YGS-LYS’de
20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi
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Çınar Koleji’nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim
tecrübesiyle geliştirilen “Sınavlara Hazırlık Sistemi” ile sınav endişesi
yaşamazsınız. Çünkü çok iyi bilirsiniz ki; Çınar Koleji sizi hem hayata hem
de sınavlara hazırlar.

Nitelikli Üniversitelere Açılan Kapı
Aldıkları kaliteli eğitimle donanımlı ve bilinçli olarak yetişen öğrencilerimizin YGS-LYS maratonu 11. sınıfta başlar. Öğrencilerimiz, “Sınavlara Hazırlık
Sistemi” ile 11. sınıfın Nisan ayında sisteme dâhil olurlar ve yaz tatili
ödevlerini alarak hazırlıklarına ara vermeden devam ederler.

1 Eylül’de Sistem İşlemeye Başlar
Bütün okullar 15 Eylül gibi açılırken ÇINAR OKULLARI’nda 12. sınıf öğrencileri
için kapılar 1 Eylül’de açılır. Yaz tatilinde yapmaları için verilen ödevlerin
kontrollerinin ardından eksiklikler giderilir, girdikleri deneme sınavları ile
sınıflar belirlenerek sınav hazırlıklarına devam edilir.
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Haftada 52 Saatlik
Üniversite Hazırlık Eğitimi
Çınar Sınavlara Hazırlık Sistemi kapsamında haftada 52 saatlik “Üniversite Hazırlık Eğitimi”yle 12.sınıf öğrencilerimiz yoğun bir tempoyla sınava
hazırlanırlar.

40 Saat
Ders Anlatımı

+

6 Saat
Etüt ve
Soru Çözümü

+

6 Saat
Deneme
Sınavı ve Sınav
Analizleri

Öğrencilerimizin göreceği derslerin haftalık dağılımı şu şekilde gerçekleşir;
12. Sınıf
Türkçe - Matematik (TM) Öğrencileri
Haftalık Ders Saatleri

12. Sınıf
Sayısal (SAY) Öğrencileri
Haftalık Ders Saatleri
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Matematik
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Rehberlik

Işıklar Cumartesi de Açık
Pazarıma Dokunma!
12. sınıfta okumak hafta sonlarını da değerlendirmeyi zorunlu kılar. Çınar
Sınav Sistemi hafta içi öğrendiklerini hafta sonu sınavlarıyla ölçmeyi ve
pekiştirmeyi amaçlar. Fakat bunu sadece Cumartesi günleri yaparak öğrencilerin Pazar günlerini dinlenerek geçirmeleri hedeflenir.

Sınav Sonrası Sıcağı Sıcağına Analiz
Her Cumartesi yapılan deneme sınavının ardından, aynı gün sınav sonrasında 2 saatlik bir zaman diliminde soruların çözümü ve analizi yapılır.

Tüm Lise Müfredatı Bir Yılda Avuçlarında
Çınar Sınav Sistemi, 4 yıllık lise müfredatının tamamını son sınıfta tekrar
ele alarak yılardır en iyi üniversitelere gönderdiği öğrencilerine her sene
yenilerini ekler.
Liselerde ara sınıflarda akademik kaybı olduğunu düşünen birçok öğrencinin son sınıfa gelince Çınar’ı tercih etmesinin altında yatan en önemli
faktörlerden biri de budur.

Profesyonel Yayın Ayrıcalığı
Ülkemiz ne yazık ki, birçok kurumun sadece sınav kazandırmayı hedefleyen
eksik öğretim anlayışlarından dolayı adeta yayın çöplüğüne dönmüştür.
Bundan dolayı bazı öğrenciler sınavlarda kaynak kurbanı olmaktadır.
Çınar Sınav Sistemi en seçkin ve de seçeneği bol profesyonel yayınlarla öğrencilerini sınava hazırlar. Sınava hazırlanan öğrencilerimize sene içerisinde;
✓✓ 20 adet YGS – LYS denemesi,
✓✓ 20 adet Konu Tarama Testi (KTT) ve
✓✓ Düzenli olarak yaprak test uygulaması yapılır.

Bu Kamplar Kaçmaz!
Çınar Sınav Sistemi her öğrencisine;
✓✓ Karne tatilinde 7 gün,
✓✓ YGS öncesi 10 gün,
✓✓ LYS 1 / 4 (Matematik-Sosyal) ve LYS 5 (Dil) öncesi 6 gün ve
✓✓ LYS 2/4 (Fen Bilimleri-Ed.-Coğr.) öncesi 6 gün olmak üzere toplamda
30 güne yakın deneme kampı düzenler.
Bu sayede öğrenilenler pekiştirilir, kontrol edilir, eksikler tespit edilip yerine
göre konu anlatımları ve soru çözümleriyle sınava tam hazırlık sağlanır.

