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iDEAL KOLEJİ HAKKINDA
Temelleri 1989 yılında atılan Konya'nın en köklü okullarından biri olan İdeal Koleji nasıl bir okuldur?
Eğitimdeki misyonu ve vizyonu nedir? Nasıl bir eğitim vermektedir? Diğer özel okullardan ayrılan özellikleri
nelerdir? Bu yazımızda bunlara cevap bulacaksınız.

Öğrenciyi, kalıcı öğrenmeyi merkezine alan
okulumuz yukarıda da belirttiğimiz gibi 1989
yılında kuruldu. Tarihiyle ilgili bilgi
vermekten ziyade bu yazımızda güncel

Uzman eğitim kadrosuyla, bireysel rehberlik
anlayışıyla, yenilikçi idari kadrosuyla
benzerlerinden ayrılan İdeal Koleji
öğrencilerine ana okulundan üniversiteye

eğitim anlayışından bahsetmek daha doğru
olacaktır. 2019 yılında Bil-Vip ve Yalçın Özel
Öğretim kurslarının ortaklığıyla daha da
güçlenen okulumuzda her geçen yıl başarı
ivmesi de yukarı doğru hareket etmektedir.

uzanan yolculukta rehberlik ediyor. Bu zorlu
yolda karşılarına çıkan zorlukları birlikte
çözme garantisi alan öğrencilerimiz gönülleri
rahat bir şekilde eğitimlerine devam ediyor.
Bu Eğitim kadrosunun içinde bulunmak
isterseniz "Okula Kabul Sınavı"nı kaçırmayın.

O K U L A K A B U L
S I N A V I

Okula Kabul
Sınavı Nedir?
Okula kabul sınavı, nitelikli okulların yeni eğitim-öğretim
yılı başlamadan başarılı öğrencilere burs verdikleri bir
sınavdır. Her yıl öğrencilerin merakla bekledikleri bu sınav,
19-20 Şubat'ta İdeal Koleji şubelerinde gerçekleşecektir.
NEDEN İDEAL KOLEJİ?
Türkiye'de özellikle son yıllarda özel okul sayılarında ciddi
bir artış vardır. Bu durum velilerin ve öğrencilerin
kafalarında soru işareti meydana getirmektedir. Ancak
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yıllarının getirdiği bir tecrübeyi, yenilikçiliğiyle birleştiren
İdeal Koleji benzerlerinden farklı olmayı her zaman
başarmıştır. Konya'nın en köklü okullarından olmasına
rağmen butik okul olmaya devam eden okulun bu özelliği
yine bir tercih sebebi olmuştur.
İDEAL'DE EĞİTİM
İdeal Koleji alanında uzman bir eğitim kadrosuyla bu yolda
yürümektedir. Sınıf yönetimi konusunda disiplin sahibi
olan öğretmenlerimiz aynı zamanda öğrencileriyle bire bir
ilgilidirler. Öğrencilerine sınırsız soru çözümü imkanı
sağlayan okulumuz sosyal becerilerin gelişmesinde de
çalışmalar yapmaktadır.
DİL
Değişen dünya aynı zamanda küçülmüştür de. Küçülen
dünya bazı gereklilikler de getirmiştir. Şüphesiz ki İngilizce
de artık yeterli değildir. İngilizcenin yanında Almancayı da
aktif olarak öğreten okulumuzda dil bir sorun olmaktan
çıkmıştır.

Veli ÖZ

Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları
SINAV KAYGISI VE BAŞETME YOLLARI
SINAV KAYGISI NEDİR?
Kişinin sınav sonucunda elde edeceğini düşündüğü akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak
algılamasından kaynaklanan, dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve
başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur. Sınav kaygısı aslında gerekli ve faydalıdır. Öğrenciyi öğrenmeye, bir amaç
edinmeye motive eder. Faydalı olmayan yüksek ve aşırı kaygıdır. Aşırı sınav kaygısı başarısızlığa neden olur. İstenilen kaygı orta
düzey kaygıdır.
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI
1) Sınava planlı programlı çalışma;
Planlı ve programlı ders çalışma sınava yeterince ve zamanında çalışmanızı sağlar.
2) Sınav Zamanına Kadar Ders Çalışma;
Son ana kadar ders çalışmak öğrenilenlerin karışmasına neden olacağından sınavdan bir
iki gün önce ders çalışmayı bırakmak gerekir.
3) Uyku, Dinlenme ve Beslenme
Sınav gecesi yeterince uyumaya çalışın.
Sınavdan önce iyice dinlenin ve sınavı düşünmemeye çalışın.
Sınavdan önce fazla ve dokunacak yiyeceklerden uzak durun.
4) Düşünce ve İnançlar;
Eğer başarılı olamazsam aileme ne söylerim?
Bu sınavda başarılı olamayacağım!
Ellerim titriyor. Ne yapacağım!
Ben yetersizim. Aptalın tekiyim! gibi olumsuz ve yıkıcı düşüncelerden mümkün
olduğunca uzak durun.
Olumlu ve gerçekçi düşünceler oluşturmaya çalışın; Sonuç her ne olursa olsun ailem beni seviyor.
Bu sınavda başarılı olacağım. Elimden geleni yapacağım.
Bu sınav için yeterleyim. Ben akıllı biriyim.
5)Doğru Nefes Alma ve Gevşeme
Sınav girmeden ya da sınav sırasında kaygı düzeyinizin artarsa, birkaç kez derin nefes
alın. Ayrıca birkaç dakika gözlerinizi kapatarak sizi mutlu eden bir anıyı ya da bir yeri
hayal edin. Bu rahatlamanıza ve düşünce odağınızın değişmesine yardımcı olacaktır.
Son Olarak;
Sınava en iyi yapabildiğiniz bölümden başlayın.
Yapamadığınız sorulara çok zaman ayırmayın. Onları sona bırakın.
Soruları, dikkatlice okuyun. Özellikle en sondaki soru cümleciğine dikkat edin.
Üst üste birkaç soruyu yapamıyorsanız ya da dikkatinizin dağıldığını
düşünüyorsanız, biraz mola verin.
BAŞARILAR...

