özelders
kimya

birebir

YGS

takviye
LYS

türkçe

fizik

sosyal

dersleri
fen

etüt

coğrafya

bilimler
matematik

tarih

lise

başarı

sar yerozelders

sosyal_koc

Sar yerozelders

b reb rders stanbul

ders stanbul.net

Düzenli ve etkili

Ders çalışmaya
alıştırıyoruz.

ÖZEL DERS NEDİR?

Özel ders; öğrencinin bir derste veya konuda
sınıf ortamında gerekli başarıyı veya
performansı gösterememesi durumunda
yapılan bire bir takviyedir. Sınıf ortamında
anlatılan dersler genele hitap ettiği için bazı
öğrencilere gereğinden basit, bazılarına ise
ağır gelebilmektedir. Bazı öğrencilerde ise
belki basit bir ön bilgi, konunun kolaylıkla öğrenilmesini sağlamaktadır. Özel dersi;
zayıf öğrencinin alması gerekliliği yanlıştır. İyi veya çok iyi öğrenciler de özel ders
takviyesi yapmalıdır. Çünkü 1 seans özel ders; 5-6 ders sınıf dersine bedeldir.
Öğretmen, öğrenci ile beraber olduğunda onunla empati kurup, hangi tür çalışma
metodu uygulanacağını net görür. Bunun yanı sıra gereksiz ve öğrencinin bildiği
konuları hızlı geçip sorun tespit ettiği noktalara yoğunlaşabilir.
Sınıf dersini tek tip, birkaç bedeni olan üniformaya benzetirsek; özel dersi
özel terzinin tasarlayarak bizim için diktiği elbiseye benzetebiliriz. Tabii
terzinin mahareti de burada ortaya çıkmaktadır.

*Özel ders öğrencinize ÖZELDİR
*Ders saati en verimli şekilde kullanılır
*Kuvvetli bir öğretmen-öğrenci ilişkisi
kurulur
*Öğrenciye özel çalışma metodu
oluşturulur
*Öğretmenin öğrenciye karşı empati
kurabilir
*Daha fazla ilgi ve konsantrasyon
sağlanır
*Dikkat eksikliğinin önüne geçilir

?
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EĞİTİM KOÇLUĞU NEDİR?
Eğitim koçluğu, gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren,
içsel kaynaklarını kullanmasını ve oluşturmasını öğreten, kendini keşfetmesini
sağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu
gerçekleştiren bir başarı felsefesidir.
Eğitim koçu birlikte çalıştığı genci yaşamının bu gelişme döneminde
başarı için desteklerken, tam ve bütün bir genç yetişkin olmasında yol
arkadaşlığı yapar.
Eğitim koçu; öğrenciyi eğitim hayatında desteklerken velilerin de
çocuklarına bu süreçte yapıcı ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesinde
yardımcı olur.
Programın İçeriği
Öğrencinin hayal ve hedeflerinin belirginleştirilmesi
Sınavlara verimli ve başarı odaklı hazırlanmak
Etkin öğrenme tekniğinin kazandırılması
Öğrenmeyi kalıcı ve güçlü hale getirmek
Özgüven sağlama ve kendine duyduğu inancı güçlendirmek
Sorumluluk ve iç disiplin geliştirmesine yardımcı olmak
Sınav kaygısı ve olumsuz ruh halleriyle ile baş edebilmek
Zamanı etkin kullanmak
Başarıya önce zihinde ulaşmak
Öğrencinin geçmişten gelen olumsuz tecrübelerini ve kendisine sınır oluşturan
engelleri kaldırmak
Düşünce tarzını değiştirerek benlik duygusunun yükseltilmesi.
Olumlu düşünce alışkanlığı kazandırmak
Ebeveyn ve öğrenci arasındaki uyumu sağlamak.

Her alanda
“başarmak”
bir rehberle
daha kolay.
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EĞİTİM KOÇLUĞU

ÖZEL DERS

OKULA YARDIMCI
Hizmetlerimiz nelerdir?
YGS-LYS ve TEOG sınavlarına hazırlama
Okul yazılı sınavlarına hazırlama
Öğrenciye özgü çalışma programı belirleme
Bilgileri sorgulayıp, analiz ve sentez yapabilmesini sağlama.
Üniversiteler ve bölümler hakkında bilgilendirme
Tercih rehberliği yapma
Sınav öncesi ve sonrasında moral ve motivasyonu yüksek tutma.
Yapılan meslek testleri ve bireysel görüşme ile bölüm tercihlerini yapma
Sınav stresi, anlama güçlüğü, dikkat dağınıklığı v.b. konularda profesyonel
rehberlik yardımı sunma.
Yabancı dil kelime hazinesini ve konuşma pratiğini geliştirme
Evde tek başına çalışabilme sorumluluk ve becerisini kazandırma
Döküman takviyesi ( Soru bankası, yaprak test, deneme sınavı,.. )

Abdullah ALP: 0505 283 13 82
Emin ERKMEN: 0546 499 74 66 Kadir ÖZDEMİR: 0553 423 94 28

