarım,
TOEFL ve M6 sistemi gibi eğitimler müfredat dışı veriliyor.
Evet. M6 sistemi, kurs/klüplerin yerine oluşturulmuş bir
sistem. Fiziksel gelişim, beceri geliştirme, rehberlik alt
başlıklarında eğitimler veriliyor. Aynı zamanda öğrencilerin
ihtiyacına göre her dersten etütler alınabiliyor.
Evet oldukça iyi.
Öğretmenlerimiz her aşamada yanımızda oluyor.
Sponsorlar dışarıdan bulunuyor ancak okulun imkanlarını
kullanabiliyoruz.
Öğrenciler birbiriyle saygı çerçevesinde iletişim kuruyor.
Alaya alma, argo gibi davranışlara rastlamadım.
Oldukça büyükler. Kantin, lobi gibi yerler var.
M6 sistemi var.

Var.
Her 3-4 haftada bir oluyor ama özellikle baharda çok
sıklaşıyor.
Etkinlikleri herkes uyumlu organize ediyor.
Her ikisi de.

Atletizm.
Basketbol.
Bateri, gitar, piyano gibi vurmalı ve üflemeli çalgıların çoğu
var.
Bir tane var. Fizy liselerarası müzik yarışmasına
katılmışlardı.
Evet, projeler sergileniyor.
Mezun sayımız çok az.
Mezun sayımız çok az.
Mezun sayımız çok az.

musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Evet, birçok topluluğa katılma fırsatı buldum. Bahçeşehir
Üniversitesi de bu konuda katkı sağlıyor.
İmkanların fazlalığı, öğrenciler arasındaki ortamın güzelliği
ve öğretmenlerin kalitesi.
Yok.
Okula başladığım sene okul yeni açılmıştı.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Anadolu Yakası
İstanbul/Üsküdar
Çağrıbey Anadolu Lisesi
Öğretmenlerinin köklü olması disiplinli bir ortam olması ve
sosyal bir okul olması, konumu
40-45
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Çok elverişli otobüs, metro, metro ile 2-3 Durak gittikten
sonra metrobüs , M5 metrosundan sonra Marmaray, M5
metrosundan sonra iskelelere ulaşabilirsiniz.
Kütüphanesi, kantini ve spor salonu var.
MF ve TM eşit yoğunlukta.
Evet öyleler. Öğretmenler bu öğrencileri yönlendirmeye
çalışıyorlar onlara yol gösteriyorlar.
Okul genel olarak kültüre sahip kendine özel birçok
geleneği var.
Bulgurlu'da zaten çok fazla kafe ve oyun alanları var. Ayrıca
da Ümraniye Çarşı'ya çok yakın olduğu için ekstra kafeler
de bu konuda çok şanslı.
Öğretmenler gerekli ödevleri veriyorlar ve bu ödevler
genellikle sizi geliştirecek ödevler. Farklı farklı konularda
farklı farklı yöntemlerle ödevleri veriyorlar.
Eski öğretmenler çok iyiler ve yeni gelen öğretmenleri de bu
ortama adapte edebiliyorlar. Bence bu alanda çok iyi.
Ne sosyal alanda ne de akademik alanda o kadar baskın,
ikisini de eşit bir şekilde yürüten bir okul ama öğrenciler
genellikle belli bir süreye kadar ,üniversite sınavına
hazırlanmaya gelene kadar, kendini sosyal açıdan daha
fazla yetiştiriyor belli bir süreden sonra akademik alanına
yoğunlaşıyor.Okulumuzdan çok fazla mühendis öğrencisi
mezun oluyor .
Denemeler yapılıyor isteyenlere kurs açılıyor ve rehber
öğretmenleri hep seminer düzenliyor olabildiğince
ilgilenmeye çalışıyorlar.
Dil öğretmenlerimizden neredeyse hiçbiri ayrılmadı çok
köklüdür çok iyi bir eğitimi vardır. 2 dil seçeceği var
(Almanca,İngilizce).Eskiden zaten hazırlığımız vardı.
Ben yapıldığını duydum ama bizim zamanımızda gidilmedi.
Eskiden vardı şu an yok. Hedefleyenlere yardımcı olunuyor

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Yeterli.

Kurslar oluyor isteyenler gidiyor. Tiyatro Kursu gibi
münazara gibi.
Bulabiliyorsun, eğer bulamazsan da bu konuda fikrini müdür
yardımcısına söyleyebiliyorsun genellikle yardımcı
oluyorlar.
Evet
Bilgim yok.
Gerektiği zaman birlik olmayı bilen bir ilişkileri var genellikle.
Herkesin kendi grubu olur ama gerektiğinde birlikte olurlar.
Evet var standart bir büyüklükte.Okul çok kalabalık olduğu
için büyük olsa da yetersiz bence.
Tam olarak söyleyemem benim katıldığım 3 kulüp vardı.
Var eğer olmazsa bunlar bahçede gerçekleştiriliyor.
Bu durum öğrencilerin isteğine göre değişmekte. Eğer
öğrenciler isterse haftada 2 kez, istemezlerse ayda bir kez
etkinlik gerçekleştiriliyor.
Öğrenciler üstüne düşeni yaptıktan sonra yapabilecekleri bir
şey ise yardım ediyorlar.
Öğrencilerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor.

Basketbol
Basketbol,futbol,voleybol
Bilgim yok.
Katıldık

Evet
Bilgim yok
Bilgim yok
Hayır

Sosyallesme fırsatı
Aile gibi bir okul.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Sosyal etkinliklerde öğrencilere vakit ayirmasına izin
vermiyorlar bazen ögretmenler sıkıştırabiliyor.
Laboratuar kullanamadik.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Anadolu Yakası
İstanbul/Üsküdar
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
Merkezi bir konumu olması, akademik başarıları, köklü bir
okul olması ve öğretmen kadrosu.
30-35 kişilik.
Evet var.
40 dk
Bulunmuyor
Hayır, yok. İl dışından öğrenci gelmiyor.
Okul merkezi bir yerde olduğu için ulaşım çok rahat.
Metrobüse, metroya, marmaraya, otobüs ve vapur
duraklarına oldukça yakın. Ek olarak okul servisimiz
mevcut.
Yeni yapılmış kütüphane, kantin, laboratuvar, müzik sınıfı,
resim sınıfı, spor salonu, dans salonu üç bloğa yayılmış
durumda. Laboratuvarlarımızdan bazıları kapandı.
MF sınıfları daha fazla tercih ediliyor, onu TM takip ediyor
ve sadece bir tane dil sınıfı açılıyor.
Öğrenciler çok yönlü ve meraklı, fazlasıyla üretken. Bu
üretkenliğimizi de kulüplerle birlikte yaptığımız projelerle
hayata geçiriyoruz.
Her yıl gerçekleştirdiğimiz 19 Mayıs Gençlik Haftası Okul
Şenliklerimiz ve sınıflar arası spor müsabakalarımız var,
okulun ilk haftaları bütün sınıfların katılımıyla bir kahvaltı
organize ediliyor.
Evet, okulumuz Beylerbeyi'nde bu sebeple fazlasıyla
seçenek var. Kafeler, parklar, halı saha, sahil ve pilates
salonu bulunuyor.
Oldukça yeterli, öğretmenlerimiz bu konuda çok ilgili.
Fazlasıyla tecrübeli ve iyi öğretmenlerimiz var. Yeterli
olduğunu düşünüyorum. Fikirlerimize açık ve yardım
etmeye hevesli öğretmenler.
Akademik olarak sayısal alanda başarılarımız var, spor
alanında yeni başarılar ediniyoruz bunun yanında erasmus
projeleri, yurtdışı seyahatlerinde de çok başarılı.

Rehberlik servisi, eğitim programları ve takibi oldukça
yeterli. Son sınıf öğrencilerimizin stres ve kaygı
problemlerinde çok ilgili oluyorlar.

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?

İngilizce ve Almanca görüyoruz. Oldukça yoğun ve faydalı
dersler işleniyor ama İngilizce için daha fazla imkan
bulunuyor.
Erasmus, MUN, yurtduşı gezileri gibi organizasyonlar
düzenliyoruz bu konuda fazlasıyla ilgili bir okuluz.
Burs imkanı yok.
Halk dansları kursu, okul kursları ve Sabancı Vakfı destekli
İngilizce kursu veriliyor.
Evet bulabiliyorum. Bizi yönlendirebilecek ve
danışabileceğimiz hevesli öğretmenlerimiz var.
Kendi programlarına harfi harfine uyan ve ilgili bir rehberlik
servisimiz var.
Projeler için maddi ve manevi desteğimiz her zaman oluyor.
Projeye bağlı olarak bakanlıklarla ya da Sabancı Vakfı'yla
çalıştığımız dahi oluyor.
Öğrenciler birbirini tanıma ve sohbet etme imkanı
bulabiliyor. Çoğu öğrenci sosyal olduğu için iletişimde bir
sıkıntı yaşamıyoruz, herkes birbiriyle iyi anlaşıyor samimi
bir ortamımız var.
Ön ve arka bahçelerimiz, çardaklarımız, voleybol, basketbol
ve futbol alanlarımız var.
Kulüp seçenekleri oldukça geniş, ve hepsi aktif çalışıyor. İlgi
alanına göre kulüp bulmak gayet kolay.
Evet bahçemiz ve konferans salonumuz var.
Herkese yönelik çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor. Milli
bayramlar, özel günler, çeşitli geleneksel günlerimizi
kutluyoruz sık sık.
Her konuda destek oluyorlar.
Aslında çok kolektif bir şekilde gerçekleşiyor, herkesin
emeği geçiyor. Fikir aşamasında öğrenciler devamında ise
öğretmenler devreye giriyor.
Voleybol, basketbol, rafting, yüzme ve dövüş sporlarında
başarılı olan arkadaşlarımız var.
Basketbol, voleybol, futsal, rafting, badminton, dans,
hentbol alanlarında takımlarımız var bunun yanında bireysel
sporların çeşitliliği de çok.
Piyano, gitar, keman, ud, kanun, klarnet, darbuka.
Ödül alan bir grubumuz oldu.
En son iki sene önce TÜBİTAK Fuarı düzenlendi.
Boğaziçi, KATÜ, Ege, İTÜ, İMÜ, Medipol Üniversitesi gibi
seçkin üniversitelere yerleşiyorlar.
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Mühendislik, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Hukuk, Öğretmenlik, iktisadi ve idari birimler.

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Özel bir günümüz yok ama mezunlar etkinliklerimize
katılıyorlar sosyal medya aracılığıyla çok rahat iletişime
geçebiliyoruz.
Çok çeşitli deneyimler edindim. Erasmusla yurtdışına gitme
fırsatım oldu, spor takımlarına girerek ve tiyatro
etkinliklerine katılarak kendimi bu alanlarda geliştirebildim.
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi bir ailedir, eğitimde taviz asla
vermez. Bunun yanında konumu çok güzel, hem öğrenciler
arasında hem de öğrenci-idare-öğretmenler arasında bir
aile ortamı var.
Daha fazla sosyal alana sahip olsak daha güzel olabilirdi.
Konumu çok beğeniliyordu, eğitim anlamında çok sıkı ve
çok iyi olduklarını sınavların zor olduğunu duymuştum.
Sınavların zorluğu dışında doğru çıktı.
10 Kasım 2019’da tek devlet lisesi olarak Atatürk’ü anma
törenine Selanik’teki evinin bahçesinde katıldık. Kıyafet
zorunluluğu biraz sıkıyor ancak bu şekilde de gayet keyifli
bir okul.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Anadolu Yakası
İstanbul/Üsküdar
Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi
Halk Oyunları Kulübü ve Yurtdışı turları.
20-21 dönemi 30-35 kişilikken diğer dönemler 40-45 kişilik.
Evet var.
40 dk
Bulunmuyor
Sadece yemekhane var.
Metro ve Marmaray istasyonuna, Üsküdar iskelesine çok
yakın. Ulaşım kolay.
Kitap kafe var, kantin alanı var içeride kapalı spor salonu
bahçede potalar ve kaleler mevcut. Bir laboratuvar ve
kütüphane var ama bir süre önce kapatıldı.
En çok sayısal bölüm tercih ediliyor. Bu sene 1 adet TM, 5
adet MF sınıfı vardı. Dil sınıfı açılmıyor.
Öğrenciler çok sosyal. Her sınıfta bir grup üretmeye hevesli
oluyor. Okulun kulüpleri sayesinde aktif olabiliyoruz.
Halkoyunları kulübünun yurtdışı turları ve okul geceleri.
Okulumuz Fetihpaşa Korusunu görüyor, kafe park ve
bahçeler yakın mesafede ve spor salonu 10 dakikalık
mesafede
Zaman zaman çok yoğun olabiliyor. Ders programı çok
yoğun değil, ödevlendirme ise derse göre değişiyor.
Öğretmenler tecrübeli ve yeterli.
Mühendislikler için çok öğrenci hazırlanıyor ama bu daha
çok öğrencinin kendi isteği ve çabasıyla oluyor.

Okul kursunun kapsamlı bir programı var ama rehberlik
servisi yetersiz.
Almanca ve İngilizce olmak üzere 2 dil seçeneği var,
İngilizce dersleri daha verimli geçiyor ama çok yeterli
olduğu söylenemez.
Okul her sene yurtdışında bir festivale katılıyor ve tur
düzenliyor, Erasmus için çalışmalar yapılıyor ama yurtdışı
hedefleyen öğrenciler için herhangi bir destek yok.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Burs imkanı yok.
Hayır.
Okulda gerçekleşen bütün kulüp faaliyetlerinin merkezinde
bulunan birkaç öğrenci ve destek olan birkaç öğretmenimiz
var.
Hayır.
Herhangi bir destek sağlanmıyor.
Alt-üst dönem ayrımı yok, seviyeli bir ilişki var.
Sadece küçük bir bahçe var yeterli değil.
1. Hayır.
Yok. Konferans salonu yeterli değil.
Ara sıra düzenleniyor.
Öğretmenlerin ise bir kısmı çok destek oluyor, idare ise bu
konularda pek destek vermiyor.
Öğrenci.
Hentbol takımı her sene derece alır, halkoyunları ekibi
Türkiye finalinde yarışır.
Hentbol, basketbol kız, erkek masa tenisi, erkek ve kız
voleybol.
Herkesin kullanımına açık değil. Müzik grubunun daha
sıklıkla kullandığı bir odada piyano bateri gitar keman ve
birkaç çeşit daha alet mevcut.
Bir grubumuz var ve yarışmalarda yer alıyor.
Hayır.
Özel üniversitelere, İTÜ ve Marmara Üniversitesine.
Ebelik, Mühendislik.
Mezunlar derneği var.

Hayır.
Hayır hatta bence daha da kötü.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Müdür, rehberlik servisi ve mevcut alansızlığı.
Yok.

Okulumdan memnun değilim tavsiye etmiyorum.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Anadolu Yakası
İstanbul/Üsküdar
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
Eve yakınlık.
30
Hayır yok.
40 dk
Evet ,ingilizce.
Yatakhane Yok
Kısmen,minibüs
Hepsi bulunuyor
Büyük çoğunluk sayısal 5-10 kişi eşit ağırlık.
Çok çalışkan olanı da var çok sosyal olanı da.

Veda.
Evet.
Yeterli ama eğitim sisteminden kaynaklı ders ağırlıklı bir
program.
Evet
Sayısal tabiki.

Bu konu hakkında çok bir bilgim yok.

Evet, 2 dil var ama müdürümüz sağ olsun bir topluluk olursa
her dile özel ders yaptırıyor.
Var, yeni ib sistemi geldi.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Bu konuda ben burs almadığım için yeterlilik hakkında bir
şey söyleyemem ama burs olanakları var.
Evet bu yıl yeni atolyeler açıldı; gastronomi, kuaför,
cam&seramik, dikiş.
Kesinlikle müdürümüz her konuyu özenle dinliyor.

Kısmen, geliştirilebilir.
Bu konuda bir fikrim yok.
Yani bir kutuplaşma illaki oluyor ama her ne kadar aralar
uzak da olsa kimsenin yardım isteği havada kalmaz.
Büyük bir sorun, belki de tek sorun, okul bahçesi çok küçük.
Herkesin istekleri tabiki apayrı oluyor ama genel isteklere
hitap eden kulüpler var.
Yok dediğim gibi bahçemiz çoğu okulun yarısı kadar bile
değil, kıyaslamak isterseniz Ahmet Sani Gezici İmamhatip
Lisesine bir bakın bizimki yanında devede pire gibi oluyo bu
durum bizi tabiki de üzüyor çünkü yüksek puanlı bir okuluz
ama çok bilinmiyoruz bu yüzden. Bugün birine ben Kadıköy
Anadolu’da okuyorum desen aferin oğluma diyor ama
HASAL dediğim zaman adrese dayalı gibi zannediyorlar.
Sinirimi bozuyorlar.
Var;dolu, bir turnuva biter diğeri başlar.
Son derece.
Yani hocalar uğraşıyor ama nedense futbol turnuvası için
yalvarmamız gerekiyor, garip.
Basketimiz iyidir.
Voleybol kadın ,hentbol erkek,basket erkek/kadın.
Hepsi var diye biliyorum.
Okul grubu var başka var mı bilmiyorum, fizy’e gidiyoruz
ama başarı alamadık diye biliyorum.
Bilmiyorum yanlış olmasın.
İstanbul’daki yüksek puanlı liselere.
Tıp var mühendis var çoğunluk olarak.
Mezunlar günü var.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Var.
Müdür desem.
Bahçe.
Biraz düşündüm aklıma gelmedi.

Okul mükemmel, eğer lokasyonu farklı ve bahçesi büyük
olsa cağaloğlunun üstündeydik ama bakarsın bir gün bu
şekilde de geçeriz.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Anadolu Yakası
İstanbul/Üsküdar
İstanbul Üsküdar Lisesi
Puanı, merkezi bir yerde olması ve ulaşımın rahat olması.
30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Okulun bahçesinde kız yurdu var. Birçok arkadaşım
kalıyordu. Memnunlar.
Çok elverişli. Yürüyerek Altunizadeye ve Üsküdar sahile 10
dakika. Üsküdar Çekmeköy metrosu ve otobüs durağı
okulun 100m yakınında. Ulaşım çok rahat.
Kütüphane, spor salonu, halı saha, alt bahçe, üst bahçe
olmak üzere kampüs havasında geniş iki bahçesi, 2
laboratuvarı, kantini var. Yemekhanesi sadece yurtta
kalanlar için var.
6 sınıf var 5 MF 1 TM. Her sene dağılım bu şekilde oluyor
genellikle. Sözel ve Dil sınıfı yok.
Çok sayıda hevesli öğrenci bulabilirsiniz. Özellikle müzik
alanında. Yine tiyatro, münazara, sempozyum gibi
etkinlikler için birçok gönüllü öğrenci bulabiliyoruz okulda.

Öğretmenler çok tecrübeli. Alanlarında uzman ve kaliteli bir
eğitim veriyorlar. Türkiye ortalamasının çok çok üstündeler.
Sosyal etkinliklerin üstüne düşülüyor.

Üniversite gezileri ve bölüm tanıtımları yeterli oluyor. Bunun
yanında okulun mezunlarının gelip tecrübelerini aktardığı bir
etkinliğimiz de oluyor.
İngilizce verimli geçiyor. Almanca ise yeterli değil.

Yok

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Yok

Verilmiyor.
Hayır.

Hayır.
Proje okulu olduğumuz için çok önemsiyorlar ve maddi
destek konusunda elinden geleni yapıyorlar.
Çok iyi. Samimi ve sıcak bir ortam var. Birçok farklı
kültürden ve görüşten insanlarlarla arkadaşlık
kurabiliyorsun.
İki bahçesi var ve bunlar oldukça büyük yemyeşil iki bahçe.
Aktif kulüp 3-4 ü geçmez. Çoğu zaman kendime uygun
kulüp bulamıyorum ama istersek kurabilir veya var olanı
ayağa kaldırıp etkin bir şekilde kullanabiliriz.
Var.
Ortalama üstü.
Eski idare çok tutucuydu. Yeni gelen müdür ile birlikte daha
rahat bir ortam oluştu. Destek veriyorlar.
Öğrenci
Basketbol, Voleybol eşit.
Basketbol, Voleybol, Kız Futbol, Masa Tenisi.
Müzik alanında kesinlikle düzgün bir eğitim alamıyoruz.
Ama müzik kendini geliştirmeye dayalı olduğu için
gerçekten ilgilenen varsa müzik odamız var. Piyano bateri,
ses sistemlerimiz var ve orada çalışma yapabilir.
Arkadaşlarıyla grup kurabilir.
Bir tane var 2018 ve 2019'da Fizy yarışmasına katıldılar.
https://youtu.be/qP1Bhylh654
Hayır.
Orta ve üst seviye
Karışık
Hayır yok.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Bir yarışmaya katılmıştık ve başarılı olup ödül kazandım.
Öğrenci profili genellikle kaliteli, öğretmenleri ise alanında
uzman.
Müzik ve sanata daha çok ilgi gösterilmesi. Daha çok
sosyal aktiviteler yapılması.
Müdürünün çok kötü olduğunu duymuştum ve haklılardı
fakat geçen sene değişti ve yeni müdürümüz süper birisi.
Gönül rahatlığıyla tercih edilebilir bir lise. Gelmeden önce
ben de adını bilmiyordum. Popülerliği yüksek olmayabilir
fakat önemli olan sizin geçireceğiniz 4 sene ve ben bu
konuda okulumdan çok memnunum

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?

Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?

Anadolu Yakası
İstanbul/Üsküdar
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Liseye geçtinizde ortaokuldan daha farklı olarak
sahiplenmeniz gereken ve sizi sahiplenen bir ortama
giriyorsunuz. Gittiğiniz yerde okulunuzu temsil ediyorsunuz.
Şimdi 12. sınıfa geçmiş biri olarak bunları söyleyebiliyorum
fakat anket tavsiyeye ihtiyacı olanlar içinse en önemli husus
temsil etmekten gurur duyabileceğiniz bir okulu tercih
etmeniz. Dört yılınız ve akademik başarının yanında
büyüme döneminize denk gelecek bir ortamı araştırmak
yerinde bir hareket olur. Okulların tantım filmleri de büyük
bir etken.
25-26 alan seçiminden sonra 15-16'ya düşüyor.
Evet var.
40 dk
Arapça ve İngilizce üzerine hazırlık sınıfı hazırlıkları
yapılıyor. haricinde ib eğitimine de dahil olabilirsiniz.
Okulun hemen yanında vakıf yurdu bulunuyor ve çoğu
öğrenci bu yurtta konaklıyor konfor açısından 10/8 puan
alır.
Şehrin çok içinde bir yerde değil tam ortası diyebiliriz ulaşım
açısından sıksık minibüs ve otobüs seferleri mevcut.
Kütüphane, lab, kantin, yemekhane, spor salonu gibi
hizmetlerin yanında dil kantinleri mavcut, "arapça/ingilizce
kantinde oturuyorsan yalnızca arapça/ingilizce
konuşabilirsin." uygulamasına bağlı işliyor. bunun haricinde
okul idaresinin tekihl öğrencileri için yürütmekte olduğu
"vizyoner hedefler" kızlar için vizyoner bir gelecek
mottosunda hareket eden proje için teknolojik donanıma
sahip, grup çalışmaları yapmak adına elverişli bir alan da
bulunuyor.
Mevcut öğrenci sayısı mf>tm>ts olarak sıralanabilir.
Bir imam hatip öğrencisi olarak şahsi fikrim dini bir eğitim
alıyor olmak okulumuz öğrencilerini dinin öğütledikleri
doğrultusunda merhametli ve yardımsever bireyler olmaya
teşvik ediyor. Okul içi toplantılarında salondan çıkarken
yüreğinizdeki sıcaklık gözlerinizi yaşatabilir. Öğrenci
profilleri için biliyorsunuz ki öğrenciler sistemde izin almak
zorunda olan ve okul saatleri içerisinde idare himayesinde
olduğundan dikkatli davranması gereken kişilerdir. Projeler
için idare desteğini esirgemiyor fakat başarının öğrenciye
ait olması gerektiğini düşünerek fazla müdahale de etmiyor.
En başta da belirttiğim gibi duyarlı bireylerin çoğunlukta
olduğu sözlü veya fiziksel şiddetten çok konuşarak anlaşan
kişilerin çoğunlukta olduğu bir öğrenci kitlesine sahip.
Akademik başarı için ilk yıllarda akran eğitime teşvik
edilmiştik ve o zamandan beridir sıkça yardımlaşan
öğrencileri köşelerde soru çözenleri görebilirsiniz.
Kudüsün kandilleri projesi kapsamında her yıl kudüse; siyeri
nebi yarışmalarıyla umreye; güneş doğudan yükseldi
projesi kapsamında da her sene orta avrupa turu
gerçekleşiyor. son üç yıldır ULTEK/ uluslararası liseliler

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?

teknoloji ve toplum kongresi düzenleniyor haricinde her yıl
bahara girişte şenlik yapılıyor.
Okulun çevresinde daha çok evlerin çoğunlukta olmasıyla
kafe vb. işletmeler yok fakat okulun hemen karşısında
herkesin koştura koştura poğaça aldığı tatlı bir pastane var.
5-10 dk yürüme mesafesinde marketler (a101-şok-migrosbim-carfoursa) ve parklar da var.
Bu her ders için değişkenlik gösteriyor. Meslek derslerinde
(din) biraz zorlanıyor olsak da bir şekilde halloluyor.
Proje okulunda olmanın en büyük getirilerinden biri
öğretmenler diye düşünüyorum. derslerin eğlenceli ve
verimli geçirmelerinin yanısıra bize deper verdiklerini
hissedebiliyor olmak motivasyonumuzu arttırıyor.
Sosyalliğe verilen önem bana ileride bizim okuldan büyük
bir kadın çıkacak dedirtiyor fakat özel olarak yönelinen bir
alan var mı bilemedim şu an.

Okula geldiğimden beri 12. sınıf olmak için çok bekledim.
Öğretmenler her öğrenciyle birebir ilgileniyor ve onlara ait
bir katın ayrılmasının yanına çalışma odalarının olması
öğrenciye kendisini değerli hissettiriyor. Branş öğretmenleri
öğrencilerinin başarı durumlarını yakından takip ediyor.
meslek seçimi için konferanslar düzenleniyor.
İki farklı dil eğitimi var arapça ve ingilizce bence okulun
kendisini geliştirmeye çalıştığı ve son zamanlarda
yoğunlaştığı alan dil, daha çok gelişmemizi umuyorum.
Bu konuda bir fikrim yok.

Okula belirli projeler için düzenli burs sağlayan şirketler var
şirket sahipleri okulumuza ziyarette de bulunuyorlar.
Evet vizyoner hedefler projesi başlıcaları. proje liderlik,
girişimcilik ve topluma hizmet alanlarında öğrenci
yetiştirmeyi amaçlıyor.
Talepte bulunduğunuz takdirde elinizden tutmayacak hiçbir
idareci yoktur.
Benim aram iyi değil fakat sevenleri çok.
Sponsor bulmak adına yol gösteriyorlar fakat daha çok
projeden sorumlu öğrencilerin çabasıyla gerçekleşiyor.
Samimi bir ortam var daha önceki sorularda uzun uzun
anlattığım gibi yardımseverliği sürekli olarak
gözlemleyebileceğiniz bir ortam.
Katlarda oturma alanları mevcut haricinde herkes kendi
zevki doğrultusunda alanlarda bulunuyor örneğin spor
salonu/görsel sanatlar atolyesi/yaşam becerileri klübü vb.

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Belli başlı klüpler aktif daha çok 9-10.sınıflar için zorunluluk
içeren bir sistem var.
Fazlasıyla var.
Haftada en az iki kere sosyal etkinlik sebebiyle
toplanıyoruz.
Öğrencilerin sorumlu olduğu sosyal etkinliklere mentör
öğretmenler eşlik ediyor bunun yanında idarenin
düzenlediği etkinlik sayısı da oldukça fazla.
%90'ı birlikte yapılıyor.

Tenis ve voleybol.
Tenis ve voleybol.
Evet müzik odaları mevcut.
1 tane müzik grubu var çeşitli ensturmanlar çalınıyor.
Evet kimya klübü öncülük ediyor.
Marmara üni, medipol üni ve sabahattin zaim çoğunlukta
diye biliyorum.
Tıp, ilahiyat, öğretmenlik, endüstriyel tasarım.
Evet pilav günleri düzenleniyor.

