
 

 

NİÇİN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 

Sosyal Bilimler Lisesi, ülkemizde az bulunan ve en seçkin lise türlerindendir. 

Sosyal Bilimler Lisesi ilk olarak 2003 yılında İstanbul’da açıldı. İlçemizde ise 2014 -

2015 Öğretim Yılı’nda hizmete girdi. Yani biz, bu lisenin ilk öğrencileri olma şansını 

yakalamış öğrencileriz.  

Okulumuz açıldığında adını tuhaf bulanlar oldu. “Bu lise ne işe yarar, bu lisede 

okuyan ne olur?” vb. sorular insanların kafasını karıştırınca okulumuzu tercih 

etmekten uzak duranlar oldu. Hele bir de eğitim süresinin 5 yıl olduğunu ve İngilizce 

hazırlık sınıfı bulunduğunu duyunca bazı velilerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız, 

hepten uzak durmaya çalıştılar okulumuzdan. Fakat biz, yani SBL öğrencisi olma 

ayrıcalığını taşıyan 144 öğrenci arkadaş, bu sosyal baskıya inat Sosyal Bilimler Lisesi 

öğrencisi olmaktan vazgeçmedik ve Nizip Sosyal Bilimler Lisesini tercih ettik. Bu 

tercihimizin ne kadar doğru olduğunu da zamanla anladık.  

Okulumuzun fiziki olarak hiçbir eksiği yok hatta Nizip’teki liseler arasında fiziki 

imkânları en iyi okul diyebiliriz. Bu yönden pek çok özel okulu bile kıskandıracak 

imkânlara sahibiz. Bahçemiz harika, sinema salonumuza (Nizip’teki tek sinema 

salonu okulumuzda bulunuyor.) diyecek söz yok. Sinema kulübümüz gerçekten çok 

aktif. İngilizce ve Almanca zümre öğretmenlerimiz bizimle çok ilgililer… Matematik, 

edebiyat, tarih öğretmenlerimiz hakeza… Hemen her hafta mutlaka bir etkinlik 

planlanıyor ve icra ediliyor. Tabiri caizse okulda etkinlik enflasyonu var. Konferanslar, 

geziler, seminerler, münazaralar, yarışmalar... Okulumuzun yetiştirme kurslarına 

diyecek söz yok. İddia ediyorum, ilçemizdeki en ciddi ve planlı işleyen yetiştirme 

kursları bizim okulumuzda. Okul idaresi bizim eğitimimizle gerçekten yakından 

ilgileniyor. Kültür - Edebiyat Kulübünün düzenlediği “Kitap Okumaları ve Portreler 

Programı” gerçekten eğitici. Bağlama kursumuz, Türk sanat müziği kursumuz, 

İngilizce, Almanca ve Fransızca kurslarımız, beden eğitimi ve spor kurslarımız, halk 

oyunları ekibimiz, kısa film ekibimiz, ödüllü yarışmalar bizi sürekli motive ediyor. 

Günler, okulumuzu tercih etmiş olmamızın ne kadar doğru bir karar olduğunu 

gösteriyor. 

Okulumuz;  eşit ağırlık, sözel veya dil alanlarında tercih yapmak isteyenler için 

en doğru yer. Bu bağlamda hazırlık sınıfı en güçlü yönümüz ve büyük bir avantaj. 

Birilerinin, “Efendim, lise 5 yıl olur muymuş?” yaygarası boşuna. Çağımızda İngilizce 

bilmeden bir kariyer sahibi olmak mümkün değil. Hatta birkaç dil bilmeden hatırı 

sayılır makamlara gelmek, orada yer edinmek olası değil. İşte Sosyal Bilimler 

Lisesindeki 5. yıl bize bu imkânı sunuyor. Yaygaralara aldanmayalım. 

Hazırlık sınıfında haftalık 20 saat İngilizce dersi bulunmakta ve bu ders 

saatlerinde de birçok aktivite yapmaktayız.  Diğer 4 yılda ise Sosyal Bilimler Lisesinin 

müfredatını göreceğiz. 9 ve 10. sınıflardaki dersler, hepinizin bildiği gibi, meslek 

liseleri hariç tüm liselerde ortak.  11 ve 12. sınıfta ise ağırlıklı olarak matematik dersi 

ve sosyal bilimler alanının dersleri verilecek. 



 

 

Gelecekte hukuk, eğitim, siyaset bilimi, kamu yönetimi, ekonomi, tarih, 

psikoloji, felsefe, coğrafya, tercümanlık, edebiyat, yabancı dil, matematik, ilahiyat 

eğitimi almak isteyen tüm öğrenci arkadaşlarımızı okulumuza bekliyoruz. 
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