Koç-Rehber Sistemi
Çınar Sınav Sistemi her alanda olduğu gibi rehberlik alanına da farklı bir
açılım getirerek “Koç-Rehber Sistemi”ni uygular. Her rehberlik dersine koç
ve rehber öğretmen birlikte girerek sınıf danışman öğretmeninin dışında
kendilerine düşeni en iyi şekilde yaparlar. Sınav stresinin azaltılması, motivasyonun üst seviyede tutulması ve kariyer planlaması bunlardan sadece
birkaçıdır.

Birebir Öğrenci Takip Sistemi
Bu sistemde sınıf danışman öğretmeni, koç-rehber öğretmen
ve branş öğretmeni tarafından sadece akademik olarak değil, aynı
zamanda ahlaki ve
sosyal düzeyde veliyi
de işin içine katarak öğrenci takip edilir. Öğrencinin moral ve motivasyonu
en üst düzeyde tutulur.
Akademik takipte öğrencinin
girdiği sınavlarda yanlış yaptığı
ya da yapamadığı soruların analizleri çıkarılır. Öğrenciye tekrar konu anlatımı ya da bire bir soru çözümleri
yoluyla konu kavratılır. Bu sistem öğrencinin günlük ve haftalık ödevlerinin takibini de sağlayarak denemelerde oluşabilecek açıkların önceden
kapatılmasını sağlar.

Etkin Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik (PDR) Hizmetleri
Rehberlik birimimiz aracılığıyla öğrencilerimizin;

✓✓ Motivasyonlarını sağlaması,
✓✓ Sınav heyecanı/stresini azaltmaları,
✓✓ Tercih edecekleri bölüm/meslek hakkında bilgilendirilmeleri,
✓✓ Kişiye özel yönlendirme yapma alanlarında çalışmalar yapar.
Ayrıca öğrencimizin hayatındaki diğer problemleriyle ilgili olarak PDR servisimiz öğrencimizle sık sık görüşerek onlara sağlıklı çözümler üretir.

Seminerler Motive Eder,
Denemeler Terletir, Geziler Dinlendirir
Çınar Sınav Sistemi’nde yoğun ders trafiği sene başında komisyonca belirlenen aralıklarda durdurulur. Bu aralarda alanında uzman kişiler okulumuza
getirilerek 12. sınıf öğrencileri için seçilmiş özel konularda motivasyon
amaçlı seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlenir. “Dinlenmeyi en çok
hak eden adam en çok yorulan adamdır” düsturundan hareketle öğrencilerimizde oluşan ders ve deneme yorgunluğu il içi üniversite gezileri ve il
dışı tarihi, kültürel, turistik gezilerle giderilir.

Kariyer Günü
Okul rehberlik birimi Çınar Sınav Sistemi’nin bir çalışması olarak her yıl
“Kariyer Günü” etkinliği düzenler. Bu önemli günde öğrenciler, kulaktan
dolma bilgiler yerine üniversitelerden gelen akademisyenlerle bire bir
görüşerek onlardan istedikleri meslekle ilgili bilgiler alırlar.

“Kariyer Günü”ne katılan üniversiteler, okulumuzda kendilerini tanıtabilecekleri stantlar açarak öğrencilerimizin merak ettikleri soruları cevaplandırırlar.
Üniversitede görev yapan uzman akademisyenler etkinlik sınıflarımızda
öğrencilerimize, bilgi almak istedikleri bölüm/meslek hakkında sunum
yaparak öğrencilerimizin sorularını cevaplandırırlar.

Üniversite Ziyaretleri
Öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmek ve içine girecekleri ortamı
önceden görmelerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin saygın üniversitelerinden geziler düzenlenir.
Öğrencimiz, gezi kapsamında üniversite içerisinde yer alan derslikleri, kampüs yapısını görme fırsatı bulurken hayalindeki meslek hakkında da daha
detaylı bilgi sahibi olma fırsatı bulur.

Sınav Komisyonu İşbaşında
Bütün bu mükemmel yapının arkasında yıllardır bu işe kafa yoran Çınar
Sınav Komisyonu bulunur.
Çınar Sınav Sistemi’nin mimarı ilgili idareci ve öğretmenlerle birlikte yürütücüsü olan Sınav Komisyonu, her yıl dönem başlamadan yıl içinde yapılacak
bütün akademik ve sosyal çalışmaların planlamasını A’dan Z’ye yapar.
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