Çalıştay, kongre ve senpozyumlara devamlı katılma fırstı
yakaladım.
Her lisenin kendisine özel bir ruhu var fakat ziyretçileri
açısından şanslı olduğumuzu düşünüyorum.
Bence öğrencilerin okulda değişmesini istediği konular için
çaştaylar düzenlenmeli bu büyük bir çözüm olacaktır.
öğrencileri kendi kendilerine yönlendirip kameradan izlermiş
gibi müdahale etmemeleri beni sık sık öfkelendiren bir
durum fakar zaman geçtikçe avantajlarını görebiliyorum.
Aşağıdaki video sorusu için ben videoya dahil olmak
istemem fakat sizi yardımcı olacak birine yönlendirebilirim.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Anadolu Yakası
İstanbul/Üsküdar
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
köklü ve akademik başarısı yüksek olması
Sınır 30 ama kişi sayısı sınıftan sınıfa değişiyor.
Evet var ama bu konuda üst sınıflar için bu kuralı
esnetiyorlar.
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Metro,metrobüs,minibüs her türlü ulaşım aracı imkanı
var.
Kütüphane, spor salonu, laboratuvar ve konferans
salonumuz var.
MF4 sınıf ,TM tek sınıf olmak üzere bir dağılım var ve
şahsi görüşüm TM okumak isteyenlerin başka bir yere
gitmesi yönünde.
Öğrencilerin bir kısmı yeniliklere açık ve üretkenken bir
kısmı aşırı derecede asosyal.
Son 7-8 yıldır bütün okulla yapılan beraber yaptığımız bir
mangal günümüz var.
Okulun çevresi kafelerle çevrili ve yürüme mesafesinde
AVM var. Bunun yanında yine yürüme mesafesi
sayılabilecek ama isteyenin taşıtla gidebileceği bir
mesafede Validebağ korusu bulunuyor.
Ödevlendirme yeterli. Ders programına gelirsek bazı
günler fazla yoğun bazı günler gayet dengeli, bazı günler
de çok boş geçecek şekilde ayarlanıyor
Öğretmenlerin birçoğunun başarılı olduklarını
düşünüyorum, özellikle sayısal öğretmenleri.
Sayısal alanda çok daha başarılı.

Bildiğim kadarıyla yeterli. Bunun yanında son sınıflar
hem okul sınavları hem de okuldaki ders saatleri olarak
oldukça rahat bırakılıyor. Bunun yanında 2. dönemde
okula gelen son sınıfların sayısı oldukça az olduğu için
öğrenciler öğretmenlerle birebir ders çalışma ve tekrar
yapma fırsatı elde ediyor.
Okulumuz da ingilizce ve almanca eğitimi var. Almanca
derslerimiz verimsiz geçiyor. İngilizce dersimiz 9.sınıftaki
hocamız sayesinde verimliyken (8 saat görüyorduk)

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?

10.sınıfta (4 saat gördük) başka bir hocanın girmesiyle
verimsizleşti.
Okulumuzun Almanya'yla bağlantısı olduğu için her yaz
Almanca öğretmenlerinin rehberliğinde Almanya gezileri
düzenleniyor ama bunlar MEB çatısı altında olmuyor.
Okulun burs imkanlarıyla ilgili bir bilgim yok.
Genelde hayır fakat bazen öğretmenlar bazı fen lisesi
konularını anlatıyorlar.
Okulda her ders için okul sonrası kursları açıyor ve
bunun yanında spor takımları için antrenmanlar
düzenliyor.
Rehberlik servisi ders çalışma programı, meslek
seçimleri gibi konularda servis veriyor.
Okul, TEDX veya MUN gibi etkinler düzenlenmek
istendiğinde maddi destek sağlıyor ancak onun dışındaki
projelerde yeterli değil.
Sınıftan sınıfa çok değişiklik gösteriyor, mesela bazı
sınıflar sınıfça hareket etme konusunda başarılı ve
etkinken bazı sınıflarda sınıf içi gruplaşma çok var ve
bunun sonucunda aradaki iletişim çok da sağlıklı
olmuyor.
Okul bahçesi çok büyük olmasa dahi sosyelleşmeye
uygun.
Toplantı yapan kulüp sayısı fazla ancak gerçek anlamda
bir şeyler yapan yalnızca bir tane var. O da değerler
eğitimi kulübü. Bağışlardan kermeslere, kermeslerden
ağaç dikme etkinliklerine ve köy okulu yardımlarına
kadar her türlü gönüllülük esaslı etkinliği düzenliyorlar.
Yiyecek kermesi ve spor şenliği gibi etkinlikler için yeterli
alanımız var
Sınav haftalarının son günleri ve benzer günlerde
kermesler, mangal partileri gibi etkinlikler
gerçekleşmekte.
Sosyak etkinliklerin çoğu öğretmenlerle beraber
düzenleniyor ve idare de bu konuda her türlü desteği
sağlamaya çalışıyor.
Etkinlikten etkinliğe değişiyor.

Voleybol ve basketbol.
Koşu, futbol, voleybol ve basketbol
Okulda piyano ve vurmalı çalgılar var eğer kendi müzik
aletinizi getirirseniz öğretmenler kendinizi geliştimeniz
konusunda size destek oluyor.
2 müzik grubu var diye. Bunun yanında okulun bir
korosu var.
Hayır ancak yakınlarda düzenlenen bilim fuarlarına
katılım sağlanıyor.

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Bu konuda tam bir bilgim yok.
Mühendislik ve benzeri sayısal bölümlere yöneliyorlar
Mezunlar günü var.

Yok
Kesinlikle farklı olduğunu düşündüğüm bir özellik yok.
Bazı öğretmenlerin değişmesini isterim ancak onun
dışında değişmesini istediğim bir şey yok.
Okula gelmeden önce Almanca bölümü ve eğitimi
övülüyordu fakat Almanca derslerinin bu kadar verimsiz
geçeceğini düşünmemiştim.
Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Avrupa
İstanbul/Bayrampaşa
Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip
Okulda sınıfların kalabalık olmaması ve okul sahip
olduğu fiziki imkanlar
20-23
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhane var fakat yatakhane kullanılmıyor.
Metro ve Forum İstanbul AVM'den okula 10 dakika
ayrıca okulun hemen önünde otobüs durağı var. Aynı
zamanda minibüs de geçiyor.
Dijital kütüphane , kantin , yemekhane , laboratuvarlar,
fitness salonu, futbol - basketbol - voleybol sahaları ,
masa tenisi, bisiklet sürme yeri, çardaklar vb.
bulunmakta.
Sadece sayısal ve sözel bölüm var ancak isteğe göre
diğerleri açılabilir.
Okulda sıkça çalıştay, mun gibi etkinliklere katılıyoruz
çoğu öğrenci katılıyor. Ayrıca kendi okulumuzda da
böyle etkinlikler düzenliyoruz onun dışında öğrenciler
farklı aktivitelere katılmayı seven kişiler .
Okulumuz henüz yeni ve ilk mezunlarını bu yıl verdi.
Ancak Halil İbrahim Sofrası adı altında küçük bir kermes
düzenliyoruz her yıl. Toplanan para Afrika'ya su kuyusu
açtırma , imkanı olmayanlara katarakt ameliyatı
ücretlerini karşılama gibi hayır işlerine harcanıyor.
Okulun yanında lunapark ve piknik bahçeleri bulunuyor.
Karşısında fırın var. Forum İstanbul AVM ise okula 10
dakika uzaklıkta.
Yeterli
Bence tüm öğretmenlerimiz yeteri kadar bilgili ve bizler
için yeterliler .
Okulumuz her konuda öğrencilerin üstüne düşüyor,
merkezde din odaklı.

Her öğrenciye rehber hocalar veriliyor ve öğrencilerle o
hocalar özel olarak ilgileniyorlar. Onun dışında rehberlik
servisimiz de bu konularda bizlere sık sık yardımcı
oluyorlar. Oldukça ilgili ve yeterliler.

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor

İngilizce ve Arapça öğreniyoruz
Erasmus projesi var. Bu konuda oldukça
bilgilendiriliyoruz . Rehberlik servisimiz ve hocalarımız
yurt dışı hedefleyen öğrencilere yardımcı oluyor.
Bu konuda çok bir bilgim yok ancak imam-hatiplere özel
bir burs veriliyor diye duymuştum.
Fen bilimleri liseleri ile aynı müfredatı görüyoruz ek
olarak dini dersler de var.
Yeterli sayıda başvuru olursa okul gerekli kursları
açabiliyor

Evet
TÜBİTAK gibi etkinliklere katılıyoruz onun dışında farklı
etkinliklerin de afişleri ve tanıtımları vs. Yapılıyor .
Gerekli maddi yardımlar yapılıyor diye biliyorum.
Kız ve erkeklerin samimi olmasına pek sıcak
bakmıyorlar. Genelde kızlar ve erkekler olarak iki grup
halinde ilişkiler var .
Bahçemiz var . Çok büyük değil ama kişi sayısına göre
yeterli sayılır.
Kulüpler pek aktif değil diyebilirim .

Evet var.
Sıklıkla sosyal etkinlikler yapıyoruz.
Onlar düzenliyor zaten.
İki taraf da eşit uğraşıyor.

Bilmiyorum.
Futbol, voleybol, masa tenisi
Piyano ve keman var bildiğim kadarıyla . İsteyen olursa
kullanılabiliyorlar
Yok. Ancak okul içinde etkinlik düzenliyoruz ses
yarışması vs.
Evet.
Bu yıl ilk mezunlarımızı verdik.
Bilmiyorum.
İlk mezunları bu yıl verdik.

musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Evet; erasmus, mun, çalıştay gibi etkinlikleri okul
sayesinde keşfettim.
Öğretmenler öğrenciler ile oldukça ilgili ve öğrenci
sayısının diğer liselere göre az olması bence büyük bir
avantaj, özel okul gibi her konuda çok iyiler.
Forma konusunda biraz daha yumuşak olabilirler.
Pek yok.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Avrupa
İstanbul/Beşiktaş
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
Eğitim kalitesinin çok iyi olması,sosyal etkinlikleri,
öğrenci ortamı kaliteli olması
30
Hayır Yok
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Oldukça elverişli, okul önünde durak mevcut ve
Beşiktaş, Sarıyer gibi yerlerden sefer yapılıyor. Bir durak
ileride bulunan iskeledede vapur seferleri
gerçekleştiriliyor.
Kütüphane, kantin, laboratuvar, spor salonu, müzik ve
resim odası, konferans salonu ve mescit bulunuyor.
Sayısal öğrenci çoğunlukta bazen isteğe göre TM
bölümü de oluyor.
Büyük çoğunluğu yeni proje üretmeye meyilli
girişimcilik bilincine sahip ayrıca derslerine özenen
öğrencilerden oluşuyor.
Mezunların tüm okula karşı su savaşı, 12. sınıfların
öğretmenler günü etkinlikleri düzenlemesi ve tekne
gezisi.
Oldukça fazla.

Yeterli.
Öğretmenlerimiz her açıdan çok deneyimli ve bize her
konuda yardımcı olabiliyorlar.
Genelde sayısal öğrenciler olduğundan sayısal alanda
daha başarılı öğrenciler çıkıyor, özellikle mühendislik
alanlarında.

Okuldaki öğrenci sayısının azlığı sebebiyle özellikle son
sınıf öğrencilerine efektif rehberlik hizmeti sunuluyor. On
beş günde bir yapılan deneme,meslek ve üniversite
tanıtım etkinlikleri, sınav süreci ve stress yönetimi konulu
çalışmalar ve tercih dönemi rehberlik çalışmaları var.
Değişiyor. İngilizce ve Almanca eğitimi var.

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor

Evet öğretmenlerimizin bize reklamını yaptığı sertifikalı
eğitimler mevcut ve yurt dışı gezileri de yapılıyor.
Okulumuzda burs imkanları bulunmuyor.
Evet, özellikle kulüplerde ilgili alana yönelik dersler
veriliyor. Genellikle alanında uzman kişiler okulumuzda
ağırlanıyor. Bilge adam, kodlama eğitimi, işaret dili
eğitimi aktif olan eğitimler.
Evet, özellikle öğretmenlerimizle bu konuda
konuşabiliyoruz hatta kendi kurduğumuz bir şirketimiz
bile var
Evet
Evet veriliyor.
Küçük bir okuluz dolayısıyla hepimiz birbirimizi tanıyoruz
ve ayrım bulunmuyor.
Var, fakat oldukça küçük.
10 küsür civarında belki 20'ye yakın, kendiniz de kulüp
kurabilirsiniz. Evet bulabiliyor.
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek
için yeterli alan var.
Neredeyse her ay gerçekleşiyor.
Bizi her türlü fırsattan haberdar ediyolar.
Öğretmenlerimizin bilgileri ve izinleri eşliğinde daha çok
öğrencilerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor
Basketbol
Voleybol, basketbol, futbol
Piyano, bateri var. Müzik aleti çalmak yerine daha çok
temel eğitimler alıp daha sonra isteyenler sınıf
arkadaşlarına alet çalıyor.
Müzik grubumuz var.. Katılan oldu fakat ödül yok

Evet
Genel olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi.
Mühendislik tercih ediliyor
Evet. Mezun derneğimiz var ve her sene okula geliyorlar

musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Girişimcilik ruhunu tanımak ve beni başarıya ulaştıracak
kariyer eğitimi. Ayrıca yeni yerler ve kişiler keşfetmek.
Ortamı, projeleri, öğretmenleri ve konumu.
Bahçesi oldukça küçük.
Okulun çok sıcak bir ortamı olduğunu duymuştum ve
kesinlikle doğru.
Öğretmen ve öğrenci ilişkisi bizim okulumuzda genellikle
bir aile yapısına bürünüyor.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Avrupa
İstanbul/Beşiktaş
Beşiktaş Anadolu Lisesi
Konum, yapılan sosyal etkinlikler
25-30
Evet Var
40 dk
İngilizce hazırlığı var.
Yatakhane Yok
Bulunduğu yer insanların rahat olarak ulaşabileceği bir
bölgede. Genellikle otobüs ve vapur kullanılıp aktarma
yapılıyor.
Kütüphane, kütüphanenin tam karşısında öğrencilerin
ders çalışabileceği küçük bir oda, kantin, laboratuvar,
spor odası ve okulun dışında bulunan bir yemekhanesi
var.
Ağırlıklı MF sınıfları olup TM sınıfları da var. Yeterince
öğrenci varsa bazı dönemlerde dil sınıfları da
açılabiliyor.
Okulda sürekli yeni projeler üretmeye çalışan ve etkinlik
düzenleyen birçok insan var. Başka okulların yaptığı
etkinliklere de yüksek oranda katılım var.
Okul yılının bitimindeki son sınavın ardından su savaşı
yapılır. 12. sınıfların vedalarında ise denize atlanır.
Okulun çevresinde bir çok kafe ve büyük bir park
bulunmakta.
Ders programının bazı sınıflarda yoğunlaşmasına
rağmen öğrencileri boğacak ağırlıkta değil.
Okulun tecrübeli ve branşlarında iyi olan birçok
öğretmeni var. Özellikle bir kısmının gerçekten iyi
olduğunu düşünüyorum.
Okulun öğrencilerinin ağırlıklı olarak MF olmasıyla
birlikte o alanda yüksek beklentileri olmaktadır.

Üniversite hazırlık sürecinde gerek rehberlik servisi
gerek hocalar gerekse yönetim kadrosu öğrencilere
olabildiğince yardımcı oluyor.
İngilizce harici Almanca ve Fransızca dillerinden birini
seçebiliyorsunuz. Özellikle ilk sınıflarda dil eğitimine
oldukça önem veriliyor hem İngilizce hem de 2. dil için.
Okulun yurt dışı ile ilgili özel bir programı yok.

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Okul öğrencilerine direkt olarak burs vermiyor ancak bu
konuda aracı olabiliyor.
Hayır.
Bazı klüplerin çeşitli konularda kursları olabiliyor.
Öğrencilerden veya öğretmenlerden bilgi alabiliyosunuz.

Evet.
Okulun direkt olarak maddi bir desteği olmuyor. Çeşitli
durumlarda aracı olabiliyor.
Kişiden kişiye değişebilmekle birlikte genel olarak ilişkiler
saygı çerçevesi içinde ilerliyor.
Oldukça büyük bir bahçesi ve sahil kısmı var.
Yaklaşık 6-7 tane kulüp oldukça aktif çalışıyor.

Evet var.
Dönem içinde bir ya da iki kez etkinlik gerçekleştiriliyor.
İdare ve öğretmenler özellikle etkinlikte çalışan
öğrenciler için ekstra izinler sağlayabiliyor.
Etkinlikten etkinliğe değişmekle birlikte genelde ortak bir
çaba harcanıyor.
Voleybol.
Futbol, voleybol ve basketbol.
Okulumuzda piyano ve bateri bulunmakta. Ancak dersler
ağırlıklı olarak ses eğitimi üzerinden oluyor.
Bir tane müzik grubu var. Daha önce yarışmalara
katıldılar.
Bazen düzenleniyor.
Genellikle İTÜ ağırlıklı olmak üzere YTÜ, ODTÜ gibi bir
çok üniversiteye yerleşiyorlar.
Çoğunlukla mühendislik bölümleri tercih ediliyor.
Yeni okul dönemi başlamadan hemen önce yapılan bir
pilav günü var. Ayrıca mevzunlar derneği üzerinden
gerek bölümle ilgili olsun gerek başka bir konu ile ilgili
olsun önceki mevzunlarla rahatça iletişime
geçebiliyorsunuz.
Evet. Öğretmenlerimin bilgilendirmesi bir sürü etkinliğe
katılma fırsatım oldu.

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Diğer liselerden en farklı yönü binasının tarihi olup aynı
zamanda bir sahili olması. Kendinizi ne zaman kötü
hissederseniz o deniz kokusunu içinize çekmeniz bir
anda her şeyi güzelleştiriyor.
Hayır yok.
Verilen eğitim iyi olup sınavların gerçekten zor olduğu
doğrudur.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa
İstanbul/Beşiktaş
Beşiktaş Atatürk Anadolu lisesi
Evime yakındı ve puanımla uyuşuyordu.
20-30
Var ama pek tercih edilmiyor.
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhane bulunuyor.
Elverişli. Tüm toplu taşıma araçları ile gelinebilir.
Kütüphane, kantin, spor salonu, fizik biyoloji kimya
laboratuvarları, 2. dil sınıfları bilgisayar sınıfı var.
1 TM, öbürlerinin hepsi MF.
Evet kesinlikle öyleyiz. Her çeşit öğrenci bulunuyor.
Rozet töreni var.
Evet.
Oldukça yoğun.
Tecrübeliler.
Sayısal.

Bence yeterli.

Fransızca Almanca ve ingilizce var. yeterli.

Var.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Okulun farklı burs imkanları var. Dışarıdan veya okulun
mezunlar derneğinden olabiliyor.
Evet. Anadolu lisesi olmasına rağmen fen lisesi konulari
işleniyor. İngilizce dersi de veriliyor.
Evet.

Evet.
Destek veriliyor.
Her seviyeden öğrenci bulunuyor.
Büyük bir bahçemiz var.
Bulabiliyoruz. 20 civarı var.

Var.
Sık.
Bizimle birlikte etkinliklere katılıyorlar. Yeterince destek
veriyorlar.
Her ikisi de.

Basketbol, futbol, voleybol biraz da masa tenisi.
Basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, dalma, yüzme.
Keman, piano bulunuyor.
Oldu.

Evet.
Boğaziçi, İTÜ gibi iyi üniversitelere gidiyorlar.
Sayısal alanlarda yoğunlaşıyor.
Yok.

Var.
Hayır.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Merdivenler çok fazla.
Eğitimin güzel olduğunu duymuştum ve doğru çıktı.

Güzel bir okul!

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Avrupa
İstanbul/Beşiktaş
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
Öğrenci memnuniyeti, üniversite sınavındaki başarılar,
sosyal bir okul olması, nitelikli bir okul olması, lokasyon
25-30
Evet Var
40 dk
Evet hazırlık sınıfı bu yıl eklendi ve İngilizce üzerine.
Yatakhane Yok
Çok merkezi bir yerde. Otobüs, metro, metrobüs,
minibüs gibi toplu taşımalara kolayca ulaşılıyor.
Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar bulunuyor.
Okulumuz MFağırlıklı bir okul ama birer tane TMsınıfı da
var
Öğrenciler akademik anlamda başarılı ve hırslı kişiler.
Bunun yanında sosyal anlamda da gelişmiş kişiler
çoğunlukta.
Her yıl mezunlarla pilav günleri yapılıyor. Ve 12.
Sınıfların mezun olmadan düzenledikleri çok keyifli
etkinlikler oluyor. Kariyer Günleri
Evet okulumuz çok merkezi bir yerde olduğu için
yakınında birçok kafe ve park var.
Dersten derse değişse de genelde tam dozunda oluyor.
Yeterli bir şekilde uygulanıyor.
Öğretmenlerimiz genelde tecrübeli kişiler. Yetersiz
öğretmenler de var.
Okulumuzda sayısal yoğunlukta olsa da başarı olarak
hem tm hem de mfler bulunmaktır.

Rehberlik servisi gerçekten çok yardımcı oluyor her
konuda. Eğitimimiz de deneme sınavlarıyla
destekleniyor. Ekstra ders çalışabilmeleri için süre de
veriyorlar.
İngilizce ve almanca eğitimi görüyoruz. İngilizceniz okula
geldiğinizde çok iyi değilse sizi bir yere getiriyor ve
gerçekten geliştiriyor. Almanca ise başlangıç olarak bir
temel atabilmenizi sağlıyor.
Okulumuzun Almanya’daki kardeş okulumuzla iletişimi
var. Almanya’ya giden öğrenciler oluyor.

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Sabancı vakfı burs sağlıyor olabilir. Okulu ilk üçte
bitirenlere Sabancı Vakfı burs veriyor. YKS'de başarılı
olanlara burs imkanı var
Spor alanında müfredat dışına çıkılıyor.
Evet kulüplerimiz bu konuda yardımcı. Örneğin işaret dili
eğitimimiz var. Herkes ilgi alanına göre kulüp bulabilir

Evet
Evet, okuldan Sabancı Vakfı yardımcı oluyor. Okul
sponsor bulmaya yardım ediyor.
Öğrenciler arası bağ çok güçlü ve güzel.
Bahçemiz var, çok büyük değil ama yetiyor.
Tam sayı olarak bilmiyorum ama aktif çok kulübümüz
var. Yeterli sayıya ulaşınca siz de kulüp
kurabiliyorsunuz. 10-20 tane kulüp var.
Var, konferans salonu küçük ama yeterli geliyor
Okulumuzda 5-6 tane kulüp etkinlik düzenliyor, bu
yüzden oldukça sık diyebilirim.
Yardımcı oluyorlar.
Öğretmenlerimiz destek oluyor ama öğrenciler merkezde
oluyor.
Basketbol, oryantiring, futbol
Basketbol, futsal, voleybol, yüzme.
Çoğu müzik aletine (flüt, piyano, gitar vb.) erişim var
ancak eğitim alınmıyor
Bir tane var ve yarışmalara katılıyorlar
Evet, geçen sene ilk kez düzenlendi.
Boğaziçi, İTÜ, YTÜ, İstanbul Üniversitesi, Koç
Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi
Tıp ve mühendislik, diş hekimliği tercih ediliyor
Evet mezunlar ve öğrenciler arası iletişim çok yüksek.

Kendimi sosyal açıdan geliştirdim.

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Okulumuz çok kalabalık olmadığı için birlik beraberlik
öğrenciler arasına çok güçlü.
Verilen eğitim biraz daha üniversite sınavıma yönelik
olabilir, sosyal etkinliklere daha çok destek verilmeli,
kıyafet zorunluluğu.
Yok, Sabancı vakfının okulun tüm fiziksel ihtiyaçlarını
karşılayacağını duymuştum ama sadece temel şeyler ve
binanın ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
Sabancılı olmak ayrıcalıktır.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Avrupa
İstanbul/Beşiktaş
Bingül Erdem Anadolu Lisesi
Konum
30-35
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Gayet elverişli konumundan dolayı otobüs mnibüs
vb.çok fazla alternatif var.
Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu
bulunuyor.
MF4 sınıf TM ve DİL 1 sınıftı 11. Sınıflar için
Her çeşit öğrenci var bunların arasında atılgan kişiler de
var-Öğrenciler atılgan fakat okul aşırı kalabalık ve küçük
olduğu için fazla aktivite imkanı yok fakat TÜBİTAK gibi
kuruluşlara proje üretmek için destek alabileceğiniz
yardımsever hocalar var.
Halk oyunları
Okulun çevresinde iki tane büyük park var ve Beşiktaş
meydana da yakın bu yüzden çoğu imkana kolay bir
şekilde ulaşılabiliyor
Normal. Ödevlendirme konusunda büyük bir baskı yok
fakat kalabalık bir okul olduğu için ders programları çok
özensiz şekilde hazırlanıyor bu sayısal derslerin bir güne
toplanmasına sebep olabiliyor.
Gayet iyiler. Öğretmenlerin bir çoğu tecrübeli ve öğrenci
için yeterli.
Hayır-Okulumuz sayısal ağırlıklı bir okul fakat diğer
alanlarda da eğitimin kötü olduğunu söyleyemem.

Bence yeterli-Rehberlik hocamız bu konularda bildiğim
kadarıyla elinden geldiğince yardımcı oluyordu fakat bu
sene ki rehberlik servisi değiştiği için net bir fikir
belirtemeyeceğim.
Almanca ve İngilizce görüyoruz yeterli düzeyde.
Reherlik servisimiz ilgileniyor -Malesef yurt dışıyla
alakalı bir çalışma yada bilgilendirme olmuyor

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Bilgim yok
Hayır.
Öğretmenlerimiz yardımcı oluyor-Malesef kurslar
yönünden okulumuz çok zayıf fakat ilgili öğretmene
gittiğimizde mutlaka yardımcı olur.
Evet.
Bu konuda okul değil fakat belli hocalarımız destek
oluyor maddiyat yönü hakkında bir bilgim yok
Gayet iyi bir ortam var.Öğrenci ilişkileri gayet medeni ,
dışarıdan gelen hiçkimse yabancılık çekmez ya da
problem yaşamaz.
Bahçelerimiz çok küçük okulun iki tane bahçesi var.
Kulüp yok.
Sınırlı, malesef alanlar yetersiz nadiren organizasyonlar
yapılıyor.
Okul nufüsunun kalabalıklaşmasından dolayı
okulumuzun sosyal etkinlik yapma imkanları azaldı bu
yüzden net bir cevap veremeyeceğim ama genelleme
yapmam gerekirse yılda 2 - 3 kez gerçekleştiriliyor.
Okul idaresi bizlere bu konularda fazla destek vermese
de öğretmenler destek veriyor.
İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor.
Futbol, halk oyunları, voleybol
Futbol, voleybol, halk oyunları
Gitar bağlama org. Müzik öğretmenimizin aletleri dışında
öğrencinin kullanabileceği bir müzik aleti yok
Bir grup vardı-Mezun olan arkadaşlarımızdan vardı fakat
şuan bildiğim kadarı ile yok
Evet
Net bir bilgiye sahip değilim
Mühendislik tercih ediliyor.
Öyle bir gün yok ama istersek gayet rahat şekilde
iletşişime geçebiliyoruz-Malesef okulun bu konuda bir
hizmeti yok mezun öğrenciler ziyarete geldiğinde onlarla
görüşebiliyoruz
Yok

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa
İstanbul/Beşiktaş
Kabataş Erkek Lisesi
Çoğu kişi gibi ben de puanımın yettiği en yüksek okula
gittim.
30-34 arası
zorunluluk var ama hazırlık sınıfları dışında uyulmuyor
blok
İngilizce ve Almanca hazırlık var.
Başka okulun yatakhanesinde kalınıyor. Ben üç sene
kaldım. Hayatımın en kötü deneyimiydi diyebilirim.
Elverişli. Otobüs, vapur her şey yakın.
Hepsi var ve yeterli.
Büyük çoğunluk MF seçiyor. 11. sınıfa geçtiğimizde 6
sınıf MF 1 sınıf TM oluyor.
Böyle öğrenciler var ama çok fazla değil. Çoğu kişi
yaptığı etkinlikleri sadece yapmış olmak için veya
sertifika için yapıyor.

