
PANSİYON ,SİZ,BİZ  ve BAŞARI 

Sevgili Öğrenciler; 

Okul insana hayatın anahtarını sunan sihirli bir yerdir. Bizler sizlere yalnızca belirli konularda 

bilgi vermekle  için değil aynı zamanda bu bilgiler ışığında geliştireceğiniz yeni güzel davranışlar 

kazandırmakla da görevliyiz. Zaten öğrendiklerimizi   günlük yaşantımızda kullanmaz, sık sık tekrar 

etmezsek yani özümsemezsek eğitim amacına ulaşamaz. Edinilen bilgilerde kısa bir süre sonra 

unutulur. Okulda geçirilen değerli yıllar bir zaman kaybına dönüşür.  

 Biz bu yıl eğitimde amacımıza ulaşmak için çok önemli bir avantajı yakaladık. 

Hayırseverimizin katkısı ile yapılan pansiyonumuzu başarıyı sağlamada büyük bir avantaja 

dönüştüreceğiz hep birlikte.Çok özenilerek her türlü  ihtiyacınızı  gidermek için planlanan pansiyon 

binamızı ve yine sizi  evinizde hissettirecek  ortamımızı çok sevip beğeneceğinizi biliyoruz. Hep 

birlikte bir aile sıcaklığı içerisinde yaşayacağınız bir ortam hazırladık sizler için. Yatak odaları, etüd 

odaları, dinlenme odaları, cafesi,sağlıklı ve lezzetli yemekler yiyebileceğiniz şık yemekhanesi ile 

pansiyonumuzun  başarınıza/başarımıza  yüzde yüz katkı sağlayacağına olan inancımız tam.  

Bu güzel ortamda ne istediğini bilen , düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanan 

öğrenciler mutlaka başarıya ulaşacaktır. Sizler ancak öğrencilik yıllarınızı verimli değerlendirdiğiniz 

ölçüde başarıya ulaşabilirsiniz. 

Unutmayalım ki ‘ Yokuşta dökülmeyen ter inişte gözyaşı olarak akacaktır.’ 

Pansiyon sayesinde işini yarına bırakmadan günü gününe  çalışma alışkanlığı kazanacak başarıya 

ulaşmada avantajlı uruma geçeceksiniz. 

 Başarı için size sunulan fırsatların yanında pansiyon yaşantısı sayesinde sosyalleşme ihtiyaç ve 

isteğiniz de karşılanacaktır elbette. 

Hep beraber bir aile sıcaklığı içerisinde sorumluluk  sahibi olmayı,yardımlaşma ve işbirliği ile hareket 

etmeyi öğreneceksiniz.Yine ailenizden ayrı yaşamanın doğal sonucu olarak  kendi başına sorun çözme 

beceriniz gelişecek ,kişisel ahlak ve değer yargılarınızı oluşturabileceksiniz.Gayemiz pansiyonda sizi 

hayata hazırlamak kısacası. Bilimde ,kültürde ,sanatta ve sosyal hayatta  meydana gelen değişiklikleri 

yakalama ,kabiliyetlerinize uygun iş ve hobiler edinme fırsatlarını size sunmaya çalışacağız. 

 Lise yıllarının insan hayatındaki özel yer ve önemini biliyoruz. Bu zaman diliminde 

göstereceğiniz çaba sizin için gerçek hayatta büyük bir başarının basamağı olabilir. Hem bu başarıyı 

yakalamak hem de hayatınızda hoş ve tatlı anılar arasında yer almak dilek ve ümidiyle sizleri 

bekliyoruz… 


