Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler;
Eğitimin temel amacı çocuklarımızı toplumsal kuralları, toplumsal değerleri
benimsemiş, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki bilgi kazanmış
bireyler olarak yetişkin hayatına hazırlamaktır. Sınavlar da bu süreçte öğrencilerimizin
bilgi ve beceri düzeylerini belirlemelerine, ilgi ve yeteneklerini tanımalarına ve bu doğrultuda
kendileri için en uygun kararı vermelerine yardımcı olmaya yarayan bir değerlendirme sürecidir.
Bu değerlendirmelerden biri olan, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi Ortak
Sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

Sevgili Öğrenciler,
Gireceğiniz sınav sizin için önemlidir ama onu yaşamızındaki tek ve en önemli şey haline getirmemeniz sizin için
daha faydalı olacaktır. Sınavı bir amaç olarak değil, araç olarak görün. Yaşamdaki hedeflerinizi belirleyin ve sınavı bu
hedeflere yönelik bir araç olarak değerlendirin. Sonuca değil, sürece odaklanın. Biliyorsunuz ki sınava hazırlanma uzun bir
süreyi gerektirir. Son birkaç günde çaba harcamayla ‘mucize’ yaratılmaz. Siz de uzun süredir bu hazırlığın içerisindesiniz
son günleri daha sakin ve dinlenerek geçirin. Sınava yeterli derecede hazırlandığınızı, elinizden geleni yaptığınızı düşünün.
Ancak, mükemmeliyetçi olmayın. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koyun. Kendinize karşı dürüst olun, eksikliklerinizi fark
edin ve gidermek için çaba harcayın. Kendi kendinizi motive etmeye çalışın, olumlu düşünün. Kontrolün sizde olduğunu
anımsayın. Kaygılarınızı ailenizle paylaşın. Onlarla konuşun. Siz onlar için her zaman önemlisiniz. “Başarabilirim” diye
tekrarlayın. Evet, başarabilirsiniz! Buna önce siz inanmalısınız! Bunu unutmayın!

Sayın Veliler,
Biz anne ve babalar, çocuklarımıza daha iyi eğitim koşulları sunabilmek için birçok fedakârlıkta bulunuyor ve
çaba harcıyoruz. Fedakârlıklarımız arttıkça da çocuklarımızdan beklentilerimiz artıyor fakat biz ailelerin beklentileri
çocuklarımıza uymayabilir. Çocuklarımızın kapasitelerini doğru değerlendirmeye çalışalım. Onları tanıyalım ve onların
kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olalım, kendi içlerindeki ilerlemelerine dikkat edelim ve çabalarını takdir edelim.
Sınavın ülkemizdeki eğitim imkanlarına bağlı olarak uygulanan bir eleme olduğu, sonuçların; sınava girenlerin
performanslarına göre, okulların kapasiteleri esas alınarak belirlendiği gerçeği düşünüldüğünde başarı ya da başarısızlığın
değişebilir, göreli bir durum olduğunu kabul etmeliyiz. Bu anlamda sonuç ne olursa olsun çocuklarımız bizim için değerli
ve önemlidir. Onlara güvendiğimizi ve ellerinden geleni yaptıklarına inandığımızı söyleyelim. Sınavlar geçicidir ama
sonuçları çocuklarımız ile ilişkilerimizi kalıcı olarak etkileyebilir. Önemli olan sağlıklı ilişkileri aile içinde sağlamak ve
sürdürmektir.
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi Ortak Sınavlar da
emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle…
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