Çoğu öğretmen iyi ,tecrübeli ve donanımlı.
Genel olarak son sene çalışılarak istenilen başarıya her
türlü her alanda ulaşılıyor.

Yeterli sayılabilir ancak dışarıdan dershane gibi destek
alınmadan zor.
İngilizce ve Almanca var.
Yeterli bilgilendirme yapılıyor.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

İhtiyacı olanlara veriliyor.
Evet ama çok bir bilgim yok
evet bulunabiliyor bazı konularda.

evet
evet fazlasıyla destek veriliyor.
arkadaşlıklar hep çıkar ilişkisi üzerine kurulu, herkes
birbirinin arkasından konuşup yüzüne gülüyor. herkes
birbirini acımasızca eleştiriyor. çoğu kişinin birbiriyle
arkadaş kalmasının tek sebebi yalnız kalmamak.
Bahçemizin büyük kısmı inşaat halinde. Deniz kenarında
oturabiliyoruz orası iyi.
Kulüp sayımız oldukça fazla. Herkes kendi ilgi alanına
göre kulüp bulabiliyor.
Var.
Çok sık.
Onaylamadıkları aktiviteler dışında destekliyorlar.
Neredeyse tamamen öğrencilerin uğraşlarıyla oluyor.
Çoğu sporda başarılı.
Voleybol, futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok
sporda başarılı.
Çoğu müzik aletine erişiliyor.
Birçok grup var. Yarışmalara katılıyorlar.
Bilim günleri düzenleniyor.
Boğaziçi, Koç, Sabancı, Çapa, İTÜ gibi iyi üniversiteler.
tıp, mühendislik
evet. dostlar kahvesi ve pilav günü oluyor.

bu okul sayesinde eşit ağırlık seçmeye karar verdim. bu
okulda olmasam fen lisesine gidip sıradan bir doktor
olurdum. beni memnun etmezdi.
Harika bir manzarası var.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Dersler daha disiplinli olabilir.
Arkadaşlık bağlarının çok kuvvetli olduğunu, herkesin
birbirini koruyup kolladığını duymuştum. Kesinlikle böyle
bir şey yok. Sadece kendim için değil, başkalarının
ilişkilerinden de böyle gördüm. Samimiyet yok
diyebilirim. Bunun dışında sosyal kulüplerin sayısının
çok ve iyi olduğunu duymuştum. Gerçekten öyle.
Bu okulu tercih etmekte kararlıysanız lütfen büyük
beklentilerle gelmeyin ve şehir dışından geliyorsanız
yurtta kalıp kendinize yazık etmeyin.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?

Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?

Avrupa
İstanbul/Beyoğlu
Galatasaray Lisesi
Fransız bakalorya sistemi benim için belirleyici bir
kriterdi. Fazladan bir dil öğrenmek ve dersleri onların
gözünden işlemek beni etkiledi. Aynı zamanda köklü bir
lise olması ve bunca yıl sıralamada başı çekmesi tabiki
seçmemde etkili olan özelliklerdendi.
20-25
Hayır Yok
Her gün ilk iki ders blok oluyor. Bunun dışında çarşamba
ve cuma günleri bürün dersler blok oluyor.
Evet Fransızca hazırlık bulunmakta.
Evet ikisi de mevcut. İlk zamanlar öğrenciler zorluk
çekse de sonradan ayrılmak istemeyecek kadar
alışıyoruz. Yemekler her geçen gün iyileşiyor bana göre.
Zaten memnuniyetsiz olduğumuz her konuda öğrenciler
olarak sesimizi çıkarmak bizim için bir görevden öte
sorumluluk haline geldi.
Evet kesinlikle her yere kolayca ulaşım var. İstiklal
Caddesi'nde olduğundan ulaşım çok kolay.
Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu
bulunuyor. Özellikle sınav öğrencileri için ise fazladan
imkan tanınmaya çalışılıyor.
MF ve TM eşit yoğunlukta.
Çoğu öğrenci hevesli diyebilirim. Zaten kulüpler
tamamen öğrencilerin kontrolü altında. Ayrıca festivaller
ve bilimum etkinlikler (MUN, Münazara vs.) tamamen
öğrenciler tarafından düzenleniyor.
Evet 150 yıllık geleneklerimiz gelişerek devam ediyor.
Evet, İstiklal Caddesi ve Beyoğlu bu konuda çok iyi.
Biraz öğrencinin kendi çalışmasına bırakılıyor. Çok fazla
ödev ve ek çalışma verildiğini söyleyemem.
Türk öğretmenler tecrübeli fakat Fransızların bazıları
yeni geldikleri için Türk eğitim sistemine uyum
sağlayamıyor. Aynı zamanda eklemek istediğim Türk
öğretmenler öğrencilerin kapasitesinden dolayı bazen
ders anlatmak yerine konuları öğrencilerin kendi
kendilerine öğrenmelerini bekleyebiliyor.
Her alandan öğrenci çıkarıyor. Belirli bir alan yok.

Hazırlık öğrencilerine bol miktarda rehberlik servisi
sağlanıyor. Yalnız neredeyse hepsi dershaneye kayıt

Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?

oluyor çünkü okul öğretmenlerinin verdiği ek çalışmalar
yetersiz kalıyor.
3 farklı dil öğreniyoruz. Ben bu konunun öğrencinin
kendisine bağlı olduğunu düşünüyorum. Dile yatkın olan
öğreniyor olmayan öğrenemiyor.
Yurt dışı hedefi olan öğrenciler için rehberlik servisleri
mevcut. Aynı zamanda bol miktarda exchange öğrencisi
de oluyor. Okul kapsamında grup grup yurtdışına
yarışmaya vs. gönderilenler de oluyor.
Dernek bursu oluyor. Başvuran çoğu kişiye çıkıyor diye
biliyorum. Beklentileri daha çok mezun olduktan sonra
mezunların da o sırada Lise’de okuyan birinin
ihtiyaçlarını karşılaması.
Bazı derslerde Türk-Fransız müfredatı karışık veriliyor
ancak çok fazla müfredattan çıkılmıyor.
Evet kulüpler bu konuda fazlasıyla yeterli. Aklınıza gelen
her türlü şeyin kulübü var.

Evet.
Derneğe bağlı bir durum. Okulun kendisi yardım
yapmıyor.
Yatılı çoğunluklu bir okul olduğu için öğrenciler
birbirleriyle kolayca kaynaşıyor. Gündüzlülerle de bir
sıkıntı yaşanmıyor.
Evet büyük bahçeleri, kantini ve koridorları var.
Kesinlikle bulunabiliyor. 20’yi aşkın kulüp bulunduğunu
düşünüyorum.
Evet.
Ayda 1 kez mutlaka etkinlik düzenlenir.
Çoğunlukla yardım ediyorlar, yol gösteriyorlar.
Öğrencilerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor.
Birçok spor dalı yapılıyor. Hepsi iyi durumda.
Voleybol, basketbol, futbol, badminton. Hepsinin hem kız
hem erkek takımı var.
Hepsi.
5 tane oluyor genellikle. Biri okulun müzik öğretmeni
eşliğinde oluyor ve yarışmalara katılıyor. Her yıl ödül
alıyor.
Hayır.
GSÜ, BOUN, KOÇ...
Hukuk, mühendislik ve tıp çoğunlukta.

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Evet pilav günü yapılıyor.

Evet.
Müfredat ve gelenekleri.
Pencereler. Okulun içi çok soğuk oluyor.
Eğitiminin daha iyi olmasını bekliyordum.

Hayır.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?

Avrupa
İstanbul/Beyoğlu
Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu
Bütün derslerin Almanca dili üzerinden verilmesi. Almanca
konusulan bütün ülkelerde üniversite okuma hakki
sunması.
21
Evet Var
40 dk
Evet hazırlık sınıfı zorunlu ve Almanca dili üzerine.
Hayır yok ve genelde istanbul'da yaşayan ogrenciler tercih
ediyor.
Ulaşım için çok elverişli. Galata kulesinin hemen altında
bulunuyor ve metroya cok yakın.
Kütüphane, kantin, laboratuvarlar, spor salonları, açık
basketbol ve voleybol sahaları bulunuyor.
Öyle bir tercih yok. Sadece 10. sinifta Türkiyede veya
Yurtdışında okumak istediğini seçiyorsun. Ona göre
Matura sınıfına veya Türkiye sinifina aliniyorsun ama
öğrencilerin %95 e yakın bir kısmı Almanya, Avusturya ve
İsviçre gibi Almanca konuşulan ülkelerde okumayı tercih
ediyor.
Evet, okul öğrencilerin hepsi cok çalışkan, zaten bu okula
Turkiye'de %1'in den daha iyi bir dilimle gelebiliyorlar.
Tüm öğrenciler çok üretken, çalışkan ve zeki öğrenciler.
Evet var. 1882'de Avusturyalı öğrenciler için kurulmuş bir
okul. Okulumuzda da hocalarımızın Avusturyalı
olmalarıyla birlikte hala sürmekte olan çok fazla gelenek
var.
Evet bulunuyor. Zaten Galata Kulesi'nin yakınında oldugu
için okulun çevresinde fazlasıyla kafe bulunuyor. Park
veya bahçe gibi tesisler konusunda emin değilim.
Fazla yoğun. Bunun nedeni Avusturya'da okuyan ve ana
dili Almanca olan öğencilerle, 5 sene bu lisede alınan
eğitimle beraber dil ve akademik olarak aynı seviyeye
getiriliyor. Bu yüzden yoğun ve disiplinli bir eğitim
sürecinden geçiyoruz.
Öğretmenlerin hepsi oldukça yeterli. Hatta birçoğu
Avusturya'daki üniveristelerde profesörluk yapmış kisiler.
Çok donanımlılar ve ezberden çok gerçekten öğretmeye
çalışıyorlar ve başarıyorlar.
Üstüne düşülen belirli bir alan yok. Ancak istatistiklerine
bakıldığında mezun olan öğrencilerin neredeyse hepsi
sayısal bölümleri tercih ediyorlar ve bunun en büyük etkisi
lisenin de sayısal ağırlıklı bir lise olması.

Evet yeterli, sadece son sınıfta değil her sınıfta yardım
ediyolar ve seminarlarla ve konuşmalarla bizleri

Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?

bilgilendiriyolar. Yurt dışında bir üniversiteye yerleşme
sürecinde de hep yol gösteriyorlar ve en çok istediğimiz,
en iyi yerlere girmemiz için ellerinden gelenleri yapıyorlar.
Bütün dersler Almanca olduğu için zaten mezun olunca
Almancayı ana diliniz gibi bilerek mezun oluyorsunuz.
Almancanın yanında İngilizceniz de mezun olduğunuzda
ana diliniz kadar iyi oluyor ve cok yoğun ögretiliyor. Bunun
yanında seçmeli olarak Fransızca seçebiliyorsunuz.
Mesela ben bu sene 3. yabancı dil olarak Fransızcayı
seçmiştim ve sadece bir yılda kendimi ifade edebilecek
düzeye geldim. Yabanci dil konusunda bence Turkiye'nin
en iyi lisesi.
Zaten okul direkt yurtdışına hazırlıyor. O yüzden her
zaman destek oluyorlar. Erasmus programlarıyla pek
ilgilenmediğim için bir fikir sahibi değilim ama.
Sadece maddi durum bursu veriliyor ve cidden ihtiyaci
olan oğrenciler bu bursu kolaylıkla alabiliyorlar. Ancak
başarı veya spor bursu gibi bir şey söz konusu değil.
Avusturya'daki müfredata uygun olarak veriliyor dersler.
Bir sürü kulüp var ve bu tür sosyal aktivitelerle ilgilenen
öğretmenler var okulda, onlarla konuşulduğunda onlar
yönlendiriyorlar.
Evet çok memnunum hatta uzaktan eğitim sürecinde bile
online olarak rehberlik saatlerimize devam ettik.
Okuldaki gelistirilen projenin alaniyla ilgili hocaya
danisildiginda o yon gosterebiliyor. Maddi yardim icin daha
ust yetkililerle gorusulmesi gerekiyor.
Herkes birbirine çok yakın. Sıkı arkadaşlıklar kuruluyor ve
liseden sonra da devam ediliyor
Yaklasik bir buyuk basket sahasi buyuklugunde tenefusleri
gecirdigimiz ve birbirimizle sosyallestigimiz bir alan var.
30-40'a yakin kulup bulunmakta. Herkes ilgi alanina gore
bir kulubu cok rahat buluyor.
Evet var.
Yılda en az 6-7 tane sosyal etkinlik gerçekleşiyor.
Okul idaresi çok onem veriyor ve istenildigi gibi gitmesi
için ellerinden geleni yapıyorlar.
Genellikle öğretmenlerin.
Ben eskrim takımındayım ve her sene İstanbul'da birinci
olarak okulumu çok iyi temsil ediyorum. Onun yanında
basketbol ve voleybol takımlarımız oldukça iyi.
Eskrim, voleybol, masa tenisi, basketbol, badminton,
jimnastik
Bildigim kadariyla piyano ve bateri.

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Sadece 1 tane muzik grubu var cunku cogu enstruman
calan ogrenci derslerin yogunlugundan bir grupta calmaya
zaman bulamiyor. Muzik grubumuz her sene yarismalara
katiliyor ancak odul aliyorlar mi bilmiyorum.
Hayir duzenlenmiyor.
Genel olarak Almanya, Avusturya ve Isvicre'deki
universitelere yerlesiyorlar. yerlestikleri universitelerde
hep o ulkelerin ileri gelen universiteleri oluyor.
En cok tercih edilen bolum muhendislik.
Her sene mezunlar günü Apfelstrudeltag var. Onun
dışında zaten yurtdışında aynı ulkede okuyan öğrenciler
hep Mezunlar Derneği sayesinde kontakta kalabiliyor.
Mezunlar Derneği universiteden sonra da bütün
öğrencilerin kopmamasını ve hep iletişim halinde
kalmalarını sağlıyor.
Genelde basvurdugum cogu kurumda okulumun adi
gecince daha iyi karsilaniyorum. Ve Viyana'ya yaz
tatillerinde 1-2 aylik kalmaya gittigimde bile Mezunlar
Dernegi'yle gorusuyorum ve o ulkede yanliz olmadigimi
hissediyorum.
Kesinlikle çok farklı. İlk olarak bir Alman ekolu ve disiplini
var. Bu okuldan mezun olduğunuzda 2 dili ana diliniz
seviyesinde ve 1 dili de orta seviyede bilerek mezun
oluyorsunuz, bence birçok oğrenciye göre 1-0 önden
başlıyorsunuz.
Teneffüslerin biraz daha uzun olmasi, cunku bazen okulda
dersten derse kosarak gittigimiz zamanlar olabiliyor.
Okula girmeden bana bu okulun çok ama çok zor
olduğunu söylemişlerdi. Ve cidden öyleymiş. Sınav
haftamız yok ve her hafta sınav oluyoruz. Bu yüzden her
hafta hergün aralıksız ders calışıyoruz. Çok yoğun ve ağır
bir eğitimi var ve çok disiplinli olmak gerekiyor, hocalar
çok sert ve disiplinliler.
Bence gerçekten iyi bir eğitim alabileceğiniz ve yurt
dışında çok iyi üniversitelerde okumanızı sağlayan bir okul
ve bana göre Türkiye'deki en kaliteli eğitimi veriyor.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?

Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Avrupa
İstanbul/Eyüp
Eyüpsultan Anadolu Lisesi
Köklü bir lise olması, ulaşım olanakları ve ortalama bir lise
olması.
Benim dönemimde sınıflar 30 kişilikti ancak içinde en çok
TM seçen sınıf dağıtılınca her sınıf 32 kişi oldu ve yetersiz
kontenjan bakımından bu sene açılacak sınıflar (6 tane)
40'ar kişilik olacakmış
Forma zorunluluğu var ancak eğer istersek yakamız
görünecek şekilde üstümüze sweatshirt tarzı şeyler
giyebiliyoruz
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Teleferik, otobüs, minibüs, okul servisi
Kütüphane, küçük bir kantin, 2 tane laboratuvar,
konferans salonu ve spor salonu var
En çok öğrenci MF'de oluyor, TM seçen 25-30 kişi ve dil
seçen 15 kişi oluyor ancak bu sene dil sınıfı açılmadı
(talep olmadı sanırım bu sene 9 kişi dil seçmişti)
Bana göre bizim okuldaki öğrenciler ortalama tipler,
aralarında proje üretmeye istekli ve atılgan insanlar da var
sadece eğlence derdinde olup dersleri sallamayan da
evet, ramazanda okulumuzda iftar düzenleniyor ve aynı
zamanda mezunların yeniden bir araya geldiği pide
günümüz var
eyüp'ün merkezinde olduğu için meydanda kafeler,
marketler ve restorantlar var
Yeterli
Aralarında gerçekten tecrübeli ve iyi öğretmenler olduğu
gibi anlatışlarından hiçbir şey anlamadıklarımız da var
genel olarak yeterli diyebilirim
Okulumuzun şu an aktif bir satranç takımı ve bilim-felsefe
kulübü var duyduğum kadarıyla robotik kulübü de açılmıştı
ama ne yapıyorlar bilmiyorum satranç alanında ödül
kazanan çok iyi bir satranç takımımız var

Rehberlik servisimiz ellerinden geldiğince yardımcı
olmaya çalışıyorlar, son sınıflar çok sık deneme oluyorlar

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?

Dil eğitimi asla yeterli değil, Almanca ve İngilizce
görüyoruz
Sözde erasmus+ ile anlaşma yapılmış ancak bazı
hocalarımız adil seçim yapmadılar bu sene 1 2 hafta yurt
dışına gidecek arkadaşlar vardı hocalar sadece bir
sınıftan seçim yaptılar ve yurt dışı hedefleyen öğrenciler
için (ben de dahil) rehberlik servisi elinden geldiğince
yardımcı olmaya çalışıyor
Okulun derneği maddi imkanı yetersiz olan öğrencilere her
konuda yardımcı oluyor
Verilmiyor
Hayır ancak rehberlik servisi ve hocalara danışabiliyoruz

Ortalama diyebilirim
Bilgim yok
Öğrenciler arasında samimiyet var, her dönemden
öğrenciler birbirleri ile konuşabiliyor
Okulumuzun oldukça büyük olan bahçesi bunun için çok
uygun
2, hayır

Evet
Sosyal etkinlik konusunda aktif değiliz malesef
okul idaresi gezilere çok sıcak bakmıyor öğretmenler
yardımcı oluyor
Öğrenciler
Satranç
Satranç, voleybol, futsal ve basketbol
Enstürman erişimimiz yok
Yok
Hayır
Marmara üniversitesi İstanbul üniversitesi Yıldız Teknik
Üniversitesi
Mühendislik Tıp gibi sayısal bölümleri

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Evet mezunların buluştuğu pide günümüz var ve bazı
mezunlar okula gelip bilgilendirme yapıyor bölümleri
hakkında
YetGen
Pide günü, aile ortamı
Dil eğitimi kesinlikle
Benim pek bir beklentim yoktu açıkçası

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?

Avrupa
İstanbul/Fatih
Çemberlitaş Anadolu Lisesi
Coğrafi konumu
30
Evet Var
40 dk
Var. Hem Almanca Hem İngilizce bölümleri var.
Yatakhane Yok
Evet elverişli. Okula 10 metre mesafede Çemberlitaş
tramvay durağı, 200 metre mesafede Beyazıt otobüs
durağı, ayrıca metro ve Marmaray'a aktarmalarla 15
dakika mesafede
Özel kütüphanene, kantin, fizik kimya biyoloji laboratuvarı,
spor salonu, teknoloji tasarım odası, görsel sanatlar odası,
müzik odası, konferans salonu, baskı dikim atölyesi
bulunmaktadır
6/1 oranında mf/tm dağılımı var. Sözel ve dil bölümü tercih
eden öğrenci olmadığı için son 6 yıldır yok.
Öğrenciler gerçekten çok sosyal. Okulumuzda girişimcilik
zirvesi, Tedx, şiiristan dünya şiir günü, okul dergisi, okul
fanzini gibi bir çok etkinlik düzenleniyor. Bunların %95ini
öğrenciler organize ediyor. Ayrıca aktif bir çok kulübü var.
Girişimcilik kulübü, tiyatro kulübü, fotoğrafçılık kulübü,
görsel sanatlar kulübü, robotik kodlama kulübü, yayın
edebiyat kulübü, dans kulübü.... Ve sayamadığım bir çok
kulüp
Geleneksel soda günü, mezun çayları, kütük çakma töreni
ve birçok geleneği var.
Okulumuz İstanbul'un merkezinde olduğu için etrafında
birçok tarihi kütüphane, cafe, park, cami, sarnıç, müze
bulunmaktadır.
Tam olarak olması gerektiği gibi. Okulumuz ne öğrencileri
tamamen sosyal yapıp dersleri yetersiz kılıyor ne de
sosyalliği hiçe sayıp sadece derslere yoğunlaşıyor. Bu
dengeyi çok iyi sağlıyor.
Öğretmenlerimiz oldukça tecrübeli öğretmenlerdir. Daha
önce çalıştıkları okullar, içinde yer aldığı projeler bu
durumu göstermekte. Hatta yaş ortalamasına
baktığımızda da tecrübeyi anlayabiliyoruz.
Okulumuz mühendislik, tıp ve hukuk alanlarında oldukça
başarılıdır. Ama genellikle sayısal alanının başarısı daha
baskın oluyor.

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?

Yazdan başlayan kurs programları, neredeyse her hafta
olan deneme sınavları ve sahip olduğumuz muhteşem bir
rehberlik hocamızla son derece yeterli.
Okulumuzda 2 farklı eğitim dili var. Gelen öğrenciler 1 yıl
Almanca veya ingilizce hazırlık eğitimine giriyor. Son
derece verimli.
Okulumuzda her senenin başında yurtdışı programları
hakkında bilgilendirme konferansı düzenlenir. İlgilenen
öğrencilerle idaremiz ve rehberlik servisimiz özel olarak
ilgilenir. Ayrıca idaremiz şu anda yurtdışı öğrenci değişimi
programlarıyla iş birliğine hazırlanıyor.
Bilgim yok.
Evet veriliyor. Girişimcilik kulübümüzde baskı, dikiş ve
yetkinlikler eğitimi; tiyatro kulübümüzde tiyatro eğitimi;
dans kulübümüzde modern dans eğitimi, robotik kodlama
kulübümüzde yazılım eğitimi ve bunlara ek olarak dil
kurslarımız bulunmaktadır.
Önceki soruda da belirttiğim gibi kurslar veriliyor.
Kurslarımızda mezunlarımız veya başka hocalar eğitim
veriyor. Okulumuz bu konuda çok duyarlı.
Evet buluyorum. Belki de fazla:)
Evet destek veriyor. Mesela Robotik takımımız için atölye
temin etmişti. Ayrıca sponsor bulma konusunda destek
vermekte.
Öğrenci ilişkileri gerçekten çok kuvvetli. Her teneffüste
bahçede en az 100 öğrenci basketbol, futbol veya
voleybol oynamakta. Arkadaş gruplarının arasındaki bağ
çok kuvvetli. Mezun olsalar bile ayrılamıyorlar.
Çok büyük olmasa da bahçesi, piknik alanı ve çatı katı
var.
Üstteki sorularda da belirttiğim gibi çok sayıda kulüp var.
Tekrar yazmak istemiyorum:)
Evet var 350 kişilik kapasitesiyle güzel bir konferans
salonu, seminer salonları, atölyeleri bulunmakta
Neredeyse her hafta bir etkinlik oluyor.
Okul idaresi ve öğretmenler son derece destek veriyor.
Hem maddi hem manevi.
%25 öğretmen %75 öğrenciler diyebilirim.

Basketbol diyebilirim.
Kız basketbol, erkek basketbol, kız futbol, erkek futbol, kız
voleybol, erkek voleybol, oryantiring ve folklor takımı
bulunmakta.
Piyano, gitar, saz, keman, korno, yanflüt ve adını
bilmediğim bir çok müzik aletinin eğitimi veriliyor. Bu
eğitimler sulukule sanat akademisi hocaları tarafından

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

okulumuzda veriliyor. Bahsettiğim müzik aletlerinin hepsi
okulumuzda bulunmaktadır.
Bildiğim 2 tane var. Yarışma bilgisini bilmiyorum.
Evet düzenleniyor.
İstanbul üniversitesi, Marmara üniversitesi, İstanbul teknik
üniversitesi....
Mühendislik, hukuk, tıp, eğitim fakülteleri
Mezunlar çayı etkinlikleri var. Ayrıca mezunlar derneği
var.
MZV-MEF Yetkin gençler eğitim programı
Sosyalliği ve konumu. Çoğu okulda bizimki kadar öğrenci
kulübünün olduğuna inanmıyorum.
Yok diyebilirim.
İdarenin baskıcı olduğunu söylüyorlardı ama öyle
değilmiş. Sosyal bir okul diyorlardı gerçekten öyleymiş.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?

Sınıflar kaç kişilik?

Forma zorunluluğu var mı?

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?

Avrupa
İstanbul/Fatih
İstanbul Erkek Lisesi
İstanbul Erkek Lisesi, Türkiye'nin en başarılı ve köklü
okullarından birisi. Hem Almanca hem İngilizce'de
sağladıkları başarı kesinlikle takdir edilmesi. Ayrıca beni
cezbeden diğer bir özelliği ise sıradan bir lise gibi tek
diplomayla mezun etmek yerine hem Alman (Abitur Diplom)
hem Türk diploması hem de Sprach Diplom adı verilen bir
dil diplomasıyla mezun etmesidir. Bir diğer özelliği ise TürkAlman anlaşması sayesinde mezun olduktan sonra
üniversiteyi yurt dışında okuma imkanı sağlamaktadır.
Ayrıca mezunlarına olan bağlılıkları ve yardımlaşma da beni
cezbeden diğer özelliklerine örnek verilebilir. Sonuç olarak
İstanbul Erkek Lisesi benim için hem akademik başarı
yönünden hem de hazırlık sınıfıyla beraber 5 yıl
okuyacağım lisemdeki konfor için oldukça iyi bir tercihti.
İstanbul Erkek Lisesi'nde sınıflar 30'ar kişiliktir. Fakat
okulda daha iyi bir eğitim sağlamak adına farklı bir sistem
uygulanmakta. O da şöyle; okulumuzda yaklaşık 5 kadar
boş sınıf var ve bu sınıflarda öğrenciler Almanca
derslerinde (ki çoğu ders Almanca) iki sınıfın 10 kişisi boş
olan sınıfların birinde ders işliyor ve 3 sınıfta da yirmişer kişi
ders işlenmiş oluyor. Bu uygulama, sınıflardaki mevcudu
azalttığı için daha kolay öğrenme, öğrencilerin diğer
sınıflarla kaynaşması gibi birçok pozitif artı sağlıyor.
İstanbul Erkek Lisesi diğer çoğu okulun aksine 4 senelik bir
lise değil hazırlık sınıfıyla beraber 5 senelik bir lisedir ve
İstanbul Erkek Lisesi'nde hazırlık hariç diğer dört senede
herhangi bir forma zorunluluğu yoktur fakat buna rağmen
okul logolu birçok ürün üretilmektedir. Hazırlık sınıfında ise
şöyle bir uygulama mevcuttur; okula yeni dahil olan
öğrencilere okul ruhunu işlemek adına 19 Mayıs' a kadar
sarı gömlek ve gri pantolon giyme zorunluluğu konulur.
Bunun da mantıklı bir açıklaması elbette ki var. O da şu;
okulun bir dönem öğrencileri Çanakkale Savaşı' na katılıyor
fakat 19 Mayıs 03.30 tarihinde hepsi vefat ediyor. Bu kara
haber okulumuza ulaştığında ise okulumuzun
merdivenlerinde bulunan kocaman ve tarihi duvar saatleri
durduruluyor ve o günden beri kullanılmıyor ( bu saatler
hala okulumuzda mevcut). Daha sonrasında ise az önce de
belirttiğim gibi okula yeni gelen öğrencilere o ruhu yaşatmak
adına 19 Mayıs'a kadar sarı gömlek ve gri pantolondan
oluşan bir forma zorunluluğu koyuluyor. Bu zorunluluk ise
19 Mayıs gece saat 03.30' da ise her sene hazırlık
öğrencilerinin katıldığı bir rozet takma ve şehit olan abi
ablalarımızı anma töreni ile sona eriyor. Bu tarihten sonra
okulda bir forma zorunluluğu olmuyor.
İstanbul Erkek Lisesi'nde dersler birçok okul aksine blok
ders (80 dakika ders 15 dakika teneffüs) şeklinde
işlenmektedir.
İstanbul Erkek Lisesi'nde hazırlık sınıfı bulunmaktadır ve
Almanca dili üzerinedir. Tabii ki ingilizce dersleri de vardır.

