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İlk söz; 

 

* İnternette sınırsız sörf serbest ! 

* Cep telefonu ile sınırsız mesajlaşma, sohbet, müzik 

dinleme, oyun oynama serbest ! 

* Televizyonda istediğin diziyi seyretmek serbest ! 

* İstediğin kadar cips yemek serbest ! 

* Canın ne zaman isterse uyumak serbest ! 



Sonuçlarına katlanmak şartıyla !!! 



   

Bir tane ineği olan köylünün birine bir gün 

sormuşlar: 

 - İneğin ne kadar süt veriyor? 

Köylü cevap vermiş: 

 - İneğim hiç süt vermez. Sütü ondan sizin almanız 

gerekir. 

 



   

Mutfakta pek çok malzeme olması iyi yemek 

yapacağınızı göstermez. 



   

  Su düşünmek, susuzluğunuzu gidermez. 

  Odun düşünmek, sizi ısıtmaz 
 

Gerçek başarı için: 

Çok gayret 

Çok çalışmak 

Uyulması gereken tüm şartlara da uymak 

gerekir. 

 

 



Cevher’siniz ama…. 

MÜCEVHER’e DÖNÜŞMENİZ GEREKİR. 



Başarılı olmak istiyoruz ! Peki ? 

 

Ne yapacağımızı bilmemizi sağlayacak bilgiye sahip 

miyiz? 



Başarılı olmak istiyoruz !  Peki ? 

 

Nasıl yapacağımız bilgisine sahip miyiz? 



Başarılı olmak istiyoruz !  Peki ? 

 

 Bunu gerçekleştirebilmek için iç motivasyona  

sahip miyiz ? 



İçten motive olan biri; 

Düşüncelerini davranışa dönüştürür 

Hedeflerini belirler 

Onlara ulaşmak için harekete geçer. 



Kendi kendini motive etmek için; 

Olumlu düşünmenin gücünü unutma ! 



Kendi kendini motive etmek için; 

Özgüvenini kaybetme ! 



Kendi kendini motive etmek için; 

 Belirli amaçların olsun ! 



Kendi kendini motive etmek için; 



Kendi kendini motive etmek için; 

 İleriye bak, dün geçip gitmiştir 



Gizli yeteneğimiz «coşku» 

Coşku, düşünceyi açığa çıkarır ! 



Hergün amaçlarınızı düşünmek için bira zaman ayır ! 



Gizli yeteneğimiz «Bellek» 

Hatırlamak istenilen şeye önem ver, 

Ona karşı ilgili ol, 

 Tekrar yapmanın önemini kavra ! 



Yenmemiz gereken 3 düşman; 

 Endişe ( Kaygı ) 

 Şüphe 

 Korku  



Yenmemiz gereken 3 düşman; 

 Başarıyı olumsuz etkileyen «Endişe» sorun çözmedeki 

yetersizlikten doğar ! 



Başarıyı yakalamanın yolu; 

 Yapabileceğinize İNANIN ! 

Geleceğinize OLUMLU bakın ! 

Olumsuz düşünmeyi bırakın ! 

 Sakinleşin ! 

 Uyanık olun ! 

 Yanlışları unutun ! 



Başarıyı yakalamanın yolu; 

 KORKMAYIN, sakinleşin, 

Çözüme odaklanın, 

 Bilinenden bilinmeyene ilerleyin ! 

Hata öğrenme sürecinin bir parçasıdır UNUTMAYIN ! 

HATALARINIZDAN YARARLANIN ! 



Başarıyı yakalamanın yolu; 

Aç ayı oynamaz, tok ayı uyur ! 

DENGE çok önemlidir. 

Bize keyif veren her şeyin yaşamımızda bir denge 

içinde bulunması gerekir.  



Başarı için Bakış açısı önemli ; 
* Suya düştüğün için değil,  

sudan çıkamadığın için boğulursun ! 

 

* Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir 

yol açacağız !  

  



Başarısızlıklarımız ? 

Neyin yanlış gittiğini anlatır, 

Denemeye devam mesajı verir, 

 Bilgilerin durumunu, sınırını hatırlatır. 



Planımız var mı? 

Hiçbir şey plansız elde edilemez, unutma. 



Not tutmanın önemi 

 Sürekli not tut, kafan yorulacağına elin yorulsun. 

Vehbi KOÇ 

Yararları: 
1. Derste öğrenciyi edilgen durumdan etkin duruma getirir.  

2. Öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması için şart olan 

tekrarın gerçekleşmesi.  
3. Zaman ve enerjiden ekonomi sağlar. Anımsamak için 

notlara bakmak yeter.  

4. Sınavdan önce yaşanan kaygıyı azaltır.  
5. Ödev ve raporların kolayca hazırlanmasını sağlar.  

6. Düşünen, eleştiren kişilik özelliği oluşturur.  



Arkadaşlar ! ?   

 Bülbül gül’e , karga çöplüğe götürür. 



Arkadaşlar ! ?   

 Başarılı arkadaşı model almak, 

 Birbirini geliştiren arkadaş olmak, 

 Tatlı rekabetten zevk almak, 

 Zararlı ilişkiler HAYIR diyebilmek önemli. 



Anne babalar;  

 Sağlıklı aile ilişkisinin 

önemi. 

 Etkili anne baba 

yaklaşımları öğrenilmeli. 

Motive edici Anne baba 

olabilmek. 



Son söz; 

Amaç belirleyen, hedefleri olan olun. 

 Kendini motive eden olun. 

Amaçlarınıza her şeyi adayın. 

 Şimdi harekete geçin. 

 

«önünüzde yakalanmayı bekleyen 

başarılar doludur, aynı zamanda 

gözyaşı, sıkıntı, başarısızlıklar… ama 

bunları emekle, istekle aşmalısınız.» 