Resul Belören

Kendini Tanımalısın
Kendine güvenmelisin ya da güvenmek zorundasın… Kişiliğinin altında yatan ve kendini gizlediğin, başkalarından
sakladığın ya da keşfedemediğin o insanı ortaya çıkarmak zorundasın. Zamanı aktif şekilde kullanarak bulunduğun
imkânları sonuna kadar değerlendirmeli ve yeteneklerin doğrultusunda ortaya çıkan ve seni sen yapan tüm hayalleri
ortaya koyarak İDEAL’lerinin peşinden gitmelisin. Güvendiğin dostlarını yanına alarak, destek sağlayan
öğretmenlerinle işbirliği kurarak, seçtiğin mesleğin ve kariyerin gereklerini yerine getirerek, çevresel faktörlere
kulaklarını kapatarak, doğru bildiğin yolda yürümeyi öğrenmelisin.
Şimdi Hayatında yaşadığın bazı olaylar seni üzebiliyor, karşına çıkan bir takım engeller seni zorluklarla baş başa
bırakabiliyor. Senin yapman gereken onu düşünmeden, dert etmeden bir kenara bırakarak yoluna devam edebilmek…
Yoksa bu engeller taşınmaz bir yük haline gelecektir. Şimdi düşün; Elindeki bir bardağın içinde yarıya kadar yani 50
gr su var, sen bu bardağı alıp kollarını karşıya uzatarak onu dümdüz tutmaya başladın. Başlarda 50 gramlık bir yük
ne kadar basit ve kolay gelecek senin için.10 dakika, 20 dakika derken 1 saat geçti ardan… Artık kolların o 50 gramlık
yükü taşıyamayacak kadar güçsüzleşecek ve o 50 gram senin için 50 kilogram haline gelecek. Kafana taktığın ve
başarmaktan korktuğun o küçük sıkıntıları bir kenara atmazsan onlarda zaman geçtikçe taşınmaz dev bir yük haline
gelecek ve sen pes etmek zorunda kalacaksın. Sıkıntı ve engelleri biriktirme, hafifken bir kenara at ve o başta
kurduğumuz hayale tekrardan odaklan. Çünkü İnsanı gerçekler değil, düşünceler pes ettirir.
1990 yılında Kanada’da yaşanan bir olay:
Gıda üzerine faaliyet gösteren bir işletmede soğuk hava deposu arıza veriyor ve depo soğutma özelliğini
gerçekleştiremiyor. Fabrika o gün bu olumsuzluktan dolayı işleri erkenden bırakıp deponun da kapısını açık bırakarak
üretime ara veriyor. Akşam mesaisine gelen temizlik personeli soğuk hava deposunun arızalı olduğundan habersiz
her zaman ki gibi girip o deponun temizliğini yapmaya başlarken birden deponun kapısı kapanıyor. İçerde kalan
personel tüm çabalara rağmen dışarıya çıkamıyor. Saatler geçtikçe üşüdüğünü hissetmeye başlıyor, kenara çekilip
yardım gelmesini bekliyor. Gece yarısı adam artık soğuktan öleceğine inanarak yere uzanıyor ve vücudunu kilitliyor.
Sabah mesai başladığında tüm personel depoya gelip işçinin içerde kilitli kaldığını görünce kapıyı açıp içeriye
girdiklerinde adamın donarak öldüğünü anlıyorlar depo girişindeki sıcaklık derecesine baktıklarında + 26 dereceyi
göstermektedir. Adamın donması imkânsızdır.. Kendimizi kaybetmeye odaklarsak, gerçek olmayan tüm etkenler
bizim zihnimizi kaybetmeye iter. Düşüncelerimiz artık başaramama yolunda fikirler üretmeye başlar ve pes eder.
Gerçekler değil düşünceler dondurur bizi.
Ufkunu geniş tutmalısın. Piri Reis gibi tamamını görmediğin bir Dünya’nın birebir haritasını aktarabilmelisin kağıda.
Selahattin Eyyubi gibi 12 yaşında bir çocukken gördüğü paha biçilemez minberi, gün gelip 40 yaşında Kudüs’ü
fethettiğinde Mescid-i Aksa’ya yerleştiren inanca sahip olmalısın. Kendini tanı ve inancını asla kaybetme.