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?

İstanbul Erkek Lisesi'nde yatakhane ve yemekhane de
vardır. Hatta bu sene yenilenip okul başladığında tekrar
kullanıma açılacaktır. Yatılı öğrencilerin ise ailelerini
özlemek dışında pek bir sıkıntısı yoktur.
İstanbul Erkek Lisesi İstanbul'un kalbi diye
adlandırabileceğimiz bir lokasyona sahiptir. Hem toplu
taşıma araçlarına yakındır ( okula 5 dakika uzakta
Marmaray durağı, okula 8 dakika uzaklıkta ise tramvay ve
otobüs durakları bulunmaktadır.) hem de İstanbul'un
göbeğinde bulunmaktadır. Bu yüzden okulumuz elbette ki
ulaşım açısından da oldukça zengindir.
Okulun fiziki şartları da eski bir yapı olmasına rağmen
yeterince elverişlidir. Öğrencilere özel kütüphane,
yemekhane kantin, labaratuvar ( labaratuvarlarımız 3' den
fazladır) , birkaç müzik odası, resim odası, bahçe gibi birçok
sınıfı ve bölümü vardır.2 müzik sınıfı , resim odası , revir
mevcuttur. Okulda ayrıca birçok laboratuvar vardır. Fizik
kimya ve biyoloji dersleri laboratuvarlarda işlenir. Fakat şu
anda okulda spor salonu bulunmuyor.
İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciler genelde MF ağırlıklı
fakat diğer bölümlere de talep olduğunda elbette ki sınıf
açılarak yardımcı olunmaktadır.
İstanbul Erkek Lisesi'nde birçok (32 veya 33 tane ) kulüp
bulunmaktadır. Bu kulüpleri de öğrenciler kendi emekleriyle
yönetmektedirler. Öğrencilerin bu özellikleri bile ne kadar
atılgan, yeni şeyler üretmeye hevesli olduklarının bir
kanıtıdır bence.Öğrenciler genel olarak yeni fikirler üretir
ve bu fikirleri uygulamaya geçirmek ister. Öğrenmeye ve
kendilerini geliştirmeye açıklardır. Bu noktada kendi
hobilerinin bulunduğu , yeni şeyler öğrenebileceği ya da
kendini geliştirebileceği okul kulüpleri sayesinde projeler
oluştururlar ve etkinlikler düzenlerler ve diğer öğrenciler
de bu etkinlikere ilgi gösterirler.

İstanbul Erkek Lisesi' nin öğretmenlerinin yarısı Türk yarısı
ise Alman' dır. Böylelikle Almancayı ve İngilizceyi ana dili
gibi konuşan insanlardan ders almış oluyoruz. Onun
dışında öğretmenlerimiz de oldukça deneyimli ve başarılı
öğretmenlerdir.
İstanbul Erkek Lisesi her sene 180 mezun vermekte ve
örneğin 2019 senesinde 87 öğrenci yurt dışında (çoğu
Almanya'da) üniversite kazanmıştır. Almanaya ise tam bir
mühendislik ülkesidir. Bu yüzden öğrencilerimizin geneli
mühendislik veya tıp okumaktadır.
İstanbul Erkek Lisesi'nde diğer okulların aksine üniveriste
sınavı için de birçok alternatif vardır. Hem Almanca hem

Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?

Türkçe olarak eğitim verdiği için üniversite sınavına girecek
olan öğrenciler de hangi sınava hazırlanmak istediklerini
kendileri seçiyor. İsterlerse türk sınav sistemine göre,
isterlerse Alman sınav sistemine (Abitur), isterlerse de
ikisine birden hazırlanabilirler (ikisine birde hazırlananlara
okula çitfci denir.) Eğitim programı olarak ise okulda 30
küsür Alman öğretmen bulunduğu için Abitur sınavına
onlarla, türk sınavı için ise hem kendi türk öğretmenleri hem
de dışarıdan getirdikleri öğretmenler ile (okul haricinde fakat
yine de okul içerisinde) dershane benzeri bir eğitim
verilmektedir.
İstanbul Erkek Lisesi'nde Almanca hazırlık sayesinde ve
diğer sınıflarda öğrendiğimiz dil bilgisi sayesinde C2 (son
seviye) seviyesine kadar gelebilmekteyiz. İngilizce'de de
belirli bir altyapıyla gelindiği için verilen eğitim yeterli oluyor
ve İngilizce'de de C2 seviyesine kadar gelmek mümkün
oluyor.
İstanbul Erkek Lisesi Türkiye' de üniversiteyi yurt dışına en
çok kazandıran okuldur. Erasmus programı ise elbette
vardır. Bu konular hakkında okula belli dönemlerde hem
rehberlik servisi aracılığıyla hem de öğretmenler aracılığıyla
öğrencilere bilgi verilir.Okulun almanyaya öğrenci değişim
programı var. Ayrıca yazları da öğrenciler Almanya ya da
İsviçre'deki okullarda misafir öğrenci olabilir ya da orada
staj yapabilirler.
Okul alman öğrenci diploması (Abitur) sağladığı için
öğrenciler direkt olarak almanyadaki üniversitelere
başvurabiliyorlar. Ve bu konular hakkında yeterince
bilgilendirme yapılıyor.
İstanbul Erkek Lisesi kendi gibi camiası da çok köklü bir
lisedir. Okul Aile Birliğimiz ve İelev derneğiyle beraber
okuldaki ihtiyacı olan öğrencilerin kitap, servis ve yemek
gibi ihtiyaçları burs yardımıyla giderilmektedir.Okul İel
derneği aracılığıyla öğrencilere kitap , yemek veya para
bursu sağlıyor . Ayrıca pandemi döneminde internet veya
ekipman sıkıntısı olan öğrencilere de destek sağlandı.
İstanbul Erkek Lisesi'nde farklı müfredat verilmektedir.
Çünkü Türk eğitim sistemi ve alman eğitim sistemi harman
bir şekilde öğrencilere verilmektedir. Sayısal ve dil derslerini
alman(Abitur) müfredatına uygun işlenmektedir.
İstanbul Erkek Lisesi'nde 32 ya da 33 civarında kulüp vardır
ve hepsi de aktiftir. Öğrenci mutlaka kendini gelişebileceği
kursu bulacaktır. Bulamadığı takdirde ise okulda bu kulübü
kendi açma izni vardır.Dil konusunda da okulun ve derneğin
ücretsiz kursları var.
Evet, İstanbul Erkek Lisesi' nin rehberlik servisi oldukça
aktiftir. Gerek zaman zaman yapılan seminerler olsun gerek
şahsi yapılan konuşmalar olsun yeterince ilgili öğretmenler
vardır.
İstanbul Erkek Lisesi'nde böyle bir girişiminiz olduğu zaman
okul başta kendi olmak üzere okul aile birliği, İelev derneği
ve daha pek çok kuruluş destek vermektedir.
Öğrencilerin birbiriyle iletişime geçebilecekleri zaman ve
ortam vardır. Okuldaki öğrenciler ise birbirine gayet saygı
ve sevgi doludur.

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

İstanbul Erkek Lisesi'nin kocaman bir bahçesi, kantini,
yemekhanesi, boş sınıfları, kulüp sınıfları, koridorları vardır.
Bunlar da öğrencilerin sosyalleşmesi için oldukça yeterlidir.
İstanbul Erkek Lisesi'nde 32 ila 33 tane kulüp vardır hepsi
de aktif olarak görev yapmaktadır.Okulda 15-20 kadar aktif
kulüp var
İstanbul Erkek Lisesi'nde bunlar için yeterli alan vardır. 3
Festival oluyor ve ayrıca okul bahçesinde sinema geceleri
de düzenleniyor.
İstanbul Erkek Lisesi'nde her sene yapılan belli haftalar,
günler, festivaller, etkinlikler vardır. Ve bunlar sık sık
gerçekleşir.
İstanbul Erkek Lisesi'nde hem okul hem okul aile birliği ve
okulu dernekleri böyle konularda oldukça aktif destek
vermektedir. Ayrıca okulda bulunan kulüpler de sponsor
bulma aracılığıyla kendileri de destek bulabilmektedirler.
İstanbul Erkek Lisesi'nde kulüpler nedeniyle daha çok
öğrencilerin uğraşlarıyşa gerçekleşiyor.
İstanbul Erkek Lisesi'nin pek çok spor dalında Türkiye ve
İstanbul dereceleri vardır.Birçok. (Basketbol,voleybol, masa
tenisi, yelkencilik, futbol)
İstanbul Erkek Lisesi'nde futbol, voleybol, masa tenisi, tenis,
yelkencilik, okçuluk, tekvando, karate gibi birçok alanda
okul takımlarımız ve derecelerimiz vardır.
İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciler yapmak ve öğrenmek
istedikleri her müzik aletine erişebilir.Piyano , gitar ve bateri
ye erişim var ama kurs verilmiyor.
İstanbul Erkek Lisesi'nde net olarak sayısını bilmesem de
birçok müzik grubu var ve elbette ödül alanlar da var.
İstanbul Erkek Lisesi'nde her sene bir hafta Bilim Haftası
adı altında bilim şenlikleri gerçekleştirilmektedir.
İstanbul Erkek Lisesi'nde mezun olan öğrencilerin yarısı
Almanya da köklü ve başarılı okullara yerleşirken diğer
yarısı da türk sınavında ilk bine girerek Boğaziçi, ODTÜ,
İTÜ gibi başarılı okullara gitmektedir.Yurt dışında münih
teknik üni. çok tercih ediliyor.
İstanbul Erkek Lisesi mezunları genel olarak sayısal bölüm
tercih ettikleri için genelde Mühendislik ve Tıp alanları tercih
edilmektedir.Mühendislik, tıp , diş hekimliği ,biyoloji ,
hukuk…
İstanbul Erkek Lisesi'nde her sene düzenlenen aşure
gününde düzenlenen yemekte okulun tüm mezunları
gelmekte ve okul öğrencileriyle iletişime geçmektedirler.
Ayrıca da mezunlar okul döneminde de öğrencilere
seminerler vermeye gelmektedir.
Okul sayesinde pek çok yurtdışı fırsatı yakalama imkanım
oldu ve bunlar bir lise öğrencisi için çok önemli şeyler. Bir
sürü projeye katılabilme fırsatı buldum.Bir FRC takımına
girdim.
Diğer okullar hakkında da bilgi sahibi olan biri olarak
İstanbul Erkek Lisesi kesinlikle özel bir okuldur. Gerek köklü
geçmişi gerek mezunlar desteği gerek vakıfları ve
yardımlarıyla harika bir okuldur. Sosyal imkanlar ve abitur.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Okulda her şey gayet iyi ve düzenindedir. Herhangi bir
sıkıntımız olduğunda ise okulla iletişime geçip bunu
halledebiliyoruz.
Okul hakkında pozitif olarak duyduğum ne varsa yaşadım
ve gayet de memnun kaldım. Fakat olumsuz olarak
duyduğum şeylerin çoğunu ben hissetmedim ve bunun
kişisel bir görüş olduğunu düşünüyorum.
Sorularınız gayet yeterliydi başka eklemek istediğim bir şey
yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Avrupa
İstanbul/Fatih
Özel Fatih Final Anadolu Lisesi
lokasyon
10-15
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Evet elverişli.Otobüs,metro,tramvay,minibüs ile ulaşım
sağlanabiliyor
Kütüphane,kantin,yemekhane,laboratuvar,spor
salonu,yüzme havuzu bulunuyor.
Daha çok sayısal
Okuldaki belirli bir kesim bu işlerle uğraşıyor ama amaçları
ama pek başarılı olduklarını düşünmüyorum.
Yok
Evet. Büyük bir park, iki tane kafe var.
Öğretmene ve derse göre değişiyor.
Birkaç öğretmenim için evet.
Bizim okulumuz spor ve bilim alanında başarılı.Okul
müdiremiz gerçekten bizi çok destekliyor.

Evet.

Dil seçeneğimiz yok.İngilizce ve İspanyolca
görüyoruz.Fakat İspanyolca derslerimiz hiç düzgün
ilerlemedi öğretmen kalitesinden dolayı.2 senedir
görmemize rağmen okulda maalesef ki akıcı konuşabilen
yok.
Hayır.

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Evet burs imkanlarımız gayet yeterli.
Evet.Bir konudan bahsederken eğer zamanımız varsa
öğretmenimiz bunlarla ilgili başka bilgiler de veriyor ve daha
kalıcı oluyor.
Evet.

Evet
Evet. Çoğu maddi yardımı yapıyor, sponsor bulmamıza
yardımcı oluyorlar.
Herkes birbirine saygılı.
Hayır.Aksine okulda bir önyargı var.Gezilerimiz ikiye
bölünüyor.Tüm okul gitmek yerine 9-10.sınıflar birlikte farklı
bir grup,11-12.sınıflar birlikte farklı bir grup olarak gezilere
gidiyor.Bu sebeple yeterli para toplanamıyor ve geziye
gidemiyoruz.
Evet.

Evet.
Sürekli gerçekleşiyor.
Hepsi destek oluyor ve yardım ediyorlar.
Eşit
Yüzme
Futbol,yüzme
Eğitim alamıyoruz maalesef.Müzik öğretmenimiz müzikle
uğraşanları seçiyor ve onları bazı yarışmalara hazırlıyor.
Hayır.
Hayır.
Standart
Spor ya da ekonomi tercih ediliyor.
Hayır

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

MUN’lara katılabiliyorum
Hayır.
Düzen ve displin.
Hayır.

Hayır

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Avrupa
İstanbul/Fatih
Pertevniyal Lisesi
Sosyal ve akademik başarıları ayrıca okulu okuyanlardan
aldığım yorumlar.
28-32
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Hayır yok fakat il dışından gelen erkek öğrenciler Çapa Fen
Lisesi'nin yurdunda, kız öğrenciler ise Vefa Lisesi'nin
yurdunda kalıyor.
Çok elverişli. Otobüs ile 5 dk, metro ile 8 dk, tramvay ile de
3 dk yürüme mesafesinde.
Bahçesinin küçük olması hariç her şey bulunuyor
diyebilirim.
Benim okuduğum döneme kadar 8 sınıf MF 1 sınıf TM oldu.
Okuldaki öğrenci profilinin çoğu akademik başarı üzerine
yoğunlaşmış kişiler. Geriye kalan sayılı kişiler ise hep
sosyal aktivitelerde bulunan ve ilgilenen kişiler oluyor.
Genelde bu kişiler hep aynı oluyor.
Evet, gerek Pertevniyal'de Yetişenler Derneği'nden
gördüğümüz destek ve etkinliklerle gerek de sosyal
medyada üst-alt dönemlerimizle kurduğumuz ilişkide bu
gözüküyor.
Evet fakat yakın olarak fazla seçenek yok. Kafeye gitmek
istediğimiz takdirde Historia AVM'ye veya 'üst cadde'ye
gidiyoruz. Bahçe olarak Gülhane'ye gidebiliyoruz. Yeterli
sayıda kırtasiye var.
Düzeni oturtabilen bir öğrenci için yeterli fakat düzeni
oturtamayan bir öğrenciye yoğun gelebilir. Birçoğumuza
yoğun geliyordu.
Okulumuzdaki öğretmenlerin neredeyse hepsi çok iyi.Bizim
sorularımıza her zaman açık ve yardımsever davranıyorlar.
Bazı istisnalar tabii ki var.
Tıp ve mühendislik alanında beklenti çok fazla. Ve
beklenildiği gibi bizler de bu alanda daha başarılı sonuçlar
elde ediyoruz. TM bölümünden de çok iyi yapan
arkadaşlarımız var.

Bu yıl 4. yılı olan Pertevniyal Kurs'umuz var. Okuldaki
öğrencilere yönelik ve bizden önce dönemin neredeyse tüm
öğrencileri bu kursu tercih ediyor. Rehberlik öğretmenimiz
ve müdür yardımcımız da bu süreçte bizimle iletişimlerini
sürdürüyor ve gerekirse birebir iletişim gerçekleştiriyorlar.
9 ve 10. sınıfta verimli bir eğitim verildiğini düşünüyorum.
Fakat sonrasında bizi de yormamak adına verilen önem
azalıyor. Bu yıla kadar 3 farklı dil eğitimi vardı. İngilizce,

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?

Almanca ve Fransızca. Fakat Fransızcayı tercih edenler
azaldığı için kaldırılma yönünde.
Erasmus programımız var. 2 yıldır gerçekleşiyor. Bazen de
yaz tatillerinde yurt dışına eğitime veya geziye götürülüyor.
Okulda burs, Pertevniyal Lisesi'nde Yetişenler Derneği
tarafından sağlanıyor. Ne kadar miktarda yardımcı
oldularını bilmiyorum.
Hayır
Evet birçok kurs ve kulübümüz mevcut. Danışabileceğim
kişiler bu kursu veren öğretmenler, kursu alan ve kulüpte
bulunan arkadaşlarım ve rehberlik hocam olabiliyor.
Öğretmenimiz görüşmek istediğimizde daima kapısı bize
açık ve yardımcı olmaya çalışıyor fakat farklı şeyler de
denenebilir.
Destek vermeye çalışıyor diyeyim. Geçen sene Robotik
Kulübümüz Amerika'ya yarışmaya gitme durumunda
kalınca (bildiğim kadarıyla) belli bir miktar yardımda
bulunuldu.
Okulumuz küçük olduğu için herkes birbirini tanıyor. Bizden
sonraki dönemler daha soğuk ve sınıftan çıkmayan
tiplerden olduğu için biz alt dönemlerimizin çoğunu
tanımıyoruz. Her okul ortamı gibi normal bir ortamımız var.
Kavga çok nadiren oluyor.
Evet var fakat bize yetmiyor.
Yaklaşık 10'a yakın aktif kulübümüz var ve evet genellikle
bulabiliyoruz.
Kendi okul mevcudumuza göre açık hava alanımız var fakat
okulu da kapsadığımız zaman turnuvalar düzenleyecek
kadar sınıf ve büyük konferans salonuna sahibiz.
Spor turnuvalarımız sınav dönemi hariç her zaman var.
Gezi olayları ise bir kulüp adı altında 2-3 haftada bir
İstanbul içi gerçekleşiyor. Şehir dışı geziler ise çok nadir
oluyor.
Öğretmenlerimize veya müdür yardımcımıza bunu
belirttiğimizde yapmamız gerekeni bize söyleyip gerekli
şartlar sağlandığında gerçekleştirebileceğimiz söyleniyor.
Büyük çoğunluğu öğrencilerin fakat öğretmenlerin
uğraşlarıyla gerçekleşen etkinlikler de var.
Masa tenisi, futbol, basketbol ve voleybolda zaman zaman
derece yaptığımız oldu.
Masa tenisi, futbol, voleybol ve basketbol
Piyano, gitar ve saz eğitimi alınabiliyor. Bateri, yan flüt,
keman gibi müzik aletleri de bulunabiliyor.
1 müzik grubumuz var. 2 kez Fizy'in düzenlediği yarışmaya
katılmış, birinde bir üst tura çıkabilmiştir.
Her sene TÜBİTAK'a dair projeler sergileniyor.

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, İÜ.
Tıp, Mühendislik, Hukuk, Diş Hekimliği, Eczacılık, Psikoloji.
Evet, pilav günümüz ve iftar yemeklerimiz oluyor. Ayrıca
özel günlerde de bazen etkinlikler düzenleniyor. Sosyal
medyadan da ulaşmak çok kolay.
Ortamlarda havası oluyor.
Öğretmenlerimiz birçok lisedeki öğretmenlere nazaran daha
hoşgörülü ve yardımsever. Birçok da kulübümüz mevcut.
Okuldaki öğrencilerin daha sosyal ve dışa dönük olmasını
isteyebilirdim sadece.
Okula gelmeden önce duyduğum duyumların hepsi
geldiğimle örtüşüyordu.
Hayır, yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa
İstanbul/Fatih
Şehremini Anadolu Lisesi
Eğitim kalitesinden söz edilmesi.
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Hayır Yok
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Tramvay, metro ve otobüs duraklarına yakın.
Kütüphane, kantin, yemekhane, spor salonu, laboratuvar
bulunuyor
Büyük çoğunluk MF'den oluşmakta.
Oldukça sosyal öğrenci kitlesine sahip.
Aşure günleri düzenleniyor.
Evet

Yeterli

Yeterliler.
MF ve TM öğrencilerinin hepsi alanlarında başarılıdır.

Okul kursları, denemeler. Yeterli.

İkinci yabancı dil zorunlu olarak veriliyor. Almanca dersi
alıyorsunuz.
Var

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Bilmemiz gereken her şey müfredat dışı da olsa anlatılıyor.
Evet, bulamazsak da biz başlatıyoruz.

Evet
İyi.
Var ama öğrenci kapasitesine göre yetersiz olabilir.
-

Evet.
Bahar aylarında.
Olumlu şekilde destekliyor.
Ortak çaba harcanıyor.

Voleybol.
Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi
-

Evet.
İyi bilinen yüksek puanlı üniversiteler ve bölümlere
yerleşiyorlar.
Sağlık bölümleri ve mühendislik.
Mezunlar derneği bulunuyor ve mezunlar günü yapılıyor.

Spor etkinlikleri oldukça fazla ve önem veriliyor.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Yok.
Düşünülenin aksine oldukça iyi.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne

Avrupa
İstanbul/Fatih
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet AİHL
Tercih ettiğim dönemde Türkiye'deki en yüksek puana sahip
3. İmam-hatip lisesiydi.
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Cuma günleri hariç var
40 dk
Bulunmuyor
Evet var. Genellikle memnunlar sanırım ama okul
uluslararası bir niteliğe sahip olduğu için başlarda
adaptasyon sorunları olabiliyor.
Evet Fatih'in merkezinde, Fatih Camii ile Yavuz Sultan
Selim Camii arasında bulunuyor. Bu yüzden metro,
metrobüs, otobüs gibi birçok ulaşım şekline yakın bir
konumda.
Okulun fiziki şartları dışarıdan bakıldığında gayet güzel.
Kim 150 senelik bir tarihi binada okumak istemez ki.
Kütüphane (gelişmesi gerek), kantin, yemekhane,
laboratuvar (her branş için ayrı) bulunuyor. Bir tek spor
salonu konusunda ciddi bir eksiklik var. Şu an okulun zemin
katı (küçük bir yer) spor faaliyetlerinde kullanılıyor.
Çoğunlukla sayısal bölüm tercih ediliyor. Her yıl 1 eşit
ağırlık sınıfı da açılıyor. Okul tarihinde hiç sözel sınıfı
açılmamış. Tabi bunun sebebi biraz da okulun kontenjan
sayısıydı. Önceden 34 öğrenci alınıyordu, şimdi 60 alınıyor.
Gerçekten güzel projeler üretmeye çalışan arkadaşlar var.
Birçok proje yapıp yarışmalara katıldılar ve kazandılar. Tabi
bu tip öğrenciler azınlık kısımda ama böyle olması bir şey
yapmadıkları anlamına asla gelmiyor.
Yok. Lisemiz 10 yıldır eğitim hayatını sürdüyor. Bu süreçte
birkaç girişim olmuş hatta hâlâ devam eden birkaç etkinlik
de var ancak hiçbiri köklü değil.
Bu tarz mekanlara ulaşamamak imkansız. Özellikle kafe
konusunda fazlasıyla seçenek var.
Ders programı maalesef fazla yoğun. Yoğun bir ders
programı ve ödevlendirme var.
Çok güzel öğretmenlere sahibiz yani en azından ben
okurken öyleydi. Amacı sadece ders anlatmak olmayan,
öğrencilere de bir şeyler katmak, onların sorunlarıyla
ilgilenmek isteyen çok güzel hocalarımız var. Tabi insan
hocalarının değerini ilk başta fark edemiyor, sınıf geçtikçe
özellikle son 2 yıl hocalarla daha samimi oldukça bunu
daha iyi fark ediyorsunuz.
Okulumuzun üzerine düştüğü özel bir bölüm yok. Her
bölüme eşit mesafede yaklaşıyor.

düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?

Güzel imkanlar sunuluyor ancak büyük eksiklikler de var.
Okulumuz son 2 yıl üniversite hazırlığa çok yoğunlaşıyor.
Rehberlik servisi bizimle ilgilenmek istiyor.
İngilizce ve Arapça eğitimi veriliyor. Bu ikisinden en çok
Arapça üzerine düşülüyor. 9.sınıfın yazında Konya'ya ve
10.sınıfta da Ürdün'e gidiliyor. Arapça konusunda güzel
imkanlar sunuluyor ama İngilizce açısından aynı şeyi
söyleyemem. İngilizce'de sağlam bir temeliniz yoksa pek
geliştiremiyorsunuz.
Arapça için 10.sınıfın yazında 1,5 aylığına Ürdün'e
götürülüyor. Bunun dışında Endonezya ve Malezya'daki
kardeş okullarımıza geziler düzenleniyor. Daha önce 2 kez
Endonezya'ya gidildi. Bunların dışında yurt dışındaki eğitim
için okulumuzun özel bir çalışması yok.
Her sene kendi dönemi arasında en başarılı ilk 15
öğrenciye aylık 100 tl Diyanet Vakfı tarafından burs
veriliyor.
Evet, sabah normal okul saati başlamadan önce iki blok
ders halinde (75 dk kadar) hafta içi her gün ders yapılıyor.
9.sınıfta tamamen Kur'an-ı Kerim dersi, 10.sınıfta 3 gün
Kur'an, iki gün İngilizce, 11 ve 12'de ise üni. hazırlıkla ilgili
dersler veriliyor. Bunun dışında her hafta cumartesi günü 5
ders yapılıyor. Bunlar da 9 ve 10.sınıfta Arapça, 11 ve
12.sınıfta ise üni. hazırlık dersleri oluyor.
Okulun güzel kursları var ama danışma konusunda zorluk
çekiliyor bence.
Hayır, pek değil.
Güzel projelere destek veriyorlar diye biliyorum ama maddi
açıdan pek değil bildiğim kadarıyla. Maddi desteği
çoğunlukla dışarıdan bir sponsor bularak öğrenciler
ayarlıyor.
Türkler Türkler ile uluslararası öğrenciler kendileriyle iletişim
içerisinde oluyor. Bunun istisnaları elbette var ama ilişkiler
genellikle bireyselde kalıyor.
Açık alandan kastınız bahçe falansa bunlar var. Ama
sosyalleşme konusunda biraz zayıf kalınabiliyor.
Aktif kulüp sayısı pek yok.

Var ama yok gibi :)
Alanlar var ama teknik açıdan yetersiz kalıyorlar. Konferans
salonumuz bile çok küçük.
Çok sık olmasa da genellikle sosyal etkinlik oluyor. İki
haftada bir gibi. Baharda daha çok sıklaşıyor.
Çoğunlukla destekliyor diyebilirim. Ders programına
dokunmadığı sürece.
Maalesef öğretmenler bir adım daha önde öğrencilerden.

