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DEĞERLENDİRME 
Ankara Atatürk Lisesi 

Okul Rehberlik Servisi 



Corona virüsü nedeniyle okullar 

tatil edilirken, çoğu iş yeri de home 
office uygulamasına geçti. 

Uzmanların “Evde kalın” çağrısına 
uymak, bu dönemde en iyisi. Peki, 

evde geçirdiğimiz zamanı verimli bir 
şekilde nasıl değerlendirebiliriz? 



İlk kural: Okula gidiyor 
gibi davranmak 

• Okula giderken zamanın önemli 
bir kısmının yolda geçirildiği bir 
gerçek. Bu nedenle yataktan biraz 
daha geç çıkma isteği mazur 
görülebilir. Ancak burada önemli 
olan, süreyi çok uzatmadan 
dozunda bırakmak. Unutmamalı 
ki gün daha uzun ve yapacak çok 
şey var… 



Okumaya zaman ayır 

• Uzun zaman önce aldığın ve henüz elini 
bile sürmediğin kitaplar olabilir. Bu dönemi 
okumak isteyip de bir türlü okuyamadığın 
ya da büyük bir hevesle alıp, sonra 
anlamakta zorlandığından bir köşeye 
bıraktığın kitapları okumak için 
değerlendirebilirsin. 
 

• Sadece kitaplar da değil; mesleki ve kişisel 
gelişimine katkı sağlayacak yayınlar, bloglar 
vb. birçok doküman da bugünlerde 
okunmak için seni bekler. 



Yabancı dil öğren 

• Senin de bildiğin gibi iş 
görüşmelerinde seni diğer adaylar 
arasından öne çıkaran en önemli 
noktalardan biri, yabancı bir dile iyi 
derece hakim olman. Bir dili ileri 
düzeyde biliyor olabilirsin; ancak 
ikinci bir dil neden olmasın?  



 

Online seminerlere katıl 
 

• Dijital bir dünyada yaşıyoruz ve senin de 
bildiğin gibi online platformlar sayesinde 
istediğimiz çoğu şeye hızla 
ulaşabiliyoruz. Evde zaman geçirirken 
sıkılmadan yapabileceğin en faydalı 
etkinliklerden biri de online eğitimlere 
ya da seminerlere katılmak. Bu tarz 
eğitsel aktivitelere zaman ayırıp aldığın 
sertifikaları CV’ne eklediğinde, kendine 
yatırım yapmanın önemini iş 
görüşmelerinde çok daha net 
görebilirsin. 



Fiziksel aktiviteye zaman ayır 

• Tüm gün bilgisayar başında hareketsiz 
bir şekilde kalmak yapacağın en son şey 
olmalı. Kendinle baş başa kaldığın bu 
dönem, yeni alışkanlıklar edinmek için 
iyi bir fırsat olabilir. Eğitici videolar 
eşliğinde, bedensel ve zihinsel olarak 
sana iyi gelecek yoga/meditasyon 
aktivitelerine başlayabilirsin. 



Uzun Süredir İlgilenmediğiniz 
Hobinize Yönelin 

• Herkesin bir süre öğrenmeye çalışıp 
köşeye koyduğu bir müzik aleti ya da resim 
tuvali vardır! İşte şimdi, onları 
bulundukları yerden çıkarmanın tam 
zamanı. Yakın zamana kadar “Vaktim yok, 
nasıl ilgileneyim?” dediğiniz şeyler için 
artık yeterli vaktiniz olabilir. Üstelik müzik, 
resim gibi uğraşlar insanı ruhsal açıdan 
besler ve günlük kaygılardan uzaklaştırır. 
 

• O halde, uzun süredir dokunmadığınız o 
gitarı akort etmeye ya da paletinizi 
rengarenk boyalarla doldurmaya ne 
dersiniz? 



Sanal Müze 

Turlarıyla 
Gezintiye Çıkın 

 

• Evde vakit geçirmenin kendimize zaman ayırma, yarım bıraktığımız bir kitaba devam 
etme ya da ertelediğimiz ev işlerini yapmaya başlama gibi olumlu etkileri olsa da bir 
anda sosyal hayattan uzaklaşmak zor. Bu nedenle zaman zaman dışarı çıkma isteğimizin 
artması çok normal. Ufak gezintileri bile özlediğimiz bu dönemde aslında kendimizi 
dışarıda gibi hissetmemizin bir yolu var. 

• Bildiğiniz üzere covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de ve dünyada birçok önlem alındı. 
Özellikle insanların kalabalık gruplar halinde ziyaret ettiği yerler bir süreliğine kapatıldı. 
Buna yönelik olarak müzeler de önlem amaçlı kapatılmış olsa dahi sanal müze turlarıyla 
evinizde kültürel bir gezintiye çıkmanız ve daha önce gitmediğiniz müzeleri keşfetmeniz 
mümkün! 

 

 



Şimdi, ülkemizde ve dünyada ünlü olan hangi müzelerde sanal bir gezi 
yapabileceğinize bakalım. İşte, o sana gezinti yapabileceğiniz müzeler: 
 



Sanatla Akşamınızı Güzelleştirin 
• Müzik, şiir ve diğer sanatsal aktiviteler, evde yapılabilecek en eğlenceli şeylerin başında geliyor. Tüm gün evde 

derslerinize  vakit ayırdıktan sonra akşam sizi dinlendirecek etkinliklere zaman ayırabilirsiniz. 

• Örneğin  Instagram hesabı üzerinden  birbirinden güzel müzikler, şiirler, heykel ve resim çalışmalarıyla 
buluşabilirsiniz. Ailece ya da tek başınıza kafa dinlemek istediğinizde İş Sanat etkinlikleriyle buluşabilir ve 
akşamınızı güzelleştirebilirsiniz. 



Motive kal 

• Her şey normale döndüğünde 
neler yapmak istediğinle ilgili 
kısa bir liste hazırlayabilirsin. 
Keşfetmekten ve 
deneyimlemekten en fazla 
hoşlanacağın şeyler ne ise kısa 
ve uzun vadede bir yapılacaklar 
listesi oluşturabilirsin. Bu, evde 
kaldığın süre boyunca seni 
hayata karşı motive edecek 
önemli şeylerden biri olacak. 


