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NASIL BİREYLER YETİŞTİRİR? 

 

 Ahmet Altan Anadolu Lisesi:  

➢ Atatürk İlkeleri'ne ve Cumhuriyet'in kazanımlarına bağlı 

➢ Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş. 

➢ En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan. 

➢ Yüksek ahlaklı 

➢ Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek  

➢ Çevreye duyarlı 

➢ Sosyal sorumluluk bilincine sahip 

➢ Bilimsel düşünen 

➢ Empati kuran ve farklılıklara saygılı 

➢ İletişim becerileri kazanmış 

➢ Özgüveni yüksek 

➢ Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan 

➢ İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş 

➢ Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan 

➢ Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir. 

 

AHMET ALTAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ANLAYIŞI 

 

Ahmet Altan Anadolu Lisesi’nde:  

•Kapsayıcı eğitim modelinin baz alındığı  bireysel farklılıklara duyarlı 

• Öğrenci merkezli,  

• Ulusal değerleri esas alan,  

• Evrensel bakış açısına sahip, 

• Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,  

• Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,  

• AAAL’ne özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, 

          Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim- öğretim anlayışı esastır. 
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GENEL AMAÇLARIMIZ 

 

➢ Düşünmeyi bilen, doğru bilgiye hızla ulaşabilen , öğrenen ve öğrenmeyi öğrenen kişiler 

yetiştirmek. 

➢ Öğretmeni, öğrencisi, velisi, çalışanları, mezunları ve çevresiyle etkili iletişim kurmak, 

herkesin kendisini mutlu ve güvende hissettiği bir çalışma ortamı sağlamak. 

➢ Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını, ilgi ve yeteneklerine uygun hedefler belirlemelerini 

sağlayarak onları bir üst kuruma ve yetişkinliğe hazırlamak. 

➢ Eğitim ve öğretimi, spor ve sanat alanlarıyla, sosyal alanlarda düzenlediği etkinliklerle 

güçlendirmek. 

➢ Kaliteyi hedefleyen,  uzman,  deneyimli,  dinamik ve yeniliklere açık bir kadro. 

➢ Yabancı dile önem vererek dil öğrencilerimizi geçmişte olduğu gibi istenilen hedefe dil 

öğretmenlerimizin profesyonel rehberliğiyle ulaştırmak. 

➢ Öğrenci koçluğu sistemiyle birebir öğrenci takibi sağlamak. 

➢ Okul içerisinde rekabet ortamı yarataraktan her öğrencinin başarıya olan inancını ve 

güdülenmesini sağlamak. 

➢ 12.sınıf öğrencilerimize deneme sınavları uygulayarak birebir takibini , öğrencilerin kendi 

çalışma performanslarını gözlemlemelerini ,gizil olarak ta okula devamlılıklarını sağlamak. 

➢ Sosyal Etkinlikler aracılığıyla dezavantajlı öğrencileri eğitim öğretime kazanmak. 

 

 

 

ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI 

 

 
• Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermek. 

• Okul ve sınıfça belirlenmiş olan kurallara uymak. 

• Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınmak. 

• Sene başı karara bağlanmış kılık kıyafet kurallarına harfiyen uymak. 

• Devamsızlık konusunda mevzuata bütün öğrenciler uymak zorundadır. Özürlü özürsüz 

devamsızlık  kriterlerine uymayan öğrenciler öncelikli olarak kademeli uyarılır. Şartlara 

uymayan öğrenciler devamsızlıktan bırakılır. 

• Devamsızlıklar haftalık alınacaktır bunun takibini bireysel olarak sağlamak ve sorumluluğunu 

almak. 

• İzin konusunda 12.Sınıflar sene başı öğretmenler kurulu kararına tabidir. 

• Ödevlerini tam ve zamanında yapma ve derslere hazırlıklı gelmek. 

• Geç kalan öğrenciler 15 dk haricinde devamsız sayılır. 

• Öğrencilerin denemelere katılması esastır. 
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ÖĞRETMEN SORUMLULUKLARI 

 
• Öğretmenlerimiz eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin 

kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve 

davranışlarıyla öğrencilere örnek olur. 

• Öğrenciler için  kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda 

danışmanlık ve yönlendirme yapma 

• Öğrencinin akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinlikleri hazırlamak. 

• Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini  rehberlik servisi tarafından verilen 

dosya doğrultusunda yürütmek. 

• Okul kurallarının uygulanmasında idareye yardımcı olmak 

• Kuralların uygulanıp uygulanmadığı konusunda işleyişi gözlemlemek aksaklıklarda idareyi 

bilgilendirmek. 

• Yoklamaları derse girişte almak  

• Yıllık ders planının yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak. 

• Okul aile birliği tarafından yapılması planlanan denemelerin uygulanmasında görev almak 

• Devamsızlık takibinde idareye yardımcı olmak(rehber öğretmen tarafından uygulanacak 

madde ilk derste gelmeyen öğrenciler ailelerine bildirilecek) 

 

 

İDARE SORUMLULUKLARI 

 
• Okul kurallarının sene başı öğretmenler kurulunda oluşturulmasını sağlamak 

• Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranmak 

• Oluşturulan kuralların harfiyen uygulanmasını sağlamak ve denetlemek. 