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

3 yıl üst üste Dragon Bot Yarışları birinciliğimiz var.
Futbol, basketbol, masa tenisi, golf, dart. Bildiklerim bunlar
bunun dışında güreş, okçuluk gibi bireysel sporlarda da
çalışmalar var.
Ney, ud, saz ve gitar kursları var.
Mehter takımımız var. Şan ekibi var. Bildiğim kadarıyla şu
ana kadar bir ödül almadılar.
Evet her yıl Tübitak Bilim Fuarı düzenleniyor.
İstanbul Üniversitesi, Marmara Üni., İbn Haldun Üni.,
İstanbul Teknik Üni., Sabahattin Zaim Üni.
Tıp, mühendislik, hukuk bölümleri bolca tercih edilenler
arasında.
Evet, mezunlarla kolaylıkla iletişime geçebiliyorsunuz.
Mezunlar günü de birkaç yıldır yapılmaya devam ediyor.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından

Avrupa
İstanbul/Fatih
Vefa Lisesi
Yatılı okuma imkanı ve öğrencilerin sosyal etkinlilere fazla
katılması, okulun sosyal etkinlikleri ve kaliteli öğretmen
kadrosu, ingilizce hazırlık sınıfı olması, IB eğitimi olması,
köklü ve bilindik bir okul olması.
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Hazırlık ve dokuzda okul renklerini giymek zorunlu ama
sonraki yıllarda o kadar sıkıntı yapmıyorlar.
İki blok var
İngilizce hazırlık (mahmut hocanın sınıfına gelenler yaşadı)
Yatakhanemiz bazılarından iyi bazılarından kötü, gidip
şimdi en iyisi demeyeceğim. Bazen suyu kesilir bazen
ısınmaz ama benim ikinci evim orası ve yine olsa yine yatılı
kalmayı seçerdim.
Baya iyi ya, vezneciler metro durağının yanında.
Devlet okuluyuz biz de yani. Bunların hepsi var ama kulağa
geldiği kadar iyi değiller. Ben laboratuvarı güzel diye bu
okulu gözüme kestirdim ancak hiç içine alınmadım okul
tanıtım günü dışında ama kütüphanemiz çok güzel. Okul
binası çok büyük olmasa da pek bir eksik yok diyebilirim.
Kütüphane, laboratuvar, spor salonu, kantin, yemekhane,
bilgisayar sınıfı, resim ve müzik dersliği bulunuyor.
TM bir sınıf ve neredeyse 40 kişiyiz. 12. sınıfta sizi
ayıracağız dediler (önceki seneler birkaç sınıftı) ama o da
olmayacak galiba, sınıf yokmuş boşta. Yani 36 kişi 11.
sınıfta curcunaydı.
Evet
Her zaman Vefalı Vefalıya yardım eder. .12. Sınıflara veda,
boza günü, rozet töreni, Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası,
Bahar Çayı köklü etkinliklerimiz arasında
Kütüphane ve futbol sahası var. Okulun yakınında tek tük
kafeler var ama bulunduğu konum bu tarz mekanlar
açısından pek zengin değil. Yine de ulaşım kolay olduğu
için pek sıkıntı olmuyor çoğu yere yarım saatten kısa
sürede gidebiliyorsunuz.
Yetersiz. Her öğretmen farklı derecede tutuyor bunu, o
yüzden değişiyor. Genel olarak yeterli ama bazen üstüne
sizin de eklemeniz gerekebiliyor.
Yani olan da var olmayan da var. Bizim okulumuz da
vaktinde(biz hazırlıkken) 28 öğretmeni değiştirilenlerden
biri. Eski öğretmenleri üst dönemlerimiz çok özlediğini
söylerdi ve yenileri hiç sevmediklerini ama ben edebiyat
öğretmenimi, matematik öğretmenimi, İngilizce öğretmenimi
başkasına değiştirmek istemem. Onlar bence gayet iyi
öğretmenler ve insanlar. Gerisi... Bu okula nasıl bu gelmiş
dediğim öğretmenler de var şimdi ne yalan söyleyeyim.
Okulumuzda TM sınıflarından güzel sonuçlar alınıyor ama
bunda daha çok öğrencinin kendi çabası etkili oluyor.

çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?

Maalesef yeterli değil.

İngilizce-Almanca veya İngilizce-Fransızca
seçebiliyorsunuz. İngilizce eğitimi gayet iyi.
AFS ile gittim ben. Okul bu konuda fazla ilgili değil.

Ben burs almıyorum ama alan arkadaşlarımın bursu her
zaman eksiksiz yatırılıyor.
Hayır
Eğer bir şey yapmak istiyorsan tabi ki Türkiye'deki her yer
gibi burası da önüne bir taş koyuyor ama bizim okulda
eninde sonunda bir şeyler yapılabiliyor. Ben 9. sınıfta işaret
dili kursundan diploma almıştım, d&d kulübüne katılıp
mun'e gidiyordum. Ama bu sene mun yapan arkadaşlarımın
önüne resmen duvar ördüler. Senesine göre değişiyor okul.
Hayır
Maddi yardım yok ama çok çabalarsan bir şekilde
bulabiliyorsun. Okul fanzinini yapan arkadaşım mesela
okuldan alıyor parayı ama alana kadar çok zorluyorlar
resmen.
Okulda dedikodu çok yapılıyor.
Bahçemiz gayet geniş ve eğlemceli, tavaf en süper
mükemmel sosyelleşme etkinliği.
Var var.

Var var.
Bu sene koronaydı, okul engellediydi derken hepsi kaldı
ama teknik olarak etkinlikten okulu unutuyorduk nisanda.
Destek çıkan öğretmenler hep arkanda, köstek olanlarsa
hep köstek.
Öğrenciler kesinlikle.

Voleybol.
Voleybol, futbol

Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Piano, gitar var. Bir ara klasik müzik orkestrası kurulacaktı o
iş ne oldu bilmiyorum. Ama koro eğitim veriyor diye
biliyorum.
Yarışmaya katılan bir müzik grubumuz var ama ödül
almadılar diye biliyorum.
Ben hiç katılmadım.
Geneli bilmiyorum ama Galatasaray hukuk ve Cerrahpaşa
tıp kazananlar vardı geçen sene. Onlar bana çok büyük
moral oldu.
Hukuk, tıp, psikoloji.
Boza günü sadece mezunlar için onu saymıyorum, okulun
ilk günü Vefa marşını söylemeye gelenler de gelenekten
sayılır. Yok sanırım.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa
İstanbul/Fatih
Yedikule Anadolu Lisesi
Köklü bir anadolu lisesi olması.
30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane ve yemekhanesi yok.
Kazlıçeşme marmaray durağından sur içine girilip okula
yürünür.
Kantin, laboratuvar ve spor salonu bulunuyor.
MF ler 5 sınıf olup ortalama 25 kişidir, tm ler 2 sınıf olup
ortalama 40 kişidir, sözel ve dil bölümleri yoktur.
Bazı insanlar var ama hepsi.

Yok
Kafe, park, bahçe bulunuyor.

Yeterli
Bazı öğretmenler hariç hepsi deneyimli ve iyi. Evet
Mf alanı daha başarılı

Devamsizlıklarda çok bakılmıyor.

1 seçenek var. (İngilizce)
Evet bilgilendirme yapılıyor.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Burs verilmiyor.
Hayır verilmiyor.
Evet

Evet
Hayır, destek vermiyor.
Okula gelene hemen hemen her öğrenci kendine arkadaş
bulup rahat bir şekilde sosyalleşebiliyor.
Bahçesi ve spor salonu bulunuyor.
Yaklaşık 15 tane. Evet bulunuyor.

Var.
Dönemde 1 tane.
Okul idaresi örgütlemede yardımcı, öğretmenler de bütçeye
yardımcı oluyor.
Öğretmenler ama hepsinde değil. Bazı istekli öğrenciler
bulunduğunda öğrenci isteğiyle oluyor.
Voleybol.
Futsal, voleybol, futbol.
Gitar, piano, fülüt, bateri, keman.
1 tane var. Yarışmaya katılmadılar.

Evet.
Genel olarak defekt üniversitelerine.
Mühendislik.
Tanıdığım mezunlar ile konuşuyorum ama mezunlar günü
yapılmıyor.

Yok

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Yok.
Okula gelip bir daha oradan ayrılmak istemiyor insan, böyle
bir söylenti duymuştum doğruymuş.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa
İstanbul/Gaziosmanpaşa
Özel Mavigün Koleji Fen Lisesi
Öğretmenlerinin gerçekten çok kaliteli olması ve fen lisesi
oluşu
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhane var fakat yatakhane yok.
Otobüs durağına çok yakın. Pek çok otobüs oradan geçiyor.
Karayollarına yakın bir okul.
Üstü açık bir sahamız, kütüphanemiz, biyoloji, kimya ve fizik
laboratuvarımız, iki adet yemekhanemiz, oturma alanlarının
olduğu bir kantinimiz ve revirimiz bulunuyor.
TM hemen hemen 20 kişi MF ortalama 70 kişi sözel ve dil
bölümü sınıfları yok.
Okulumuzdaki öğrenciler genellikle dersten başka şeyler
düşünmeyen öğrenciler. Çekingen ve utangaçlar.Bunda
idarenin büyük bir etkisi var.
Mezunlar her yaz okulda pilav günü etkinliğinde buluşur
Hayır.
Yoğun fakat yeterli.
Öğretmenlerimiz tek kelime ile harikadır.
Özellikle üniversiteye yerleştirilen öğrenci sayısı konusunun
çok üstüne düşerler. Bir de satrançta çok iyiyiz.

Tamamen yeterli. Meslekler konusunda bilgilendirme
çalışmaları ve üniversite gezileri düzenlenir. Son sene
öğrencilere yoğun bir şekilde hersınıfın konuları anlatılır.
her sınav konusu işlenir.
İki zorunlu dil eğitimimiz var. Biri Arapça biri ingilizce.
ingilizce eğitimi güzel fakat arapça değil.
Düzenli olarak yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenleniyot. Yurt
dışı hedefleyen öğrenciler rehberlik programı tarafından
destekleniyor.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Okulumuz bir vakıf okulu olduğu için durumu olmayan her
öğrenciye burs verilir.
Laboratuvar derslerimiz ağırlıkta oluyor.
Hayır yok fakat rehberlik yardımcı olur

Evet
Hayır.
Genel olarak anadolu sınıfları anadolu sınıflarıyla, fen
sınıfları fen sınıflarıyla harika bir iletişim halindedir. Bunun
yanında öğrenciler biraz soğuk olsa da pek çok
kaynaşabilecekleri etkinlik yapılır.
Küçük bir bahçemiz var.
Kulüpler aktif değildir.

Var.
Ayda bir kez ve özel günlerde gerçekleşir.
İdare genellikle sorun çıkarır fakat hocalarımız çok
destekleyicidir
Klüpler yok zaten. Fakat organizasyonlar için hocalar ve
öğrenciler eşit şekilde uğraşır
Satranç
Satranç voleybol kaleli yakantop basketbol futbol
Flüt
Müzik grubu yok fakat bireysel olarak başarı elde edenler
var
Evet
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Boğaziçi,
FSM Vakıf Üniversitesi.
Sağlık, mühendislik tercih ediliyor.
Evet mezunlar günü var

Pek çok yarışmaya katılıp ödül aldım
Eğitim kalitesi ve öğretmenlerin ilgisi.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Sosyal ilişkiler, çok fazla disiplin ve bazı kuralların
değişmesi.
Eğitimi çok iyi diye duymuştum ve öyleymiş ,Kız erkek
ilişkisi olunca okuldan atıyolar diye duymuştum gerçekten
de öyle oldu.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa
İstanbul/Kağıthane
Kağıthane Anadolu Lisesi
Almanca sınıfı olması ve büyük spor salonu
30 31
var ama pek uyulmuyor
40 dk
Bulunmuyor
Sadece yemekhanesi var
Minibüs otobüs yakında metro açılacakmış. Okulun önünde
durak var sadece Beşiktaş Levent taraflarına gidiyor. Ama
çevrede otobüs minibüs durakları var
Hepsi var ama laboratuvar spor salonu gibi yerleri pek
kullanamıyoruz
Lisemiz MFağırlıklı.
Etkinlikler planlamaya atılgan öğrenciler.ve KIZILAY, MUN
gibi projelere katılıyorlar.
Yok
Okulumuzun her yanı park dolu. Biraz ilerisinde içinde
mesire alanı ve yürüyüş yolu olan bir park var. Ama kafeler
biraz uzakta.
Orta düzeyde.
Eski öğretmenlerimiz tecrübeli. Almanca hocamız genç ama
çok tecrübeli öğrenciler için yeterli olduğunu düşünüyorum
Aslında çok fazla mf sınıfı olmasına rağmen ben tm'nin de
başarılı olduğunu düşünüyorum

Ben henüz bilemem ama yazın başlayan okul boyunca
devam eden kurslar var. Rehberlik servisi yeterli galiba.
İngilizce ve almanca. Almanca gayet verimli. İngilizce için
de çok fazla etkinlik yapıyor öğretmenler. İngilizce
manzara,mun gibi.
Hayır yapılmıyor.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Burs imkanı yok. Devlet lisesi

Verilmiyor.
Hayır bulamıyorum.

Evet
Yapmıyor.
Herkes çok kolay sosyalleşebildiği gibi çok da kolay
gruplaşabiliyor.
Bahçemiz var ama o kadar büyük değil. Kantinimiz büyük.
Müzikle ilgilenenler müzik sınıfına, resimle ilgilenenler resim
sınıfına,basketbol ,voleybol oynayanlar dışarıya çıkıyor.
kulüp kavramı çok yok.
Yok. Küçüçük bir konferans salonumuz var.
Dönemde 1 kez gerçekleşir.
Biz bir etkinlik düzenlemek isteyince genelde destek çıkan
olmuyor, köstek olan oluyor.
Öğrencilerin uğraşıyla gerçekleşiyor
Masa tenisi, satranç
Satrançın kesin var ama diğerlerini bilmiyorum
Piyano, bateri, vurmalı çalgılara erişebiliyoruz
Katılıyorlar. Fizy liseler arası yarışmada vokal ödülünü alan
olmuştu
Hayır
Bazı özel üniversitelere ve İstanbul Üniversitesi gibi okullara
Eşit ağırlık çoğunlukta.
Hayır, yok.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Avrupa
İstanbul/Sarıyer
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
Spor faaliyetleri, ders imkanları, sanat imkanları, sosyal
etkinlikleri fazla olması, akademik başarısı
29-31
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Vapur ve sahil yolu ulaşmıyla oldukça elverişli.
Kütüphane İkişer tane laboratuvar resim sınıfı, müzik sınıfı
buunuyor. Ayrıca spor salno da bulunuyor.
MFağırlıklı olarak TM ve Sözel yada Dil geliyor
Öğrenciler çok sıcakkanlı sosyal etkinliklere katılan
eğlenmeyi bilen ve çok samimi kişiler.
Geleneksel pilav günü, mezun olacakların su savaşı gibi
etkinlikler oluyor.
3-4 tane kafe ve bir de sahil var. Okulun bahçesinde
bulunan spor salonuna uygun bir fiyata yazılabiliyorsunuz
ve okul japon bahçesinin karşısında. Kafe olarak da
Baltalimanı Hastanesi'nin kafesi dışında yakın çevredeki
kafeler öğrencilerin cebine hitap etmiyor.
Öğrenciler için ideal.
Öğretmenler çoğu harika, mükemmel, tecrübeli, sıcakkanlı.
Öğrencinin dilinden anlarlar.
sosyalliği yüksek bir okul ve başarısı da çok yüksek ikisini
de aynı anda yürütülebiliyor.

Rehberlik servisi yeterli öğretmenler fazlaca yardım ediyor
hatta öğrencilerin üzerinde duruyorlar gerek test olsun
gerek yapamadığı sorular olsun her türlü yardıma hazırlar.
İngilizce ve almanca olmak üzere iki adet dil eğitimi var ve
ikiside gayet yeterli düzeyde.
Bu konu hakkında fikrim yok. -Evet destek konusu tam ama
maalesef Erasmus gibi programlarla daha çalışılmadı. -Etweenning kulübünde bilgilendirilmiştim fakat bu o kulüpte

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

olduğum içindi genel anlamda yurt dışı ile ilgili
bilgilendirmenin yetersiz olduğunu düşünüyorum
Burs imkanları gayet iyi. İhtiyaç sahibi öğrencilere burs
imkanı var
Verilmiyor.
İstenilen her alanda kendini geliştirebilirsin öğretmenlerin
çok fazla yardımı oluyor.

Evet
Proje geliştirmek isteyen herkes projelerinin çoğunu
gerçekleştiriyor.
Hepsi birbirini kollayan, saygılı, samimi insanlar ve
öğrenciler arası etkileşim oldukça fazla.
Çok büyük bahçemiz var ve sosyallik bakımından çok iyi
oluyor.
Fazlasıyla kulüp olduğu için aklınıza gelebilecek çoğu ilgi
alanına hitap ediyor.
Her türlü etkinlik yapılabilicek bahçemiz var.
Sosyal etkinlik açısından zengin bir okuluz. Bu sayede ayda
en az iki tane etkinlik gerçekleşleşiyor.
Öğretmenler gayet iyi karşılıyor ve ellerinden geldiğince
yardım ediyorlar. Okul iderasi de etkinliklere olumlu bakıyor.
Öğrencilerin uğraşlarıyla ve öğretmenlerin desteğiyle
gerçekleşiyor
Basketbol
Basketbol, okçuluk, voleybol, futsal, kano
Müzik aleti olarak davul saz gitar ve çeşit çeşit aletlere
erişimi var eğitim olarakta müzik öğretmenlerinden rica
edildiği zaman istenilen müzik aletiyle ilgili eğitim
alınabiliyor
Bir tane müzik grubu var birçok etkinliğe katıldılar
Evet düzenleniyor.
Genellikle özel üniversiteler tercih ediliyor.
Sayısal bölümler ağırlıkta tercih ediliyor
Mezunlar derneği var onun dışında iletişim konusunda bir
sıkıntı olmuyor

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa
İstanbul/Sarıyer
Darüşşafaka Lisesi
Ücretsiz kolej eğitimi
20
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Var il içinden gelenler de kalıyor memnunuz
Evet metro otobüs hemen çok yakınında
Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu
bulunuyor.
MF bölümü çok yoğunlukta
Okuldaki öğrenciler mezun olduklarında çok seçkin
mesleklere sahip olucak, ülkenin önemli yerlerine
gelebilecek potansiyelde insanlar olarak mezun oluyorlar.
Evet. 1863 yılından beri yalnızca bağışlarla varlığını
sürdüren ücretsiz kolej eğitimi veren bir kurum.
Evet İstanbul’un en işlek yerleri olan Levent, taksim gibi
yerlere yakın.
Yoğun fakat ileride meyvesini alabileceğiniz yoğunlukta.
Evet ülkenin en iyi eğitmenleri bir arada.
Basketbol konusunda çok başarılıyız, onun dışında robot
kulübümüz defalarca yurt dışında ülkemizi temsil etti ve bir
çok birincilikle ülkemize döndü.

Evet yeterli her öğrenci için çalışma programları
hazırlanıyor sabah akşam etütler oluyor ekstra kurslar
ücretsiz test kitapları vs bir çok imkan var.
İngilizce ve seçmeli fransızca ya da Almanca eğitimi aldık
bence gayet verimliydi.
Evet var YES veya AFS gibi programlara katılmak isteyen
öğrencilere süreç boyunca destek oluyorlar.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Okul 4. Sınıftan 12. Sınıfa kadar ücretsiz kolej eğitimi
veriyor.
Başarısız öğrenciler için ekstra kurslar oluyor ve keçeden
tutun maket uçağa kadar bir çok alanda da kulüp var.
Evet kesinlikle.

Evet
Evet okul kendisi de yardımcı oluyor sponsor bulma
konusunda da yardımcı oluyor
Çok iyi kardeş gibi büyüyorsunuz
Evet kocaman bi mahalle düşünün. İçinde yemekhane, spor
salonu, planetaryum vs var.
Hatırladığım kadarıyla baya fazlaydı. İlgi alanınıza göre
kulüp kesinlikle bulabiliyorsunuz.
Evet.
Akademik başarılar kadar sosyal başarılara da önem veren
okulumuz sıklıkla etkinlikler düzenlemektedir.
Süreç boyunca yanımızda oluyorlar.
İki tarafın da uğraşıyla gerçekleşen bir durum.

Basketbol
Basketbol futbol voleybol masa tenisi badminton satranç
(hatırladıklarım bunlar, daha fazla olabilir)
Tüm müzik aletlerine erişimimiz vardı
Bir kaç müzik grubu vardı ve bir çok ödül aldılar ama tam
sayılardan emin değilim
Evet
Marmara Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ gibi devlet
üniversitelerine yerleşiyoruz
Mühendislik çok tercih ediliyor genelde.
Evet pilav günümüz var onun dışında da hep iletişim
halindeyiz

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Avrupa
İstanbul/Sarıyer
Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
Okulun imkanları.

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme

Sayısal ve eşit ağırlık sınıfı var.

18
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Okulun yanında pansiyon var, yemekhane de var ve
öğrenciler memnun
Servise talep olmadığı için servis yok, otobüs durakları
yürüme mesafesinde.
Fizik,kimya,biyoloji laboratuvarı bulunuyor. Kütüphane, spor
salonu, kantin bulunuyor. Ayrıca bahçede voleybol,
basketbol ve futbol sahası bulunuyor. Dil sınıfları da var,
bunların yanında asansör ve mescit de var.

Evet bütün öğrenciler hevesli ve atılgan. Okulumuzun bir
osmanlıca grubu var ve yarışmaya katıldılar.
Bilmiyorum
Park var.

Yeterli
Okuldaki öğretmenler cidden çok tecrübeliler, derslerde
akıllı tahta kullanıyoruz.
Bu konuda fazla bir bilgim yok.

Rehberlik servisi yeterli.
Kariyer hakkında konferanslar yapılıyo.
İngilizce ve arapça

Bilmiyorum

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Burs hakkında bir bilgim yok
Hayır
Müdür yardımcısına ve değerlik hocasına başvurabiliyoruz.

Orta
Bilmiyorum
İyi.
Bahçe var . Bahçede oturabileceğimiz üstü kapalı banklar
var. Ve kantin var.
Hayır.
Evet çok büyük bir konferans salonu var.
3 haftada bir.
Ellerinden geldiğince ilgileniyorlar.
Hem öğretmenler hem de öğrenciler uğraşıyor.

Yok.
Futbol
Müzik aletleri var ama eğitim almıyoruz
Yok

Evet.
Henüz okul mezun vermedi.
Mezun yok.
Mezun yok

Yok

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Öğretmenleri çok ilgili.
Yok.
Yok.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa
İstanbul/Şişli
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
Proje okulu olması ve köklü bir özgeçmiş.
30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhane var ama yatakhane yok.
Metro ve otobüs ile ulaşılabilir
Kütüphane, kantin, spor salonu, yemekhane, laboratuvar
bulunuyor.
MF çoğunlukta TM toplam 20-25 öğrenci
Atılgan, gelişime açık kişiler
Evet, nevruz bayramında şenlik düzenleniyor.
Hepsi bulunuyor.
Bence normal ama daha yoğun olabilir

Kesinlikle evet.

Bilmiyorum.

Rehberlik servisi var ve onlara ders çalışabilmeleri için
bütün imkanlar sağlanıyor
evet çokça verimli bir dil eğitimi var. okulumda ingilizce ve
almanca olmak üzere iki tane dil eğitimi seçeneği var.
Erasmus var ve bilgilendirme çokça yapılıyor.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Bu konu hakkında pek bir bilgim yok.
Evet, öğretmenlerle beraber sınıf içinde soru çözümü, kitap
okuma saati yapılıyor
Var

Evet
Bilmiyorum
Genel olarak herkes grup halinde geziyor. Öğrenciler
arasındaki ilişki bana, kimi zaman samimi kimi zaman
soğuk geliyor. Değişiyor.
Ön ve arka bahçe bulunuyor. ön bahçe 50m×50m, arka
bahçe ise 50m×15m civarındadır
Aktif olan 5 tane kulüp vardır.Yeterli kişi sayısına
ulaşıldığında kulüp kurmak oldukça kolay.
Var
2 ayda bir
Öğrencilere yardım ederek
Her ikisininde

Voleybol
Voleybol, futbol, basketbol ve hentbol
Piyano, gitar
1 tane var, yarışmaya katıldılar mı bilmiyorum
Hayır
Koç Üniversitesi,Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Tıp, mühendislik ve hukuk
Hayır

Hayır
Konumu ve bahçesi

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Hayır
Hayır

Hayır

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Avrupa
İstanbul/Şişli
Özel Saint Michel Fransız Lisesi
Fransızca eğitim kalitesi , sosyal ve bilimsel altyapısı Butik,
pozitif atmosferi olan küçük bir okul olması
20
Evet Var
Dersler blok dersler şeklinde işleniyor.
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Evet konumu çok merkezidir. Bütün ulaşım araçları metro
dahil okulumuzun yakınındadır.
Okulumuzun fiziki şartları eğitim ve öğretim sürecinin
olanaklarını karşılamaktadır. Okulumuzda medyatek,
yemekhane, kantin, laboratuvarlar, spor salonu, seramik
atölyesi, dans odası, tiyatro salonu, resim atölyesi, sergi
salonu, müzik odası, permakültür bahçesi, açık havada
basket sahası bulunmaktadır.
Bizim dönemimizde %60 MF , %40 TM’dir.
Öğrenci profili öğrenmeye ve çeşitli alanlarda yarışmalara
katılmaya isteklidir. Evet öğrenciler yeni şeyler üretemeye,
etkinlikler planlamaya heveslidir.
Kariyer Koridorları Etkinliği düzenlenir.
Evet bulunmaktadır.
Ders programı ve ödevlendirme öğrenciler için yeterlidir.
Okulumuzun öğretmenleri tecrübeli ve alanlarında uzman
olup öğrencilerle iletişimi çok iyidir.
Okulumuzun tüm alanlardaki eğitimi çok iyidir.

Kariyer koridorları etkinliği, meslek gözlem programı,
üniversite gezileri, okul içinde üniversite tanıtım
konferansları, üniversite sınavı bilgilendirme toplantıları,
geleceğin meslekleri tanıtım oturumları, yurtdışında eğitim
konferansları yapılmaktadır. Evet rehberlik servisi ve eğitim
programları yeterlidir.
Kesinlike düşünüyorum. Fransızca ve ingilizce eğitimi
bulunmaktadır.

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Evet yapılıyor. Yurtdışında eğitim hakkında konferanslar
düzenleniyor.