İdeal'de
Oryantiring
Öğrencilerini eğitimsel olarak tamamlayan okulumuz
onlara ders dışında keyifli vakit geçirmenin bir yolunu her
zaman buluyor. Bu ay oryantiring eğitimi veren beden
eğitimi öğretmenimiz Alev YÜCETAŞ aynı zamanda
çocuklara bu sporu uygulamalı olarak da yaptırdı.

SOĞUKTA EĞLENCELİ DAKİKALAR
Öğrencilerimiz soğuk havaya rağmen oldukça eğlenceli
anlar yaşarken öğretmenlerimiz de onlara eşlik ettiler. Bu
eğlenceli anlar ise drone kameralarla kayıt altına alındı. Bu
eğlenceli etkinlik için Alev öğretmenimize ve ekibine
yürekten teşekkürlerimizle...

İdeal'de Bir Başarı Daha!
Okulumuzun öğrencilerinden Murat Hidayet ŞEN "Gençler Kick Boks
Müsabakası"nda Konya birincisi olmuştur. Kendisini tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz. Seninle gurur duyuyoruz Murat!

Biyoloji Dersinde
Roller Değişti
Yaparak yaşayarak öğrenme modelini benimseyen biyoloji öğretmenimiz Selda
ŞİMŞEK bu ay dersi öğrencilerine anlattırarak onlarda öğrenmenin kalıcı olmasını
sağladı. Bu sayede öğrenciler dersleri daha iyi kavrarken eğlenceli dakikalar da
geçirmiş oldular. Öğretmenimizi ve dersi bir öğretmen edasıyla anlatan öğrencilerimizi
tebrik ederiz.

Kimya
Laboratuvarı
Yine Hareketli
Okulumuzun idealist öğretmenlerinden kimya öğretmeni
Esra YILDIRIM bu ayı da boş geçmedi. Çocuklarımızın
merakla beklediği deneylerden bu ay iki tane yapan
öğretmenimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

KURU BUZ DENEYİ
Bu ay gerçekleştirilen ilk deney kuru buz deneyi oldu. Kuru
buz -78 °C sıcaklığına sahip karbondioksitin katı halidir.
Suyun içine atıldığında katı halden direk gaz haline
geçmektedir. Çocukların oldukça ilgisini çeken bu
deneyden sonra yoğunluk farkı deneyine geçildi.

YOĞUNLUK FARKI DENEYİ
Bu deneyin amacının ağırlıkları farklı olan karışımların
birbirine karışmadığını göstermek olduğunu dile getiren
öğretmenimiz, yine öğrencilerin dikkatleri çekmeyi
başarmıştır.

Gizli Kahramanlar
Okulumuzun halkla ilişkiler görevlisi Özge Selbüz ve Müdür Yardımcısı
Şule Canpolat okul dergisi için verdikleri emek için çok teşekkür ederiz.
Onlarsız asla olmazdı.

İdeal'de Karne
Günü Heyecanı!
2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini
başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 21 Ocak Cuma günü
karne heyecanı yaşadılar.

EĞİTİME 15 GÜN ARA
Oldukça yorucu bir dönem geçiren öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimizin bu tatilini hak ettiklerini düşünüyoruz.
Öğrencilerimiz 15 gün aranın bir haftasını kampta
geçirecekler. Karatay Üniversitesinde yapılacak olan
kampta öğrencilerimiz birinci dönemi tekrar edecekler.

İKİNCİ DÖNEME HAZIRLIK
Öğrencilerimizi tatillerine uğurlarken yönetim ekibi ikinci
dönemin hazırlıklarına başladılar bile. Okulumuzun ve
öğretmenlerimizin yapacakları faaliyetleri merakla
beklediğimizi belirtiyor, karne gününden birkaç kareyi size
aktarıyoruz.

TİYATRO KULÜBÜ
SAHNEDE
Okulumuzun en renkli kulübü olan Tiyatro Kulübü Selçuklu Belediyesi
Sanat Akademisinin açtığı yarışmaya katılmaya hak kazandı.
Öğrencilerimiz şimdiden hazırlıklara başladılar. Kulübümüzün
başaracağına olan inancımız ise tam.