• Güvenli ,sağlıklı ve düşüncelerin özgürce ifade edildiği bir okul ve sınıf ortamını sağlamak 

• Demokratik, katılımcı, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı benimsemek 

• Okulun teknolojik imkanlarını arttırmak 

• Öğretmenler arasındaki iletişimi maksimum verimliliğe ulaştırmak 

• Okulun işleyişi, kuralları ve alınan kararlar hakkında bütünlükçü ve tutarlı olmak  

• Devamsız  öğrencilerin ailelerine ulaşmak ve bilgilendirmek 

• Devamsızlıkları harfiyen ve zamanında işlemek 

• Okula gelmeyen velilerin okula gelmelerini sağlamak eğitim öğretime katılımlarını sağlayarak 

amaçlara ulaşımı arttırmak. 

• Okulun işleyişini denetleyerek aksayan yönlere anında müdahaleyi sağlamak. Ders işleyişte 

oluşan  problemler, öğretmen öğrenci iletişim problemleri, okul içi çatışmalar ,kurallara 

uyulmaması v.b. 

• Yıl sonuna kadar eğitim öğretimin  devamını sağlamak.(Yıl sonuna kadar yıllık ders planlarının 

uygulanmasını denetlemek) 
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2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİHAİ HEDEFLERİMİZ 

 
ÖSYM kamu kurumları işlemleri sistemi verilerine göre; 

 

▪ 2016 mezun sayımız 94 

▪ 2016 mezunlarımızın yerleştirme sonuçlarına göre yerleşen (ilk hakkında 

yerleşen)öğrenci sayısı 52 

▪ 2017  yeni mezun  öğrencilerimizin sayısı 105 

▪ 2017 YGS puan türüne göre herhangi bir puan türünde barajı geçemeyen öğrenci 

sayımız 1 

▪ 2017 mezun yerleştirme sonuçları yayınlandığında sisteme dahil edilecektir. 

 

 

Genel olarak sayısal verilere de bakarak Ahmet Altan Anadolu Lisesi olarak biz 

ne hedefliyoruz? 

 

❖ Mevcut başarımızı arttırmak bunun doğrultusunda nihai hedeflerimiz ; 

 

• Üniversite yerleştirme başarımızı (ilk girişte yerleşme)%55,3 oranlarından %70 

oranının üzerine çıkarmak 

• YGS sınavında  bütün öğrencilerimizin minimum herhangi bir puan türünden baraj 

altında kalmamalarını sağlamak. 

• 12.Sınıflarımızın okula devamlılığını sağlamak. Bunun içinde okul içi başarıyı arttırıcı 

faktörleri desteklemek.(Etüt odası hazırlamak  ,denemeler uygulamak , öğrencileri yıl 

sonuna kadar sınava hazırlamak bunun doğrultusunda yıl sonuna kadar ders 

işlenmesini sağlamak ) 

• Denemeler yaparak öğrencinin takibini sağlamak. Sonuçlar değerlendirilerek anında 

dönütler sağlamak. 

• Her öğrenciye koçluk sistemi getirmek. Sınıf içi rekabet ortamı sağlayarak öğrencilerin 

hedeflerine ulaşmaları için güdülenmelerini arttırmak 

• Koçluk sistemi ile her öğrencinin birebir takibini sağlamak ,bu şekil öğrenciye değerli 

olduğu duygusunu hissettirmek. İlgilenildiğini hisseden öğrenci sürecin ciddiyetini 

anlayacak ve sorumluluklarını yerine getirmek için çabalayacaktır.  

• Eğitimin en önemli unsurlarından olan öğretmen- öğrenci -veli iletişimini 

güçlendirmek. Veliyi eğitime dahil etmek. Bir nevi dolaylı yönden veliyi eğitmek. 

• Sene başı öğretmenler kurulunda okul kurallarını belirlemek. Kurallara öğrenci-

öğretmen-idare-veli bütün unsurların harfiyen uymasını sağlamak. 
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• Neticede sınava hazırlanmak bir süreç bu süreçte öğrenci başarısının artan eğride 

ilerlemesini sağlamak. Başarısı düşen veya yerinde sayan  öğrencilere anında 

müdahale etmek. 

• Süreçte her türlü rehberlik ve danışma hizmetine önem vermek. Gurupla rehberlik 

etkinliklerini arttırmak. Sunumlar yaparak  öğrenci motivasyonunu arttırmak.(Sınav 

kaygısı, başarıya ulaşma , hedef belirleme, ders çalışma yöntemleri ,test teknikleri 

v.b.)  

• 10. Ve 11. Sınıfların alan yönlendirmesinde birebir rehberlik yapmak. Öğrencilerin ilgi 

ve yeteneklerine göre alanlarını seçmelerini sağlamak. 

• Her öğrencimize bir amaç kazandırmak. Mesleki rehberlik yöntemleriyle gelecekte 

yapacakları mesleği belirlemelerini sağlamak. Amaçları doğrultusunda onları 

desteklemek. 

• Başarı ulaşmak için öğrenciyi her yönden geliştirmek gerekir. Bu doğrultuda 

öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden zenginleştirmek gerekir. Okul olarak öğrencileri 

sosyalleştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun doğrultusunda sportif etkinlikler, tiyatro, bilgi 

yarışmaları, müsabakalar, sempozyumlar planlıyoruz. 

 

Özetlersek Ahmet Altan Anadolu Lisesi olarak bizim için her öğrenci değerlidir ve her 

öğrencinin başarısı bizim nihai hedefimizdir. 

      

 

“Bir insanın yüreğini ve aklını anlamak için, 

başardıklarına değil, başarmak istediklerine 

bak.”  
             Halil Cibran 

 

 