Maddi olanak bursu verilmektedir.
DELF sınavı ve üniversite sınavı için okul sonrası destek
dersleri verilmektedir.
Evet kurslar bulabiliyorum. Öğretmenlerime ve rehberlik
servisine her konuda danışabiliyorum ve destek
alabiliyorum.
Evet
Evet çeşitli ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına
katılabiliyoruz. Projenin durumuna göre yardım ve katkılar
yapılmaktadır.
Öğrenciler birbirleriyle dayanışma ve destek halindedir.
Evet vardır. Yeterli büyüklüktedir.
Bilimsel, sosyal, kültürel, sportif gibi tüm konularda kulüpler
bulunmaktadır. Evet bulabilmektedir.
Evet tiyatro salonu ve sergi salonu organizasyonlar için
kullanılmaktadır.
Çok sık gerçekleşmektedir.
Sosyal etkinliklerin planlanması, yürütülmesi ve
sonuçlandırılması sürecinde destek olmaktadırlar.
Öğrenci ve öğretmenlerin işbirliğiyle gerçekleşmektedir.
Tüm spor dallarında başarılar elde edilmektedir.
Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, yelken , satranç
spor dallarında okul takımımız bulunmaktadır.
Piyano, gitar, bateri, flüt, davul aletleri gibi çeşitli müzik
aletlerine erişebilmekteyiz.
Çeşitli müzik grupları yer almaktadır. Farklı yarışmalara
katılıp başarı elde etmişlerdir.
Evet her sene Bilim Tarihi Sergisi okulumuzda
yapılmaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki
başarılı üniversitelere yerleşmektedirler.
Her alanda tercihler yapılmaktadır.
Evet. Okulumuzda mezunlar derneği bulunmaktadır.
Özellikle onlarla iletişimimiz kariyer koridorları etkinliği ile
sağlanmaktadır.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Ulusal ve uluslararası bilimsel projelere ve yarışmalara
katıldım. Fransızca bilemenin önemli olduğunu bir kez daha
gördüm.
Evet. Fransız ekolü ile eğitim almak.
Hayır yoktur.
Fransızca eğitiminin donanımlı olduğunu duymuştum ve
gerçekten öyle olduğunu deneyimledim.
Bu okulda okuduğum için çok mutluyum.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne

Avrupa
İstanbul/Şişli
Şişli Anadolu Lisesi
Sanat ve ingilizce konusunda imkânlarının çok iyi olması .
30
Aslında evet var ancak birçok öğrenci bu kuralı tabiri caizse
takmıyor ve serbest kıyafetlerle geliyor öğretmenlerimizin
bazıları bu öğrencilere kızsada bir şey fark etmiyor ancak
bence böyle olması daha iyi okul kıyafeti yerine dsha rahat
kıyafetlerle gelmek daha iyi :)
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhanemiz var ve yemekleri fena değil karnımızı
doyuruyor ve lezzet olarak da tabii ki daha iyi olabilir ancak
kötü de değil ama yatakhanemiz yok.
Ulaşım için bir nevi elverişli aslında çünkü okulun 15-20
dakika yürüme mesafesinde otobüs durağı ve 20-30 dakika
yürüme mesafesinde de metrobüs durağı ve metro
istasyonu var.
Okulun fiziki şartları biraz sıkıntılı hatta biraz değil direkt
sıkıntılı; depremlerdeki tehlikeden dolayı okulun yakında
yıkılması ve yeniden inşa edilmesi planlanıyor.
Okulumuzdsa kantin, yemekhane, spor salonu, kütüphane
ve laboratuvar bulunuyor.
MF öğrencileri ağırlıkta, sözel yok diye biliyorum. Dil sınıfı
da başvuru sayısına göre açılıyor.
Evet. Oldukça açık fikirli, yaratıcı, yetenekli ve azimli
arkadaşlarım var. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde.
Okulumu seviyorum. Okuldaki öğrencilerin bir çoğu genel
olarak etkinliklere katılmaya çok hevesli kişiler. Spor
alanında da bir çok alanda çok iyi oyunculara ve spor
yapmayı da çok seven kişilere sahibiz ve çok atılgan
kişiliklere sahibiz.
Evet, 9. Sınıflar için 'Rozet Takma Töreni' her sene
gerçekleştiriliyor. Her sene 12. Sınıflar mezun olurken
öğretmenler ve öğrenciler arasında veda amacıyla su
savaşı yapılıyor.
Spor salonu veya bahçe yok ama park ve kafeler var
Bana yoğun geliyor.
Öğretmenlerime hayranım gerçekten harika insanlar.
Kesinlikle tecrübeli ve yeterli olduklarını düşünüyorum.
Fizik dersinin oldukça üzerine düşülüyor. Arada fizik üzerine
denemeler oluyor. Her öğrenci her hafta fizik sorusu çözüp
takıldıklarını sormak zorunda, yoksa puan kırılıyor. Aynı
şekilde ingilizce bir sürü etkinlik yapılıyor, yabancı dilin de
üzerine çok düşülüyor.

düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?

Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?

Rehberlik servisimiz bize yeteri kadar bilgi ve rehberlik
sağlıyor.
Evet kesinlikle. 2 farklı dil eğitimi seçeneğimiz var. Almanca
ve İngilizce.
Erasmusla yurtdışına giden öğrenciler var. Her sene
Balkanlar gezisi düzenlenmekte. Yurtdışı hedefleyen
öğrencilere Ingilizce öğretmenlerimiz tarafından destek ve
tavsiyeler sürekli veriliyor.
Okul aile birliğine danışıldığında kitap masrafları gibi
masraflar okul tarafından karşılanabiliyor.
Hayır
Var, zaten isteğe bağlı olarak açılan, özel olarak getirilen
öğretmenler ve kurslar bulunuyor genellikle de ders
duyurularını sık duyarsınız. Eğer okulda danışabileceğimiz
biri yoksa okul bir konuşmacı getirtiyor ve sorularımızı ona
yöneltebiliyoruz.
Sınıfımı paylaştığım öğrencilere alışmakta zorlandığım için
rehberlik servisine başvurmuştum. Öğretmenimizle hem bu
duruma nelerin sebep olabileceği hem de nasıl çözüm
bulunabileceğiyle ilgili bir konuşma yaptık. Bir süre sonra
beni tekrar odasına çağırıp bu durumun devam edip
etmediğiyle ilgili tekrar konuştuk. Öğrencilere elinden
geldiğince yardımcı olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle çok uç bir şey değilse okul destek her türlü
veriyor siz yeterki üretken olun maddi destek konusunda ise
ilk sponsor bulmaya çalışıyoruz eğer bulazsak okulun
kendisi verebildiği kadar yardımı veriyor
Çok aşırı bir sıkıntı olduğunu görmedim herkes genellikle
gayet olgun ya da nerede duracağını bilen kişiler. Okula çok
rahat kaynaşabildiğimiz ve farklı sınıflarla rahatça konuşup
arkadaşlık kurabildiğimiz bir ortam hakim.
Var, çok büyük değil. Ama okulun kendisi büyük değil
zaten.
Çoğunluk bulabiliyor ve kulüplerimiz aktif her hafta bir ders
alınıyor ve kulüp toplantısı yapılıyor.
Evet var, oldukça etkinlik yapıyoruz.
Kulüplerimiz iki haftada bir yapılıyor. Özel günler için de bir
ay önceden çalışmaya başlanarak haftada iki veya üç kere
çalışmalar yapılıyor.
Hepsi çok cesaretlendirici ve destekleyiciler.
Herkesin katkısı oluyor ama tabii öğretmenlerimiz bizim için
çok uğraşıyor
Basketbol ve salon futbolu.

Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Futbol ve voleybol
Bateri, gitar, bağlama, perküsyon, piyano, bas
Müzik grubu gibi olan 1 tane var, onun dışında 2 kişilik
gruplar halinde sahneye çıkıyoruz.
TÜBİTAK bilim fuarı oldu bir kere.
Mühendislik ve tıp fakültelerine gidenler var.
Sayısal alanlara yönelenler daha çok.
Evet, gelip bize bilgi veriyorlar.

Müzik konusunda beni çok geliştirdi.
Sanat konusunda inanılmaz bir okul, gerçekten harika
öğretmenlerimiz var çok şanslıyız.
Fiziğin üstüne keşke bu kadar düşülmese iyi olur.
Ulaşımın zor olduğunu düşünmüştüm ama oldukça
kolaymış.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?

Avrupa
İstanbul/Zeytinburnu
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
Eğitim kalitesinin iyi olması ve sosyal olarak çok faal olan
bir okul olması, büyük organizasyonlar düzenlenmesi ve
idarenin, öğretmenlerin öğrencilerle aile gibi olması.
30-40
Belirli bir forması var fakat okul içinde forma giymeyle
alakalı baskı yok, giyilmesi gerekiyor fakat çok üstünde
durulmuyor. Formalar da tişört ve polardan ibaret.
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Evet elverişli YTÜ Davutpaşa metro durağının yanında,
aynı zamanda bulunduğu cadde üstünde kendine ait otobüs
durağı bulunmakta ve cadde üstünden birçok minibüs
geçmekte.
Kütüphane var, yemekhane mevcut değil bunun yerine
kantin bulunuyor, kantin de belirli günlerde yemek servisi
yapıyor (mantı çorba vb). Kantinin olanakları gayet geniş.
Her ders için laboratuvar bulunmakta, imkan olduğunca
dersler laboratuvarlarda işlenmekte. Kapalı spor salonu
binanın en alt katında bulunuyor ve bunun yanında
bahçede spor aletleri - basketbol sahası bulunmakta.
Binamız yeni yapıldığı için fiziki şartları oldukça uygun
MF sınıfı yoğunlukta, TM sınıfı ise genellikle bir tane
(maksimum 25 öğrenci başvuruyor) açılıyor. Dil sınıfı henüz
açılmadı sınıflar öğrenci isteğine göre açılıyor. Sınavda
tercihlerini dilden yapacak arkadaşlarımız TM sınıfında
eğitim görerek ekstradan kendileri dil sınavına
hazırlanabiliyorlar.
Kesinlikle atılgan bir okul bu konuda. İdare ve öğretmenler
bizle iş birliği içinde projeler yapmaya hevesli oldukları için
bizim de hevesimiz kat kat artıyor. Ayverdide dersler kadar
sosyal aktivitelere de çok önem veriyoruz, durmadan yeni
fikirler geliştirme ve olan fikri devam ettirme gayretindeyiz.
Biz Ayverdiliyiz Rozet Takma Töreni' her yıl 9.sınıflara
yapılıyor, bu törende yeminler edilip rozet takarak tamamen
bir ayverdili olmuş oluyoruz. Pilav günleri yapılıyor. Kutlu
doğum haftaları vb etkinlikler düzenli olarak her yıl şenlik
havasında kutlanıyor.
Yemek için salonlar mevcut bunun yanında YTÜ
kampüsünün yanında olduğu için merkezi konumda
sayılıyor ve buradaki kafelere gidebiliyoruz. Metro
güzergahı olduğu için alışveriş merkezlerine kolaylıkla
ulaşabiliyoruz. Çok merkezi değil ancak Forum İstanbul ve
Axise yakın olduğu için bir sıkıntı olmuyor.
Çok yoğun ödevlendirme yok hatta çoğu derste
ödevlendirme yok. Öğrenme odaklı bir eğitim sistemimiz
var.

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?

Lisemizde sayısal öğrencileri üstüne daha fazla düşülüyor.
Bu konuda YKS'de başırılı olabilmek adına tempolu bir
sınav hazırlığı ve 4 yıl boyunca öğrenme süreci sizi
bekliyor.

Belirli aralıklarla tüm okulda deneme sınavları vs
uygulanıyor, ders programı psikolojik danışmanlık için
rehberlik servisi seferber oluyor. Bunun yanında
öğretmenlerimiz bizi asla yalnız bırakmıyor, her daim
destek veriyorlar.
İngilizce ve Almanca dil seçenekleri mevcut. İkisini de
zorunlu olarak alıyorsunuz 4 yıl boyunca. Dersleri takip
etmenize bağlı olarak hiç dil bilmeseniz bile burdan güzel
bir seviyede dil öğrenerek çıkma olasılığınız çok yüksek. Dil
öğretmenlerimiz işlerini severek yapan ve size de
sevdirmeyi bilen insanlar.
Okulumuzda exchange program kapsamında yılda 2 kez
öğrenci değişim programı uygulanmakta. Bunun yanında
yurt dışına birçok gezi düzenlenmekte. Yurt dışı hedefleyen
öğrenciler de yabancı dil öğretmenlerimizle görüşerek bu
konuda rahatlıkla destek alabilir. Ben görüşmüştüm
hedeflerim değişince hazırlığa devam etmedik ama her
daim destek veriyorlar. Spesifik olarak kendiniz bu konuda
çalışmalısınız uygulanan bir program yok.
Okulun bizzat sağladığı bir kaynak yok, devletten burs
alırsanız 4 yıl boyunca devam eder. Onun dışında bir burs
imkanı yok.
Seçmeli dersler ve kulüpler var.
Rehberlik servisinden destek alabilir ve hatta resim ve
müzik hocalarıyla görüşerek tam anlamıyla ihtiyaç
duyduğunuz yeteneğinizin üstüne yoğunlaşabilirsiniz.
Evet
Kesinlikle veriyor bu konuda idare ve öğrenci işbirliği
içerisinde. Belirli bir miktar maddi yardım sağlanıyor.
Kesinlike büyük küçük ilişkisi yok barışçıl bir ortamı var
sınıflar arasında ayrım yok. 9 ve 12. Sınıf bir arada oturup
sohbet muhabbet edebiliyor. Küçümseme yok. Samimi bir
hava var her öğrenci Ayverdi ailesinin bir üyesidir.
Okulumuzun yanında okul kadar bir bahçe var. İçerisinde
sporaletleri sahalar mevcut bu alanları etkin bir şekilde
kullanabiliyorsunuz. basket sahaları, spor aletleri, çimlik
oturma alanları, banklar, çardaklar vardı bu yüzden çok
rahattık.
Evet bulabiliyor belirli kulüpler daha aktif çalışıyor. Herhangi
bir konuda aktif olmak için kulübe ihtiyacınız yok

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

hocalarınıza gittiğinizde sizi rahatlıkla bir projeye, 20'ye
yakın organizasyona dahil eder.
Konferans salonu ve bahçesi kullanılıyor. Büyüklük ve
kapasite olarak oldukça yeterli.
Çok sık. Ayda bir sefer belki daha sık.
İşbirliği içindeyiz. Beraber planlar ve beraber yürütürüz.
Çoğu etkinlikte bizim de söz hakkımız oluyor, bizden de fikir
alınıyor ve saygıyla dinliyorlar.
Kesinlikle eşit diyebilirim. Eğer bir fikriniz varsa ilgili hocaya
gidip saniyeler içinde bir organizasyonun temelini
atabilirsiniz. Veya durağan bir dönemde hocamızın aklına
bir fikir gelirse ve bizlerden rica ederse kırmadan yardımcı
olur işbirliği içinde yürütürüz. Öğrecilerin uğraşları daha
fazla.
Futbol ve basketbol üzerinde daha çok duruluyor.
Basketbol, futbol ve voleybol
Eğer kendi enstrümanınız varsa burda kendinizi
geliştirebiliyorsunuz okulun sağladığı ücretsiz bir olanak
yok. - Klavye, org, bateri
Her sene mutlaka birkaç grup çıkıyor kendi
organizasyonlarımızda da kullanıyoruz. Müzik
yarışmalarından emin değilim. - 1 grubumuz var yarışmaya
katılmadık
Evet, son 2 yıldır özellikle çok gerçekleştirildi.
Seçkin üniversitelere yerleşiyorlar dereceye girenlerimiz
var. Okulumuzun sitesinde bu bilgilere erişebilirsiniz.
Marmara, İstanbul, boğaziçi, gazi, itü gibi.
Her yıl yaklaşık 9-10 kişi tıpa yöneliyor. Birkaç kişi diş
hekimliği ve geri kalanı mühendislik vb bölümlere yöneliyor.
Mezunlar günü pilav günü bulunmakta bunun yanında VALSAAL Mezunlar Derneği aktif olarak çalışmakta Yenilendirilmiş mezunlar derneğimiz de aktif şekilde
çalışıyor.
Okulum sayesinde karşılaştığım birçok fırsat var bunlardan
biri okulun mezunlarının derneği Bigenç sayesinde kendinizi
yetiştirebilmek önemli organizasyonlarda yer alabilmek.
Bunun yanında sosyal ve kültürel olarak inanılmaz fayda
sağlıyorsunuz. Son olarak kendimi keşfetmem.
Sosyalliği ve kadrosu. Aile gibi olmamız.
Konumu.
Aile havasında olduğunu ve sınıflar arısında çatışma
olmadığını duymuştum doğru olduğunu deneyimledim
9.sınıftayken 12.sınıflsrla aralarda rahatlıkla sohbet
ediyorduk. Çok disiplinli oldğunu duymuştum ama
bunaltacak derecede bir disiplinle karşılaşmadım.
Bu okulu tercih edeceklerin çok şanslı olduğunu
düşünüyorum. Başta ön yargıyla yaklaşılan ama sonrasında
aşık olunan bir okul. Keşke mezun olmasaydım veya en
başından başlasaydım diyorum. Bu samimi aile ortamını

çoğu okul sağlayamıyor. Şimdiden Ayverdi ailemize
hoşgeldin!

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?

Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Avrupa Batı
İstanbul/Avcılar
FMV Işık Okulları Ispartakule Kampüsü
Sosyal imkanları çok iyi olması Müzik stüdyoları, açık ve
kapalı spor alanları, geniş ve ferah bir bahçe, geniş sınıflar,
az merdiven Düzenlenen okul içi etkinlikler ve sosyal
sorumluluk çalışmaları gibi aktiviteleri. Sene boyunca
düzenlenen etkinliker, kapsamlı yurt dışı desteği, vizyoner
öğretmenler, vakfın değerleri, vakfın tarihi
24
Evet Var
40 dk
Evet, İngilizce.
Yatakhane Yok
Okul merkezi bir yerde olduğu için toplu taşımayla ulaşım
rahat.
Okul bir öğrencinin öğrenim hayatı boyunca ihtiyaç
duyabileceği her şeyi içinde barındırıyor. Fizik, kimya ve
biyoloji olmak üzere 3 ayrı laboratuvarımız, açık ve kapalı
spor salonlarımız, yüzme havuzumuz, kütüphanemiz,
kantinimiz, gayet geniş ve mükemmel yemekler yapan bir
yemekhanemiz, müzik sınıflarımız ve stüdyomuz, geniş ve
rahat konferans salonlarımız var.
MF ve TM bölümleri ağırlıklı.
Evet, okulda şimdiye kadar tanıdığım herkes hevesli ve
üretken insanlardı.
Hayır
Biraz yürümek gerekiyor ama evet.
Bence yeterli ama fazla yoğun olduğu zamanlar da oluyor.
Evet, şimdiye kadar hiçbir öğretmen hakkında aksini
düşünmedim.
Galiba özellikle üstüne düşülen bir alan yok, tahminimce
hepsi eşit.

Çok bilgim yok ama tanıdığım arkadaşlarımdan aksini hiç
duymadım.

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor

Dil eğitimi gerçekten iyi. Anadolu lisesinde sayısal dersleri
İngilizce görüyoruz. 2. yabancı dil için de al'de İspanyolca,
Fransızca, Almanca; fl'de Fransızca ve Almanca var.
Verilen destekler hakkında bilgim yok.

Bence yeterli.

Bilmiyorum.
Şimdiye kadar bir kusurla karşılaşmadım ama karşılaşırsak
Student Voice Center ve rehberlik birimimize
danışabiliyoruz.
Evet
Yeterli destek sağlanıyor.
Okulumu sevmemdeki en büyük etkenlerden biri okul içi
ortam ve öğrenci ilişkileri. Şimdiye kadar okuduğum hiçbir
okulda bu kadar güzel bir öğrenci ortamıyla karşılaşmadım.
Evet, bence yeterli büyüklükte.
Tam sayıyı bilmiyorum ama her ilgi alanına hitap eden
güzel kulüpler var.
Evet, fazlasıyla.
Her biri ayrı keyifli geçen etkinliklerimiz sıklıkla
gerçekleşmekte.
Destekliyorlar.
Öğrenciler ve Student Voice Center (yine öğrenciler) ın
uğraşlarıyla gerçekleşiyor.
Yüzme, basketbol
FRC, futbol, basketbol (kız takımı, erkek takımı), voleybol,
yüzme, masa tenisi
Bateri, piyano, gitar, keman, çello ve bir çok müzik aleti
daha bulunuyor.
Okulumuz müzik gruplarını destekliyor. Yarışmaya
katılanlar oldu ama ödül hakkında bilgim yok.
Bilmiyorum
Okul bu yıl ilk mezunlarını verdi ve maalesef yerleştikleri
yerler hakkında bilgim yok.
Okul bu yıl ilk mezunlarını verdi.
Yok

musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Evet, FRC ve MUN konusunda bana çok güzel fırsatlar
sundu.
Sosyal imkanları ve öğrencilerine verdiği değer.
Hayır.
Eski öğretmenlerimden çok sosyal bir okul olduğunu ve
memnun kalacağımı duymuştum ve kesinlikle doğru oldu.
Bana muhteşem bir sene sunan okulumu çok seviyorum.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?

Avrupa Batı
İstanbul/Avcılar
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
Eğitimi.
30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Otobüs duraklarına yakın, biraz yürüyerek metrobüs
duraklarına da ulaşmak mümkün.
Okulumuzda kütüphane, kantin ve yemekhane bulunuyor. 3
tane laboratuvarımız ve bir spor salonumuz var.
Okulda ağırlıklı olarak MF sınıflarımız bulunuyor ama onun
dışında sadece TM sınıflarımız var. Sözel ve dil sınıfları
başvuran öğrenci sayısı yetersiz olduğu için şu an mevcut
değil.
Öğrencilerimiz kendi okul vazifelerini bilir, derslere aktif
şekilde katılırlar. Ders bilincinin yanında sosyalleşmeye çok
önem verirler. Yıl içinde aktif çalışan gruplarımız ve yine
aktif laboratuvarlarımız sayesinde derslere boğulmaktan
kaçıp çeşitli etkinliklerde bulunuruz ve geziler düzenleriz.
Yaza doğru okulumuzdaki etkinlik sayıları artar, öğle
aralarını aktif şekilde geçirip ders zamanı derslerimize
tutunuruz.
Okulumuzda geleneksel Aşure Günü, Gençlik ve Spor
Haftasıyla birlikte kutladığımız Bahar Şenlikleri ve 'Benden
Sana' isimli okuduğumuz kitapları paylaştığımız kitap
etkinliğimiz vardır.
Okulumuz çevresinde öğrencilerin rahatlıkla gidebileceği
parklar bulunuyor. Yine okulumuzun konumu sebebiyle
sosyal tesislere çok yakınız; parklar, kafeler ve yeşil alan
açısından okulumuzun konumu yeterince tatmin edici.
Lise müfredatına karşın ders programımız aktif ama verimli
geçecek şekilde düzenleniyor. Öğretmenlerimiz sayesinde
ders programı konusunda bir baskı görmüyoruz.
Öğretmenlerimiz bize en iyi şekilde eğitebilecek donanıma
sahip, yardımsever ve gerçekten düşünceli insanlardan
oluşuyor. Okulumla ilgili en çok gurur duyduğum şeylerden
biri öğretmenlerimdir. Bizi merak eden, soru soran bireyler
olarak yetiştirdikleri için hepsine minnettarım.
Okulumuzdaki öğrenciler çok çeşitli aktivitelerden zevk alan
çok yönlü kişilerden oluşuyor. Bir gün bahçenin bir
köşesinde voleybol oynayan öğrenci ertesi gün oturduğu
bankları boyuyor olabiliyor.

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?

Okulumuz son sınıf öğrencilerine kendilerine ait bir kat
tanıyor. Belirli aralıklarla deneme yapılıyor. Çeşitli
üniversitelere geziler düzenleniyor. Rehberlik servisi aktif
şekilde çalışıyor. Sınava yönelik çalışma, sınav stresi,
tercihler hakkında bizleri bilgilendiriyorlar ve bir konuda
sorun yaşıyorsak yardım etmek için her zaman yanımızda
oluyorlar.
Okulumuzda İngilizce ve Almanca eğitimi alıyoruz. İki dersin
öğretmenleri de çok donanımlı ve anlayışlı insanlar olduğu
için seviyeniz ne olursa olsun dilinizi geliştirmeniz mümkün.
Bu sene planlanan bir etkinliğimiz pandemi sebebiyle iptal
oldu. Pandemi devam ettiği sürece yeni bir etkinlik
olmayacaktır.
Okulun burs imkanları hakkında bir bilgim yok
Kendi kulüplerimizde farklı şeyler öğrenmemiz mümkün. O
kulübün temasına ve öğrencilerin ilgi alanına göre farklılık
gösterebiliyor.
Bir konuda kendini geliştirmek istiyorsan kurslardan ziyade
kulüplere katılmak yararlı olabilir. Kulübünün başındaki
öğretmeninle anlaşıp kendini geliştirmek istediğin alanla
ilgili etkinlikler düzenlemek ya da halihazırda bulunan
etkinliklere katılmak mümkün.
Okulumuzun aktif çalışan bir rehberlik servisi var.
Projeye bağlı olarak değişse de bir fikrin olduğu ve
arkasında durduğun sürece kimse seni geri
çevirmeyecektir. İdaremiz de öğretmenlerimiz de bu konuda
çok düşüncelidir. İhtiyacımız olan imkanları sağlamak için
çok çalışacaklarına eminim.
Okula gelirken öğrencilerin en çok korktuğu şey ezilmek,
kabul görmemek oluyor. Bizim okulda üst sınıflar alt sınıfları
hoş görür, yardımcı olur. İnsanlar birbirini ezme çabasında
değil.
Okulumuzun tüm öğrencileri rahatlıkla alabileceği bir
bahçesi var ama en önemlisi okulumuz etkinlik konusunda
fazlasıyla aktif. Öğrenciler olarak da okulun tüm
imkanlarından yararlanıyoruz.
Okulumuzda aktif çok fazla kulüp var. Öğrencilerimiz
rahatlıkla ilgi duyduları kulüpleri tercih edebilir.
Evet.
Öğrencilerimiz çok aktif dolayısıyla okul sürekli bir etkinlik
içinde oluyor.
Düzenlemek istediğimiz bir etkinlik varsa okul irademiz ve
öğretmenlerimiz sonuna kadar bize yardımcı olur. Fikrimizle
onlara başvurmamız yeterlidir.
Öğretmenlerimiz bize destek çıkmasa istediğimiz şeyleri
gerçekleştirebileceğimizi düşünmüyorum. Ama genelde
öğrenciler ortaya bir fikir atıyor ve grup çalışmasıyla
gelişiyor her şey.

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?

Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Voleybol, basketbol, masa tenisi okul içinde çok popüler ve
aktif olarak öğrencilerin uğraşları arasındalar.
Basketbol, voleybol
Okulumuzda piyano, bateri, çeşitli gitarlar ve daha birçok
müzik aleti bulunuyor. Müzik öğretmenlerimiz çok
alanlarında çok başarılı ve öğretmeye çok hevesli insanlar.
Okulumuz müzikle ilgilenen birini çok tatmin edebilecek
imkanlara sahip.
Okuldaki gruplardan çok haberdar değilim ama yakın
zamanda bir yarışmaya hazırlanıp okulumuzu temsil eden
öğrencilerimiz oldu. Aynı yarışmada finale kadar çıktılar,
ödülle ayrılan öğrencilerimiz oldu fakat grup olarak aldıkları
ödüller hakkımda bir bilgim yok.
Evet.
Genellikle köklü devlet üniversitelerini tercih ediyorlar.
Bilmiyorum.
Bireysel olarak okulumuzun mezunlarıyla konuşma imkanı
bulabiliyoruz fakat okulun yapabileceği şeyler mezun olam
öğrencilerimizin isteğine bağlı. Özellikle bir etkinlik
düzenlenmiyor ama bizimle konuşmak, bilgilendirmek
isteyen mezunlarımız idaremizle ve öğretmenlerimizle
iletişime geçtiklerinde mezunlarımızı bizlerle
buluşturuyorlar.
Okulumun sayısal eğitimi yanında resim ve dil eğitimini çok
beğeniyorum. Özellikle resime ilgi duyduğum için resimle
ilgili etkinliklerin içinde bulunabiliyor olmak beni çok mutlu
ediyor. Dersler arasında çok rahatlatıyor. Başka bir okulda
okusaydım bu kadar çok etkinlikte bulunabileceğimi ve aynı
zamanda böyle bir sayısal eğitim alabileceğimi
düşünmüyorum dolayısıyla okulumun bana sağladığı bu
imkanlardan çok memnunun.
Okulumda görev yapan herkesten çok memnunum diğer
liselerde böyle bir ortam bulabileceğimi düşünmüyorum.
Sınav haftalarında her gün iki dersten sınava giriyoruz ve
bu sınav haftası bitene kadar devam ediyor. Her gün iki
tane sınava girmek psikolojik olarak da fiziksel olarak da hiç
kolay olmuyor. Her gün bir sınav olacak şekilde
düzenlenmiş olsa çok daha rahat atlatılacak bir dönem
olduğunu düşünüyorum.
Okula gelmeden önce sınavlar zor demişlerdi. "Ne kadar
zor olabilirdi ki?" demiştim. Gerçekten zor olabiliyormuş.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Avrupa Batı
İstanbul/Bahçelievler
Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Ulaşımın kolay olması, üniversite sınavındaki başarısı(ilk
100 de 14 derecesi olması )
30-35
Siyah pantolon ve çok renkli olmayan üstler giyebiliyoruz
fakat genelde bu kurala uyulmuyor. Ayrıca okul
öğrencilerinin yıllık olarak çıkardığı tshirt ve sweatshirtler
oluyor.
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Evet. Metrobüs, otobüs, metroya yakın konumda. Ayrıca 5
dk minibüs aktarmasıyla marmaraya da ulaşılabiliyor.
Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, konferans
salonu, resim sınıfı var
MF için 5 sınıf ve TM için 10 kişilik bir sınıf oluyor. Bazı
dönemlerde TM sınıfı açılmıyor bile.
Evet kesinlikle. Çok samimi bir ortam var ve alt-üst sınıf
ayrımcılığı olmuyor. Aktif kulüplerimiz var ve etkinlikler
planlanıyor hepsi tarafından. Özellikle MUN,Robotik kulübü,
Girişimcilik, TEDX,
Kermes, spor turnuvaları, festamal & mezun su savaşı
geleneğimiz var.
Bir sürü kafe ve restoranlar, 3 tane de park var.
Bazı öğretmenler yoğun bir şekilde dersi işliyor, bazıları da
yeterli.
Özellikle kimya ve matematik zümresinde çok iyi
öğretmenlerimiz var ama diğer branşlarda yetersiz
öğretmenlerimiz de var.
Kesinlikle MF. Okulun büyük çoğunluğu tıpa, mühendisliğe
ve mimarlığa yöneliyor. Hatta tıp fakültelerindeki
yerleştirmelerinden ötürü Çapa Tıp Fakültesinden Teşekkür
mektubu bile aldı.

Rehberlik servisimiz bütün sınıflar için var zaten ama ekstra
bi program yok. Her hafta 1 deneme yapıldığı oluyor.
İngilizce ve almanca. Normal düzeyde.

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?

Bosna Hersek ile kardeş okul projemiz var.Bir sene bizim
öğrencilerimiz onların ülkesine gidip bir hafta kalıyor, bir
sene de onların öğrencileri bizim ülkemize gelip bir hafta
kalıyor. Ayrıca 1 yıl boyunca yurt dışında kalma projesi ve 1
aylığına Almanya'da bir üniversitede Almanca eğitimi görme
programı vardı virüs dolayısıyla olmadı.
Ben burs almadığım için bu konuda bi bilgim yok
Hayır fakat bazen İngilizce ve Almanca da müfredat dışına
çıkılabiliyor.
Kimya Olimpiyatlarına hazırlık dışında kursumuz yok ama
farklı alanlarda kulüplerimiz var.
Hayır
Psikolojik olarak evet maddi olarak hayır.
Çok büyük kavgaların olduğu bir okul değil. Ufak tefek
şeyler olsa da kimse başka sınıflara yansıtmaz. Genelde
bütün dönemler birbirleriyle arkadaştır, okulda dışlama
kültürü yerine sahip çıkma kültürü hakim diyebilirim. Bu
sebeple sıcak bi okuldur.
Bahçemiz kocaman. Basketbol, futbol vb sporlar için ayrı
ayrı yerler var.
Bildiğim kadarını sayayım; girişimcilik, sosyal etkinlik, çevre,
satranç, robotik, tiyatro, Tedx, gezi
kulüpleri.
Bahçe büyük ve konferans salonumuz var.
Genellikle her ay bir tane etkinlik düzenlenir. Yılda 2-3 tane
de büyük etkinlik gerçekleştirilir.
Bu sene müdür ve müdür yardımcılarımız değiştiği için bu
konuda pek bilgi sahibi değilim ama öğretmenlerimiz son
derece destekleyicidir.
Öğrencilerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor. Öğretmenler
sadece destekleyen ve yardımcı olan taraf olur, asıl her
şeyi halleden öğrencilerdir.
Basketbol, voleybol, futbol, gülle
Futbol, basketbol, voleybol, koşu, satranç ve gülle
Çalan kişiye özel eğitim verilebiliyor. Müzik aleti olarak ise
piyano, gitar ve keman mevcut.
Yok
Okulumuz düzenlemiyor ama farklı okullardakine
katılıyoruz.
Genellikle Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, İÜ ve Ege Üniversitesi.
Tıp, mühendislik tercih ediliyor.

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Her yıl olmasa da ara ara pilav günü yapılır. Mezunlar
günümüz ve MezunTalks oluyor.Okulda iletişim bilgileri
bulunur ve rehberlik servisi sayesinde iletişime geçebiliriz.
Genelde mezunlar sık sık geliyor.
Birçok etkinliğe katılma fırsatı sağlıyor.
Okuldaki herkesin (öğretmenler & öğrenciler) destekleyici
özellikte olması.
Dil eğitimi daha iyi olabilirdi.Tuvaletlerimizde sabun ve
peçete yok.Öğretmenlerin bazıları daha iyi olabilirdi.
Spor salonu yapılacak denildi, yapılmadı. Matematik
sınavları çok zor olur dediler gerçekten öyleymiş. Okulun
öğrencilerinin asosyal olduğu söylenmişti fakat o kadar da
asosyal bir ortam olmadığını gördüm.
Mümkünse Kabataş veya Vefa Lisesi'ni tercih edin.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa Batı
İstanbul/Bahçelievler
Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Çevresi güzel ve evime yakın.
30
Var.
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Metro, otobüs, metrobüs ve minibüs kullanılabilir.
Yemekhane haricinde hepsi vardı
Çoğunlukla MF sonra TM dil ve sözel yoktu
Yani birkaç öğrenci öyle diyebilirim BCAL Fest falan
düzenlediler büyük sanatçılar geldi ama genel olarak
öğrenci profili daha sıradan ve sade
Yok
Evet
Fazla yoğun bence
Tecrübeli olduklarını düşünüyorum hepsinin ama yeterli
olduklrını düşünmüyorum
Bu değişebilen bir şey yok sanırım spesifik bir alan

Pek bir imkan yok aksine daha boğucu davranabiliyor
idareciler
İki dil kişisine göre verimli olabileceğini düşünüyorum
Böyle programlar var ama gezi amaçlı eğitim olarak yok

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Bilgim yok
Hayır
Hayır

Bilgim yok
Çok gruplaşmalı genelde pek iç içe değiller
2 bahçe var biri altta bi üstte gayet yeterli
Kulüpler sözde var hiç gitmedik bilgim yok

Var
Senede 1-2 kez
Bizimle oluyorlar
Öğrencilerin

Yok
Futbol Basketbol Voleybol
Nerdeyse hepsine erişebiliyoruz müzik odasında eğitimi de
istersen alınabilir
Katılan oldu ödülü bilmiyorum ama tek müzik grubu var
Hayır
Spesifik bir üniversite belirtemem
Mühendislik
Yani sosyal medya falan üzerinden oluyor genelde

Hayır

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Yönetimi
Hayır

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa Batı
İstanbul/Bahçelievler
Dede Korkut Anadolu Lisesi
Üniversite yerleştirme oranı, puanının uyması ve ulaşım
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Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok

Evet
Kütüphane kantin laboratuvar ve spor salonu bulunuyor

Genelde MF ve 1 veya 2 tane TM
Okuldaki öğrenci profili çok iyi, herkesin farklı fikirleri var ve
bu çok hoş bişey. Fizik dersinde mesela fikirlerimizi
tartışabiliyoruz.
Mezunlarla pilav günü ve bilim şenlikleri oluyor.
Evet.

Yeterli.
Bence gayet güzel ve yeterli tabii her okulun da bazı iyi
olmayan hocaları vardır.
Tıp ve mühendislikler ve daha bir çok bölüm var.

Yeterli.

2

Bilmiyorum

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Bilmiyorum.
İngilizce dersimizi devlet kitabı dışında bir kitaptan işliyoruz.
Evet

Evet
Genel olarak destek veriyorlar.
Çok iyi, herkes kardeş gibi.
Kocaman bir bahçemiz var ve yemyeşil.
Bulabiliyorlar ve kulüp sayısı fazladır.

Evet.
Bahar şenlikleri gerçekleştiriliyor.
Destekliyorlar.
İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor.

Erkek basketbol ort derecede iyi.
Basketbol voleybol futbol masa tenisi
Bağlama eğitimi veriliyor
bir müzik grubumuz var

Evet
Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi
Tıp ve mühendislik tercih ediliyor.
Evet geçebiliyoruz

Güzel arkadaşlıklar
Çok iyi bir lise ve çok iyi bir ortam hem öğrenci hem
öğretmen bakımından.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

Şu anlık yok.
Çok iyi bi okul olduğunu duymuştum ve doğruymuş.

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?

Avrupa Batı
İstanbul/Bahçelievler
Prof.Dr.Mümtaz Turhan Sosyal Bilimer Lisesi
Öğrencilerin kendini geliştirmeye açık ve kaliteli olması, okulun
fiziksel olarak ferah olması, sosyal etkinliklere önem verilmesi,
öğretmenlerin eğitim kalitesinin iyi olması, sosyal bilimler
ağırlıklı bir okul olması
30
Hayır Yok
40 dk
Bulunuyor, İngilizce.
Yurtlu bir okul evet, yerleşmiş bir kültürü ve ilişkileri mevcut
denebilir pek ala. Öğrenciler memnun genel olarak. Devlet
yurduna göre gayet tatmin edici benim adıma.
Metro, metrobüs duraklarına 10-15 dakika, minibüs ve otobüs
duraklarına da 5-6 dakika kadar mesafede.
Kütüphanemiz sosyal bilimler lisesi olmasından mütevellit
zengin ve yeterli. Kantin ve yemekhane, laboratuvar mevcut.
Okulun içinde ayrı bir binada büyük bir spor salonu da
bulunuyor.
Neredeyse herkes TM. Kişi sayısı yeterli olursa sözel sınıf
açılabiliyor bir tane.
Çok çok fazla grupta yer alan insan çeşitleri mevcut. Farklı
inanç, siyasi görüş, bakış açısı vb. Öğrencilerin zaten asıl
amacı kişisel gelişimlerini sağlamak, öğrenmek ve farkındalık
bence bizim okulda. En azından herkesin bir bakışı bir görüşü
var iyisiyle kötüsüyle. Sosyallik açısından sıkıntı yaşayan çok
çok az bir kesim var. İnsanlar birbiriyle çok sıkı fıkıdır yani.
Bunun da sebebi okulun yerleşmiş bir kültürünün olmasıdır.
Birçok ortama girip çıkma durumu oluyor. İzole olarak
mevcudiyetini sağlayan okulda en fazla 1/4 orandadır.
Baharda nevruz kutlamaları oluyor, hazırlık öğrencilerine
geldiklerinde şakalar yapılır, mezuniyet törenleri alt
dönemlerimizle beraber olur, veda töreni hazırlanır ve
fazlasıyla eğlenceli olur, her sene şiir dinletileri vs. olur ve
düzenli olarak konferanslar düzenlenir.
Okulun içinde kendi kafesi mevcut ama çevrede de park, kafe
bulunuyor. Meydana 5 dakika mesafedeyiz.
Öğrencilere genelde baskı kurulmaz, kim ne yapacağını YKS
sürecine girene kadar idrak etmiş olur ve yatırım çalışmalarına
başlar.
Hocalar iyidir, faydalanmasını bilene velinimet.
Sosyal bilimler alanında elbette. Hukukçu yahut akademisyen
yetiştirilir genelde ama farklı alanlara yönelenler olsa da ortak
paydaları hayatlarının içine sosyal bilimleri katabilmiş
olmalarıdır. Başarılı kılan da budur mensuplarını.

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı
hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?

Ekstra okul kursu oluyor ve rehberlik herkese açık elbette. İyi
bir çalışmayla kurs gayet yeterlidir diye gözlemledim.
Bu çok göreceli bir mevzu. İlgi alanınsa ve çalışır, üzerine
düşersen çok yol kat edebilirsin. Salarsan ilgilenmezsen
olduğun yerde sayarsın. Eğitim gayet yeterli ve beklenti
karşılar seviyede ama öğrenmek için gayret gerekir tabi,
ayağına gelmiyor eğitim.
Okulda uluslararası bir sertifika programı olan IB programı var.
Yurt dışında bazı okullar için bu bir avantaj sağlayabilir. Bunun
dışında Fransa'nın verdiği Delf dil sertifikasının sınavları
yapılıyor. B1 üstü seviyede olursanız Fransadaki
üniversitelerden kabul alabiliyorsunuz. Erasmus vs.
programları da ilgili öğrencilere sunuluyor ve kontak kuruluyor.
Yurtta kalanların bir kısmı burslular zaten ortaokuldan beri,
yeterlidir herhalde pek bir fikrim yok.
Bilmiyorum
Elbette var, mezunlardan üst dönemlere bazı hocalar da dahil
olmak üzere danışılabilir herkese.
Evet, çok iyilerdir
Bilgim yok pek
Gayet iyi. Öğrecilerin çoğunluğu sosyal. Birlikte çalışmamız
gereken grup ödevleri veriliyor bununla birlikte de etkileşim şart
ve sürekli oluyor. Herkes birbiriyle sohbet halinde.
Okul kampüs gibi zaten hayli büyük.
Arayan bulur istediğini. Aktif 10 kulüp var en az.
Var, herkesin kendine oluşturduğu alanlar var veya umumi
salon, cep salon, fuaye vs.
Haftada en az iki kez.
Ricalarımıza cevap vererek ve uygun şartları sağlamaya
çalışarak. Salonu ne zaman istesek verirler, konuklarımızı
ağırlarlar.
Öğretmenler hiçbir şeye karışmaz. Biz her şeyi halleder haber
ederiz idareye.
Voleybol, basketbol fena değiller.
Voleybol, basketbol
Keman dersleri var hocamız veriyor ama herkes ilgilenir bizde
böyle şeylerde ne ararsan bulursun müzik odasında

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Bir tane var, yarışmalara bazen katılırlar genelde okulda faaller

Yok.
İstanbul Üniversitesi oluyor zaten hukuka 20 kişi en az her
sene.
Hukuk, bazen iktisat ekonomi uluslararası ilişkiler vs.
Var tabi ama zaten hiç kopmuyoruz mezunlar hep uğrar okula

Şiir yazmayı denemek ve cesaret göstermek, okumayı
öğrenmek.
Her şeyi, insanlar özellikle. Konuşulan şeyler vs.
Farklılıklarıyla güzel burası.
Daha kolay okurum sanmıştım, biraz zor alıştım.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu vb. neler bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin
öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya
hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği
var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar
bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya
da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli
bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi
programları var mı ve yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen
öğrencilere nasıl destek veriliyor?

Avrupa Batı
İstanbul/Bakırköy
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Konumu,çevresi ,eğitimi ve kolay ulaşımı
30
Hayır Yok/ Evet var (?)
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Evet elverişli metro,marmaray,metrobüs ve otobüs seferleri
bulunuyor
Öğrencilere özel kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar,
spor salonu bulunmakta.
%75 oranda MF ve %25 oranda TM öğrencisi.
Evet birçok etkinlik düzenleniyor.Öğrencilerin isteğini
arttırmak için okulda da böyle birçok öğrenci bulunuyor.
Mezunlar icin pilav günü düzenleniyor sene sonlarında.
Bulunuyor.

Yeterli.
Tecrübeli ve genç öğretmenlerimiz bulunuyor. Bence birkaç
istisna dışında gayet yeterliler.
Mühendislik bölümü üzerine ağırlık veriliyor.

Okulumuzun 2 tane rehber öğretmeni bulunuyor bu
öğretmenler alan seçiminde de bize yardimci oldular.
Ingilizce ve Almanca görülüyor dil sınıfımız yok.Dil
okuyacaklar için tavsiye etmem.
Evet. Erasmus programları bulunuyor.

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle
paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor
mu? Evet ise bunların içerikleri neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve seni
yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi
yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir
kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi
uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda olan
bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan
oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var
mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?

Herhangi bir bilgim yok.

Verilmiyor.
Evet rehber öğretmenlerimiz var.Okul sonrası ve haftasonları
destekleme kursları bulunuyor

Evet
Evet, yeteri kadar destek veriliyor.
Sıcak bir ortam var sınıf içerisinde.
Evet büyük bir bahçemiz ve yeşil alanımız var.
Bulunabiliyor.Onbeşten fazla kulüp var.
Spor salonunda yapılıyor genellikle etkinlikler.
Üç ayda bir kez gerçekleşiyor.
Maddi ve manevi destek oluyolar.
Sanırım iki taraf da uğraşıyor.

Basketbol, voleybol
Basketbol,futsal,voleybol
Bağlama, gitar, piyano ve diğer vurmalı aletler bulunuyor
Fizy müzik yarışmasına katılan bir grubumuz var.
Hayır düzenlenmiyor
Bir bilgim yok.
Mühendislik tercih ediliyor
-

Yok
Fiziksel imkanları.

Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru
olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir
şey var mı?

İkinci Yabanci dil eğitimi yetersiz.
Tam olarak hayal kırıklığı yaşadığım bir şey yok. Hocalar
denilen kadar deneyimli.
Spor aktiviteleri bol olanaklı olan proje okulu. Okul içi
turnuvalar çok iyi ve spor salonu çok iyi.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Avrupa Batı
İstanbul/Bakırköy
Ataköy Kültür Koleji Anadolu Lisesi
Sosyal olanakları
20-22
Evet Var
40 dk
Hazırlık var. İngilizce üzerine almanca 2.dil
Yatakhane Yok
Ulaşıma elverişli. Metro,metrobüs,taksi,otobüs,minibüs
olanakları var.
Kütüphane, spor salonu, biyoloji-kimya-fizik dersleri için ayrı
ayrı laboratuvar, hem ilkokul-ortaokul için hemde anadolu ve
fen lisesi için ayrı yemekhane, ilkokul-ortaokul-anadolu-fen
liseleri için binalarında otomat bulunuyor ayrıca 8.ve 12.sınıflar
için ayrı kantin anadolu-fen lisesi ve ilk-ortaokul için ayrı kantin
bulunmaktadır.
Sözel bölüm yok. MF/TM döneme göre değişiklik gösteriyor. Dil
sınıfını seçen çok öğrenci olmuyor genellikle.
Her okulda olduğu gibi bizim okulda da her tipten insan var.
Sosyal etkinliklerle ilgilenen de var ilgilenmeyen de, Sporla
sanatla ilgilenler var.
Mezunların makarna günü var. Sanat günleri , bilim etkinlikleri
yapılıyor.
Okula ait spor salonu var ama orayı Kültür Üniversitesinin
öğrencileri kullanıyor. Okulun etrafında kafe yok ama Atrium
alışveriş merkezi var. Okul zaten Ataköy de bulunduğu için
etrafta bir sürü ağaçlık alan bulunmakta.
Yeterli

Yeterli.
Robotik kulübü başarılı.

Bilmiyorum.

Okulda İngilizce hazırlık olduğu için dersler verimli oluyor. İkinci
dil de Almanca. Ama bence daha fazla dil seçeneği olmalı diye
düşünüyorum.

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı
hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor

Her sene erasmus gibi programların duyurusu yapılıyor.Yurt
dışı hedefi olan öğrencilerle özel olarak ilgileniyorlar.

Bu konuyla ilgili bilgi sahibi değilim.
Hayır.
Evet, idare ve rehber öğretmenler yardımcı oluyor.

Evet
Proje ne hakkındaysa o konuyla ilgilenen öğretmen o kişilere
yardımcı oluyor.
İyi.

Var.
4-5 tanekulüp var ve evet buluyorlar.

Evet.
2-3 ayda bir gerçekleşiyor.
Okul idaresi bu konuda öğrencilere destek oluyor.
İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor.

Basketbol , atletizm
Futbol ,atletizm, basketbol,voleybol
Gitar, elektro gitar, klasik gitar, flüt, bateri tef, piyano vb.
Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasına katılmışlardı. Birden fazla
grup var.
Evet
Bilmiyorum
Bilmiyorum
Evet

musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Tiyatroya başladım.
Yok.
Yok.
Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Bakırköy
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
Konumu, puanı ve başarıları, öğretmen kalitesi
25-32
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Marmaray, Metrobüs, İETT Otobüslerini ya da servis
kullanabilirsin. Oldukça elverişli.
Kütüphane, kantin, laboratuvar, spor salonumuz mevcut.

MF %70 TM%30 Dil bulunuyor diyebiliriz.
Spor alanında atılganlar evet, fakat genele baktığımızda
eğlenmeyi seven ama bunun için çabalayan, organizasyon
yapan yok.
Bahar Şenlikleri yapılıyor.
Evet oldukça fazla.

Evet yeterli.
Öğretmenler oldukça tecrübeli ve bir o kadar da yeniliğe açık.
Tıp ve hukukta başarılıdır.

Evet yeterli. Okulumuzun öğrencileri okul kursunu değil de
dışarıdaki eğitimleri tercih ettiğinden kurs pek yapılmıyor.
Rehber öğretmenleri oldukça ilgili.
İngilizce ve Almanca. İngilizce ve Almanca için kitap harici
kaynaklar kullanıyoruz. Ezberci değil öğretici diyebilirim.
İngilizce konusunda ilk 2 sene zorluyorlar. Orta seviyede bir dil
eğitimimiz var.
Yok.

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Bilmiyorum.
Hayır.
Kurs bulamıyorum ama yönlendirebilecek birileri mutlaka
bulunuyor.
Kısmen.
Maddi yardım okul vermiyor, sponsor bulunmaya çalışılıyor. (
Robotik Kodlama vb projeleri için)
Gruplaşmalar hakim, bir o kadar da samimi. Ama çok farklı
tipte öğrenciler mevcut.
Okul bahçemiz küçük fakat spor salonumuz mevcut.
Aktif kulüp sayısı oldukça az. 1-2 tane.
Kısmen.
Üç ayda bir gerçekleşiyor.
Öncülük ediyorlar, ayarlamaları kendileri yapıyor.
Öğretmenlerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor.

Voleybol, basketbol
Voleybol, Basketbol,Futsal,Spor Tırmanışı
Eğitim yok fakat bulunanlar: Gitar, piyano
yok.

Evet
İstanbul Üniversitesi
Bilgisayar, yazılım mühendisliği, uluslararası ilişkiler, psikoloji,
diş hekimliği tercih ediliyor
Evet, mezunlar günü bulunuyor.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Kariyer Günleri'nde gelen kişilerle birebir iletişim sağlama
fırsatım olmuştu.
yok.
Öğrenciler sosyal aktivite istiyor fakat kendileri düzenlemiyor,
organizasyon yapmalı, okullar arası etkinliklere katılmalı.
Fizik zümresinin diğer zümrelere göre iyi olmadığını
deneyimledim..

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Bakırköy
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
Üniversiteye yerleştirme başarısı, akademik kadrosu ve
lokasyonu.
30 kişilik.
Evet var.
40 dk
Hayır, bulunmuyor.
Yatakhane Yok
Otobüs, metrobüs, metro, marmaray duraklarına yakın. Ulaşım
kolay.
Sadece spor salonu bulunmuyor.

Sözel ve dil sınıfı yok, 5 tane mf ve 1 tane tm şubesi var.
Kreatif ve inovatif öğrenci portföyü azınlıkta, genelde sayısal
zekası yüksek ve sosyal açıdan ortalama öğrenciler var.
Hayır
Evet.
Yeterli ve gerekli ölçüde yoğun.
Öğretmenler çok tecrübeli ve yeterli.
Dil ve sayısal alanlarında en iyi başarıları yakalıyor.

Rehberlik, eğitim programı, eğitim koçluğu, kariyer planlamaları
uygulamalarına sahip ve yeterli.
İngilizce ve Fransızca eğitimi var. Verimli ama yeterli olduğunu
düşünmüyorum.
Yabancı dil sınavları için özel sınıflar var.

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Bilgim yok.
Eğitimlerin geneli müfredat dışı, pozitif bilim derslerin içeriği
daha sınava yönelik. Onun dışında münazara eğitimleri ve
felsefe için serbest kürsü uygulaması var.
Okul mevcudu az olduğu için kurslar sürekli olmuyor fakat
çeşitli enstrüman, robotik, maket uçak gibi kurslar açılıyor.

Verim alabiliyoruz.
TÜBİTAK ile ortak bir fondan destek alınıyor.
Herkes birbirini tanıyor ve genel olarak aramızda abi/ablakardeş ilişkimiz var.
Yeterli bir kantin, ön bahçe, arka bahçe, sahalar mevcut.
Kulüp açısından zengin değil. Sadece münazara konusunda
aktifiz.
Alan var ama bununla ilgilenecek çok öğrenci yok.
Sık değil
Manevi destek veriliyor.
Ortak denebilir. İki taraf da baskın değil.

Voleybol ve Basketbol.
Voleybol, Basketbol.
Piyano, klasik‐ akustik- elektro gitar.
1, Vodadone Freezone'a katıldılar.
Evet Bilim Fuarları düzenleniyor.
İTÜ, ODTÜ, Trakya, Akdeniz Üniversitesi
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Makine Mühendisliği.
Aramızdaki ilişkiler çok sıkı.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Münazara konusunda, evet.
Aidiyet duygusu var.
Okulun binası daha büyük olabilir.
Öğrencinin öğretmen ve idareyle arasının çok iyi olduğunu
duymuştum doğru olduğunu deneyimledim.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Bakırköy
Yeşilköy 50.Yıl Anadolu Lisesi
Köklü bir anadolu lisesi olması.
35
Hayır Yok
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Marmaraya çok yakın.
Kütüphane, kantin - yemekhane, laboratuvar bulunuyor, spor
salonu yok.
MF ağırlıkta, TM az, sözel ve dil yok.
Her özel gün için öğretmenlerimiz eşliğinde etkinlikler yapılır ve
öğrenciler gönüllü olarak katılırlar.
Hayır
Konum olarak güzel bir yerde. Yeşilyurt ve Yeşilköy Çarşıya,
Yeşilyurt Spor Kulübüne ve sahile de yakın.
Yeteri kadar
Her öğretmen için aynı şeyi söyleyemem ama gerçekten bilgili,
tecrübeli öğretmenlerimiz de var.
Sayısal alanda daha başarılıyız genelde Tıp alanında
yoğunlaşmış bir okul.

Yeterli

2. Almanca ve ingilizce. Yeterli bulmuyorum
Hayır pek bir bilgilendirme yok

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Okul burs vermiyor
Haftasonları veya okul çıkışlarında kurs oluyor
Rehber öğretmeni var danışılabilecek ama bu tarz kurslar yok
maalesef.
Hayır
Maddi yardım yok mânevî destek var.
Okulun ortamı iyi. Herkes çok samimi.

Bahçemiz var ama biraz küçük. Yettiği söylenemez.
Evet okulun başında herkes istediği kulübe üye olabiliyor. Tabi
bunların da bir kısmı aktif oluyor.
Bahçemiz küçük ama önceki senelerde mezuniyet yapılmış.
Özel günlerde genelde.
Öğretmenlerimiz yardımcı oluyor, etkinlik öncesi prova
yapıyoruz. İdare de destekliyor bu tarz şeyleri
Öğretmen de öğrenci de uğraşıyor en iyisini yapabilmek için.
Hayır.
Futbol ve basketbol
Piyano var ama eğitimini alamıyoruz
Yarışmaya katılan müzik gruplarımız yok sadece etkinlerde
görev alan koro grubu oluyor
Hayır.
Pek bir bilgim yok açıkçası ama diyetisyenlik daha çok
duymuştum. Tıp kazanan da oluyor tabiki.
Sayısal bölümler ağırlıkta
Yok

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Yok
Yok
Öğretmen seçimi keşke bizde olsaydı bunu değiştirmek
isterdim.
Eğitim açısından övüldüğünü çok duymuştum ama beklediğim
kadar çıkmadı.
Her normal anadolu lisesi gibi ekstra bir özelliğimiz yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Bakırköy
Yeşilköy Anadolu Lisesi
Öğrenci seviyesi ve konumu.
30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Otobüs ve tren
Kütüphane, kantin ve laboratuvar bulunuyor.

1 tane TM sınıfı harici tüm sınıflar MF.
Üretken.

Evet var
Bulunuyor

Yeteri kadar
Yeterli değiller.
Tıp mühendislik ve diş hekimliği.

Yeterli

Düşünmüyorum.2 seçenek

Yok,verilmiyor

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Bulunmuyor

Yok
Hayır

Evet
Yeteri kadar yapılıyor.
Güzel bir ortama sahibiz.

Var küçük.
Bulabiliyor.

Yok.
Çok az
Çıkmıyor.
Öğrenci.

Var.
Basketbol, voleybol ve futsal
Yeteri kadar
1 tane var katılım oldu
Hayır.
Karma.
Tıp, diş, mühendislik.
Evet

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Yok
Yok
Öğretmen kadrosu ve dağılımı.
Etkinliklerin az olması.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Başakşehir
Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi
İnsanları iyi.
30-35
Var.
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Elverişsiz.
Hepsi var

Ağırlık MF
Değiller.

Yok.
Var.

Yeterli.
Yeterli değil.
Tıp.

Yeterli.

2 dil var ve verimli.
Yapılmıyor.

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Bilmiyorum.

Yok.

Bulunabilir.

Evet .
Vermiyor.
Kötü.

Var, çok büyük.
Bulabiliyor.

Var
Ayda bir kere.
Yanımızda oluyorlar.
Öğrenciler.

Boks.
Voleybol, futbol ve basketbol.
İstediklerimize erişiyoruz.
Yok ve olmadı.

Evet.
Bilmiyorum.
Bilmiyorum.
Bilmiyorum.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Yok.
Yok.
Yok.
Yok.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Başakşehir
Uğur Okulları
Konumu ve özel okul olduğundan doayı imkanlarının fazla
olması.
30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhane var ve memnunlar.
Evet (otobüs,servis)
hepsi var

Ağırlık olarak sayısal var.
Hayır. hepsi olgunluktan uzak z kuşağının en vasat öğrencileri.

Yok
Var

Yeterli.
Öğretmenler kusursuz.
Okulumuzun belirli alanlarda önemli başarıları bulunmamakta.

Kafi

Bilmiyorum
Her şey yapılıyor.

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

bilmiyorum

Bilmiyorum

Var

Evet
Bilmiyorum çünkü ben bu okula son sınıfımda geldiğim için bu
konularda uğraşmadım.
Çok sosyaller.

Devlet okullarınkinden daha küçük.
Bilmiyorum üzgünüm.
Var. Özelikle konferans salonumuz çok lüks ve büyük. Onun
haricinde cep sinema salonumuz da var.
Çok sık aralıklarlarla gerçekleşmekte.
Çok ilgililer.
Öğretmenlerin.

Voleybol.
Voleybol
Bilmiyorum
Bilmiyorum

Evet.
Çok uzun bir liste bu ama geçen sene okulun en iyisi
boğaziçine yerleşti.
Puanlarına göre yapıyorlar.
Yok

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Beylikdüzü
Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi
Okulun konumu,öğretmen kadrosu ,sosyal etkinlikleri
40
Evet Var
3 ve 4.dersler blok oluyor sadece
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Elverişli. Otobüs durağına çok yakın
Her katta yeni ve ilgi gören kütüphaneler mevcut. Kantini iyi ve
uygun fiyatlı, spor salonu yapılması planlanıyor.

Bilmiyorum.
Girişken öğrenci sayısı her ne kadar az da olsa ellerinden
geldikçe destek veren hocalara ve müdüre sahibiz.
Yok
Yürüme mesafesinde kafeler, yemek yeme yerleri, büyük bir
kütüphane ve AVM bulunuyor. Okulun konumu çok uygun.
Fazla yoğun.
Evet yeterli. Öğretmen kadrosu çok iyi. (Bir kaç hoca dışında)
Belli bir alan üzerine yoğunlaşmış değil.

Yeterli.

Kesinlikle düşünüyorum.Devlet müfredatından ayrı gidiyoruz,
özel kitaplardan işliyoruz. 2 farklı dil eğitimi alıyoruz seçme
hakkımız yok ikiside zorunlu. (İngilizce ve Almanca)
Yok

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Bir bilgim yok.
Evet veriliyor. İngilizce müfredattan ayrı özel kitaplardan
işleniyor.
Spor konusunda fazlasıyla var.

Hayır
Evet. Ellerinden geldikçe maddi manevi yardım sağlıyorlar
Ortamdan ortama değişiyor ama genel olarak iyi diyebiliriz.

Var.
Kulüp çalışmaları daha başlamamıştı.

Evet var.
Hemen hemen ayda 1 kez gerçekleşiyor.
Etkinliklerimize yeterli ilgiyi gösteriyolar.
Öğrencilerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor.

Basketbol
Basketbol, futbol
Piyano, keman, gitar
Bilmiyorum

Evet
Anadolu lisesi olarak 2 yıldır eğitim verildiği için henüz mezun
yok.
Grafik tasarım bölümü tercih ediliyor.
Yok

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Yok
Öğretmen ilgisi ve okul içi düzen.
Gezilerin arttırılması, derslerin yoğunluğunun azalması.
Sınavların zor olduğunu duydum ve gerçekten de zor oluyor.

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Beylikdüzü
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu lisesi
Sportif aktiviteleri, akademik başarısı, proje okulu olması
30-35
var ama pek uyulmuyor
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhanesi var fakat yatakhanede kalmak isteyen öğrenciler
çevre okulların yatakhanelerini kullanabiliyorlar ve memnunlar
Evet minibüs ve metröbüs ile ulaşım sağlanabiliyor.
Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu
bulunuyor.
MF de yoğunluk çok fazla. TM 20-25 kişi DİL 12-13 kişi.
Evet, okulda şimdiye kadar tanıdığım herkes hevesli ve
üretken insanlardı.
Evet çok yakında bir fırın var. Camiye yakın. Beylikdüzü spor
kompleksine yakın. Cafeler var 2 tane. Yemek yerleri de var.
İyi gibi herkes kendinden sorumlu ama bunu unutmamak
gerekir.
Evet genel olarak çok iyi öğretmenler var. Karakter meselesi
biraz da. Her okulda iyi ve kötü öğretmenler bulunur yani.
Genel olarak ders anlatımı güzel.
Bizim okul fen lisesi isteyip az puanla kaçırmış öğrencilerin
geldiği bir lisedir. Ve hepsi de potansiyel sahibi öğrencilerdir.
Yani şöyle diyebiliriz ki düşük puanla alıp iyi yerlere yerleştiren
bir lise.

Evet ve genelde ders çalışmamız için gereken her şeyi
yapıyorlar.
Almanca ve İngilizce var. Evet dil bölümünde okuyorum ve bu
konuda epey memnunum. Devlet lisesi için iyi.
Okulun öyle eğitim olanakları yok fakat yurt dışı gezileri
yapıyoruz

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Hayır.
Hayır.
Evet bizi yönlendiren yardımcı olan öğretmenlerimiz var.

Evet.
Hayır.
Her okulda olduğu gibi gruplaşmalar oluyor tabii. Ama eminim
kendinize uygun arkadaşı bulursunuz ve zamanla zaten
oturuyor. Yani meslek liseleri gibi olaylı bir ortam yok ama fen
liseleri gibi de 7/24 ders çalışalım diye bir şey yok. Kararında
öğrencilerin olduğu bir yer.
Evet bahçemiz çok güzel büyük.
Spor, kütüphane, gezi, izcilik...
Evet spor salonumuz büyük ve konferans salonu da büyük.
Bahçemiz zaten çok güzel.
Her önemli günde mutlaka bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Sosyal
aktivite açısından zengin bir okul.
Destekliyorlar.
İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor.

Voleybol, basketbol, badminton
Voleybol,basketbol,futbol,badminton
Hepsi var.
Her yıl BHYAL OSES isimli şarkı yarışması yapılır. İsteyen
herkes katılabilir.
İki yılda bir Bilim Şenliği düzenleniyor
İstedikleri yer tutuyor. Üniversite tercihi ise kişinin isteğine bağlı
olarak değişiyor.
Tıp, mühendislik, hukuk, veterinerlik tercih ediliyor
Belli bir gün yok bazen ziyarete gelince iletişim kurabiliyoruz.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Beylikdüzü
Fen Bilimleri Okulları Beylikdüzü
Evime yakın.
15-20
Yok.
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Sadece minibüs.
Kantin var.

1 TM, 4 MF sınıfı var.
Sınıflar başarı sırasına göre dağılıyor ve en başarılı sınıflar
hevesli ve derece yapmak için çalışan insanlar.
Yok.
Hepsi var.

Yeterli.
Pek tecrübeli değiller fakat öğrenciyi iyi bilgilendiriyorlar.

Yok.

Rehberlik servisi son sınıfta ders programı çıkartıyor.

Yok.

Yok.

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Yok.

Yok.

Yok.

Evet.
Yok.
Öğrenciler kendi arasında arkadaşlıklar kurmada sıkıntı
çekmiyor.
Okulun yanında bulunan çamlık adındaki büyük park,
sosyalleşme alanı olarak kullanılabilir
Yok.

Yok.
Yok.
Yok.

Yok.

Yok.
Yok.
Yok.
Yok.

Yok.
İyi vakıf üniversitelerinde burslu ve bazı devlet üniversiteleri.
Tıp ve hukuk.
Yok.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Yok.
Yok.
Temel liseler genel anlamda iyi değil.
Yok.

Yok.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Beylikdüzü
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
Sosyal Bilimler alanına ağırlık veren bir okul olması, kaliteli
öğretmenlerin olması.
27
Var ama pek uyulmuyor
40 dk
İngilizce
Var, yemekhane yemeklerini pek beğenmiyorlar ama genel
olarak mutlular.
Minibüs, metrobüs, otobüs
Hepsi bulunuyor.

Sadece TM bölümü var.
Evet ama müdür ve kaynak yetersizliği insanı biraz soğutuyor
yoksa öğrenciler aşırı üretken.
Hayır. Okulmuz yeni.
Evet fazlasıyla var.
Çok fazla ders var bu sebeple yoğun olabiliyor.
Evet ama matematikçiler hariç.Tüm öğretmenler dersime girdi
ancak hiçbir öğretmeni beğenmedim.
Eşit ağırlık alanındaki bölümler.

Yeterli.

Seçenek yok. Ekstra olarak ispanyolca kursu var.

Erasmus var.

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Hayır.
Fena iş çıkarmıyorlar haklarını yemeyeyim. Çoğu okula kıyasla
bol seçenek var ama hocalar bu etkinlikleri hakkıyla idare
edebiliyorlar mı bence hayır.
Hayır

Hayır, kendisiyle tanıştım. Mesleki açıdan bayağı yetersiz.
Yapılmıyor
Okulumuzun ortamı güzel.

Var bir şeyler.
Devlet lisesinde aktif kulüp aranmaz.
Mun ve debate hariç.
Eh işte.
Arada sırada.
Bir şey başarırlarsa bizdendirler kötüyse de biz yapma demiştik
derler.
Öğrenciler.

Spora bir ilgim bulunmamakta.
Basketbol, voleybol
Blok flüt
Yok
Hayır.
Ben nereden bileyim.
Hukuk siyaset bilimleri psikoloji
Hayır

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Büyükçekmece
Büyükçekmece Anadolu lisesi
Ortalama ile alan okuların arasında en iyilerinden
40
Okul forması yok
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Evet.Otobüs en yaygın olanı.
Spor salonu ve yemekhane yok.

Çoğunluk MF
Öğrencilerin çoğunluğu sosyal aktivitelerde başarılı.
Bildiğim kadarıyla yok.
Evet var.

Yeterli
Evet düşünüyorum
Bir alanda başarılı diyemem çünkü farklı farklı birçok alanda
başarılı öğrenciler var.

Bilemiyorum.

2 farklı

Var

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Bilmiyorum.

Bilemiyorum

Evet var.

Evet
Evet
Genel olarak yakın ve büyükler küçüklere zorbalık yapmıyor.

Bahçesi var
2 hafta da 1 olan kulüpler var

Var
Çoğunlukla
İyi destek çıkıyolar

Her ikisininde

Bilemiyorum ama var
Futbol voleybol okçuluk masa tenisi vb
Bilemiyorum
Bilemiyorum

Bilemiyorum
Bilemiyorum
Okulumuzun internet sitesinde daha detaylı bilgi var
Evet var, konferans düzenleniyor

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Yok
Bilemiyorum
Yok
Yok

Yok

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?

Avrupa Batı
İstanbul/Büyükçekmece
Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi
Öğretmenlerimizin cana yakın ve samimi olması ama en
önemlisi oradan mezun olan öğrencilerin birçoğunun iyi yerleri
kazanmış olması, lokasyonu, etkinlik çeşitliliği, eğitimin disiplinli
bir şekilde ilerlemesi
28-30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Oldukça elverişli, hemen arkada metrobüs durağı var ve birçok
öğrenci toplu taşıma kullanıyor.
Kütüphane, resim - müzik odası, bilgisayar odası, laboratuvar.

Dil seçen daha az, mf ve tm yarı yarıya gibi sözel yok.
Öğrenciler gerçekten çok atılgan. Korolar olsun halk oyunları
olsun bir sürü etkinliğe katılıyoruz, özellikle tiyatrolarımız tek
kelimeyle muhteşem hatta okulun en çok sevdiğim yönü bu
olabilir
Bayram kutlamaları gerçekleştiriliyor.
Bu konuda çok şanslıyız güzel ve çok çeşitli kafeler var. Yeni
bir çiğköfteci açıldı. Ayrıca okulun biraz ilerisinde alışveriş
merkezi var.
yeterli
Öğretmenlerimiz aşırıı iyi ve çok samimiler. bu yüzden
hocalarıma çok teşekkür ederim iyi ki varlar.
Rehber hocalarımız öğrencilerle tek tek ilgileniyor zaten. Her
öğrenci üstünde duruyorlar ve bize ilham oluyorlar. Sanata
ilgisi olan öğrenciler de çok şanslı çünkü resim, müzik ve spor
hocalarımızın kariyerlerindeki yerleri oldukça iyi.

Daha son sınıf olmadığım için bilmiyorum. Yeterlidir diye
düşünüyorum
Dili sevmezsiniz zaten yapamazsınız. Ama yeteneği olanlar
için hocalarımızın verdiği imkan gayet iyi. İki dil görüyoruz,
İngilizce ve Almanca.

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı
hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?

Yurt dışına sürekli gezilerimiz oluyor. Sadece ücreti biraz fazla.

Bilmiyorum.
İllaki hocalarımız bizim yararımız için ahlakla ilgili de bizi
bilgilendiriyorlar. çünkü önemli olan bir gencin eğitiminden
önce toplumda nasıl konuşması gerektiğini ve nasıl tavır
sergileyeceğini bilmesi gerek.
Haftasonu ve haftaiçi ayrı ayrı kurslarımız var. Hem normal
derslerimizle ilgili hemd sanatla ilgili kurslar bulunuyor.
Evet, rehber hocalarımızı çok seviyorum iyi ki varlar. Pandemi
sürecinde de biz öğrencilere yardımcı oldular.
bir fikir ortaya atıldığında hocalarımız üstünde duruyor.
Okulumuzda ayrımcılık yok. Herkes herkesle tanışıp
kaynaşabiliyor. Sınıf içi etkileşimler de sınıftan sınıfa değişiyor.
Yemekhanedeki masalar, bahçe, sahalar...
Çeşit çeşit birsürü kulüp var.
İdeal derecede var.
Yeter ki biz isteyelim her zaman var.
Hocalarımızın katkısı aşırı fazla. Bizden çok onlar yoruluyor.
Her iki tarafın da isteği üzerine.

Boks
Futbol, voleybol, basketbol, boks
gitar vb
yarışmaya katılan gruplarımız oldu.
Hayır.
Bilmiyorum.
Bilmiyorum.

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Mezun olan öğrencilerden bazıları gelip seminerler veriyor.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Büyükçekmece
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
Puanı, fiziksel imkanları ve pansiyonu.
30
Evet Var
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane ve yemekhane var. İl dışından gelenler gayet
memnun.
Konumu çok iyi E5'in yanında. Dibinde metrobüs, otobüs ve
minibüs durakları var.
Fiziksel şartları çok iyi. Laboratuvarlar kantin kütüphane
yemekhane ve spor salonu bulunuyor.
Fen lisesi olduğumuz için tamamı MF
Okulun öğrencilerinin dersleri iyi ve yaratıcı öğrenciler.
Lisemiz 4 yıllık yeni bi lise olduğu için köklü bir geleneği yok.
Okulun çevresinde alışveriş merkezi, park, çeşitli kafe ve
restoranlar gibi imkanlar var.
Yeterli hatta biraz yoğun diyebiliriz.
Öğretim kalitesi açısından öğretmenler çok iyi.
İlk mezunlarımızı bu sene verdiğimiz için bu konu hakkında
pek yorum yapamam.

Son sınıflar için çok yoğun bir çaba var okulda. Her şey yeterli.

Dil eğitimi orta seviyede. İngilizce ve almanca derslerimiz var
Şuan öyle bi program yok

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

bilgim yok
Standart müfredat dışında tyt-ayt kursları yoğun bir şekilde
veriliyor.
Var

Hayır
Örneğin robotik kodlama takımımıza her türlü imkan sağlanıyor
Öğrenciler arasında sıcak bi ortam var.

Arka bahçemiz var ortalama 1.5 spor salonu büyüklüğünde.
Kulüpler çok aktif değil.
Var. Özelikle konferans salonumuz çok lüks ve büyük. Onun
haricinde cep sinema salonumuz da var.
Sınıf düzeyine göre değişen yaklaşık ayda bir, iki ayda bir
geziler falan oluyor.
İyi.
Eşit şekilde.
Badminton, kaleli yakan top, kız voleybol takımlarımız başarılı.
Nerdeyse bütün dallarda erkek ve kız takımları mevcut
Piyano
Müzik grubumuz yok

Evet.
Bilmiyorum ilk mezunları yeni verdik.
Bilmiyorum.
Yeni mezun verdik belki ilerde olur.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Yok galiba.
Eğitim kalitesi, fiziksel imkanları ve pansiyonu.
Aşırı disiplinli olması.
Yok.

Güzel bir okul.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Küçükçekmece
Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
Eğitiminin ve öğrencilerinin iyi olduğunu duymuştum. Puanıma
göre tercih yaptım.
Yaklaşık 30
Var.
40 dk
Bulunmuyor
Yatakhane Yok
Otobüs ve minibüs durakları 10 dakika mesafede.
Kütüphane, kantin ve 2 adet laboratuvarımız var

1 TM sınıfı var, kalanlar da MF. Sözel sınıf genellikle açılmıyor.
Genelde derse ağırlık veren bir okul ama öğrencilerin çoğu
spor, resim ve müziğe yönelmiş durumda.
12.sinif öğrencilerine özel sweat tasarlanıyor.
Az sayıda kafe bulunuyor.
Sayılır.
Evet. Öğretmenlerimiz tecrübeli ve ilgili.
Öğrenciler başarılı. Özellikle üstüne düşülen bir alan yok.

Yeterli.12. sınıfta üniversite gezileri yapılıyor. Rehberlik her
okuldaki gibi.
İngilizce ve Almanca eğitimi görüyoruz. Özel kitaplarla daha
fazla üstüne düşülmeye çalışılıyor. Orta seviyede yararlı.
Yok.

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Yok.

Kurslar var.
Öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. Ders haricinde istek üzerine
ensturman kursları açılıyor.
Kısmen.
Maddi destekle ilgili bilgim yok. Coğrafya öğretmenimiz
yardımcı oluyor.
Öğrenciden öğrendiye, ortamdan ortama değişir. Genel olarak
iyi.
Büyüük bir okul bahçesimiz var.
Sadece 2-3 kulüp aktif.

Yok.
Neredeyse hiç.
Bilmiyorum.
Fazla etkinlik yapılmıyor. Gezi türü etkinlikleri de hocalar
düzenliyor.
Voleybol.
Voleybol ve masa tenisi.
Hiçbir müzik aletinin eğitimini alamıyoruz. Bateri gitar gibi
birkaç şeye erişimimiz var.
Bireysel katılım oldu.
1 kere TÜBİTAK fuarımız oldu sadece.
Bilemem ama kötü üniversiteler olmadığını söyleyebilirim.
Tıp, diş hekimliği, hukuk, psikoloji tercih ediliyor
1-2 mezunla konferansımız olmuştu.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Hayır.
Yok.
Daha fazla etkinlik ve eğlence olabilir.
Hayır.

Hayır.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?

Avrupa Batı
İstanbul/Silivri
Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
Fen lisesi olması ve tanıdığım kişilerin orayı önermesi etkili
oldu.
25-30
Hayır Yok
Blok eskiden 80 di şimdi 75
Bulunmuyor
Pansiyonda kalanlar var. Memnun olan da var olmayan da
kişiye göre değişir.
Ulaşım imkanı çok gelirseniz %99 servisle %1 her sabah 303'e
binip Selimpaşa'da inip 15-20 dk okula yürümeniz veya taksi
tutmanız gerekiyor.(Not:303'e binenleri Allah
kurtarsın.)(Not:Ben köpeklerden korkarım okulun çevresinde
köpekler var 303 ile gelip yürüyenin vay haline...)
Hepsi var; kantin pahalı, spor salonu çok güzel, kütüphaneye
genelde 12. sınıflar gidiyor ve idare eder.
Herkes MF, TM görmedim.
Yeni 9'lar satranç ve robotiğe ilgililer ve okulda genelde her
sene Amerikaya yarışmaya gidiliyor seneye ne olur
bilemiyorum.
Her sene aramıza katılan dokuzuncu sınıflar Fuat Sezgin
sunumu hazırlar. Her sene TUBİTAK bilim fuarı, Yaz Festivali
olur. Kış Festivali ise pandemi sürecine bağlı olarak
gerçekleştirilecek.
Hayır yok
Dersin öğretmenine göre değişiyor. Bazı öğretmenlerimiz
yoğun ödevler vermezken bazıları ise sıkı bir ödev takibi
yapıyor.
Biz 9-10. sınıftayken biraz yetersizdi ama yeni dönemlerdeki 910. sınıf öğretmenleri yeterli.11-12. sınıf öğretmenleri de
yeterli. Olay kişide bitiyor her zaman!(Her okulda)
Sporda başarılı fakat fen lisesine gelip de mühendis, doktor
olmadan çıkmak kimse istemez. Ders çalışma alanında başarılı
öğrenciler dolu dolu.

Rehberlik servisi var. Belli sebeblerden dolayı kullanmıyorum.
Eğitim programını bence her zaman öğrenci hazırlamalı, kimse
evde veya pansiyonda sizin ne yaptığınızı sizden iyi bilemez.

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı
hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?

2 tane iyi öğretmen (biri kadın biri erkek) var birisini gelirseniz
kesin anlarsınız. Baş harfi "G" fakat benim İngilizcem fen
lisesinden sonra daha kötü oldu.O da eğitim sisteminden
dolayı olduğunu düşünüyorum.
Yok.

Bilmiyorum.
Bizim dönemden itibaren kitaplar "fen lisesi" adıyla çıkmaya
başladı açıkcası üniversite sınavında bize farklılıklar
yapılcağını 3-4 sene daha düşünmüyorum.
Resim yeteneğim yok ortaokulda 4 sene Van Gogh yıldızlı
geceler çizmiş adamım lisede 2 senedir Google'dan basit
resimler diye arattığım kedileri çiziyorum.Müzik sınıfına
geçmek istedim de olmadı.
Bir sebepten dolayı gitmediğim için yorum yapamam.
Proje yapacak adamın cebinden çıkıyor.
Genelde herkes kendi arkadaş grubuyla vakit geçiriyor.
Pansiyonda kalan öğrencilerin de birbirlerine olan saygıları ve
yardımlaşma duyguları oldukça fazla.
Bahçede sosyalleşiyolar spor salonunda .Ne saçma soru
sosyalleşmenin alanı mı olur?Geççççç sevmedim soruyu.
1 tane kitap okuma dersinde ilgi alanına uysa da uymasa da
alıyorsun kitabı çare gelmeeeeez...
Kocaman bahçe kocaman spor salonu var yeter yeter sıkıntı
yok.
Bir Cağaloğlu, Beşiktaş vs. gibi etkinlikler olmasa da var işte az
çok.
Bilmiyorum.
Öğrencilerin.

Basket.
Basket, voleybol, masa tenisi
Bateri gitar keman zart zurt var bişeyler işte çok bilmiyorum.
1-2 tane fln az işte yarışmaya katılan olmadı bildiğim kadarıyla.
Evet TUBİTAK.
Tıp,Dişçilik,Mühendislik öyle işte Ben de Pilotluk istiyom
hayırlısı.

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)
Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Tıp.
Geçen senenin 1.si bize konuşma yaptı. İletişime geçmek
isteyenler geçebiliyor.

Yok
Etrafında tarla ve büyük - küçükbaş hayvanların olması.
Konumu.
AYT kısmı iyi denilmişti o öğretmenler iyi gerçekten bazı
olumsuzluklarını söylemeye gerek yok azcık akıl yürütünce
nelerin kötü olacağını anlıyorsunuz.Ve lise seçeceklere
söyleyeceğim tek şey en iyi okula da en kötü okula da gitseniz
memnun olmadığınız çok şey olacak.
Günde 1-2 saat yol gitmek istemeyen bir kişi gelmesin. İllaki bir
zaman sonra "O kadar gittiğim yola değmiyor." diyeceksiniz.

Bölge
Lise İl ve İlçe
Okul
Liseni seçerken seni ikna eden kritik
özellikleri ne oldu?
Sınıflar kaç kişilik?
Forma zorunluluğu var mı?
Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40
dakikalık periyotlar halinde mi?
Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu?
Varsa hangi dil üzerine?
İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı
öğrenciler memnun kalıyor mu?
Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler?
Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere
özel kütüphane, kantin, yemekhane,
laboratuvar, spor salonu vb. neler
bulunuyor?
Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda?
Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ?
Lisenizin hala sürdürülen köklü bir
geleneği var mı?
Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi
mekanlar bulunuyor mu?
Lisenizdeki ders programı ve
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi?
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu?
Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu
düşünüyor musun?
Liseliler için alan seçimi, gelecekteki
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı?
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek
tutulan belirli bir alanı var mı?
Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf
öğrencilerine sunulan imkanlar neler?
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli
mi?
Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi
seçeneğiniz var?
Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus
gibi programları var mı ve yeterli
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı

Avrupa Batı
İstanbul/Silivri
Silivri Anadolu Lisesi
Puanımın yeterliliği.
30
Evet var.
40 dk
Bulunmuyor
Yemekhane yok, yatakhane var ama memnun olduklarını
sanmıyorum.
Yani yol üstü falan ama zor yine de minibüs, otobüs.
Daha bahçemiz yok doğru düzgün.

Sözel 3-5 kişi dil tek sınıf, geri kalanı da 3'er sınıftan oluşuyor.
Hiç bişey umurlarında değil.

Yok.
Okulumuz dağ başında.
Çok yetersiz ve öğretmenlerin rahatına göre.
Öğretmenler iyi .
Hiç bi alanda başarılı değil.

Kesinlikle yeterli değil.

Dil hocaları gayet iyi o yüzden veriliyordur.
Dil hocaları aşırı ilgileniyor.

hedefleyen öğrencilere nasıl destek
veriliyor?
Okulun burs imkanları nasıl, yeterli
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı
bizimle paylaşır mısın.
Standart müfredat dışında eğitimler
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri
neler?
Okulunda bir konuda kendini geliştirmek
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor
musun? Bunun için danışabileceğin ve
seni yönlendirecek birileri var mı?
Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor
musun?
Proje geliştirmek isteyenler için okul
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi
maddi yardımlar yapıyor?
Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel
olarak nasıl?
Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için
açık alanları var mı? Ne büyüklükte?
Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre
bir kulüp bulabiliyor mu?
Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı?
Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla
gerçekleşiyor?
Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul
idaresi ve öğretmenler nasıl destek
çıkıyor?
Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor?
Lisenizde başarı konusunda ön planda
olan bir spor dalı var mı?
Hangi spor dallarında okul takımınız
bulunuyor?
Okulunuzda hangi müzik aletlerine
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz?
Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül
alan oldu mu?
Bilim fuarları düzenleniyor mu?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar?
Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir
imkan var mı? (mezunlar günü vb.)

Burs yok.

Verilmiyor.

Var ancak verimsiz.

Yeterlidir herhalde.
Biz beyaz tahtaya bu sene geçtik daha.
Okuldaki öğrencilerden nefret ediyorum.

Hayır yok.
Kulüpler bi işe yaramıyor.
Hayır yok.
Paraları bitince.
Hepsi gereksiz görüyor.
Kimsenin uğraştığı yok zaman kaybı zaten.

Voleybol.
Hepsinde.
Müzik görmüyorum.
Hiç yok.
Hayır.
Yerleşemiyorlar.
Bilmiyorum o kadar.
Hayır gerek de yok zaten.

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat
var mı?
Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı?
Okulunda memnun olmadığın ve
değişmesini istediğin bir şey var mı?
Okula gelmeden önce duyduğun ama
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle
doğru olduğunu deneyimlediğin?
Okulunla alakalı eklemek istediğin başka
bir şey var mı?

Yok.
Evet aşırı başarısız.
Hangi birini sayıyım.
İnsanları hakkında.

Berbat bir yer.

