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YIL BİTERKEN 

Sosyal ve akademik olarak yeni deneyimlerle geçen bir eğitim öğretim yılının sonunda 

öğrencilerimiz heyecanla bekledikleri yaz tatiline kavuştular. Tatil hem yeni dönemin ön 

hazırlığı, hem dinleme hem de motivasyonlarını arttırmak için kıymetli bir zamandır. Tatil 

döneminin iyi planlanması tatil verimliliğini arttırır. Yapılan planlamada anne-baba ve çocuğun 

birlikte karar alıyor olması çocuğa önemli ve değerli olduğu duygusunu hissettirir.  Bu his 

çocuğun kendine olan güveninin artmasında etkilidir.  Beraber verilen kararların ardından 

ebeveynler hangi fikirlerin gerçekleştirilebilir olup olmadığının değerlendirmesini yapabilirler. 

Tatil planlaması yapılırken çocukların sosyalleşme, hareket etme, yaş düzeyine uygun 

sorumluluklar alarak bireyselleşme ve dinlenme gibi konularda ihtiyaçlarının göz önünde 

bulundurulması öncelikli olmalıdır. Yapılan bu düzenlemelerin belirli bir düzen içinde olması 

tatilin verimli geçmesi açısından faydalıdır. Bu süreçte oyun oynamak, aile ve arkadaşlarla 

vakit geçirmek, spor ve sanat etkinliklerine katılmak, hobi geliştirmek gibi çeşitli etkinliklere 

zaman ayırmak sürecin verimli geçirilmesine yardımcı olacaktır. Çocuklara yaş düzeyine 

uygun sorumluluklar verilerek bireyselleşmelerine destek olunabilir. Odasının düzenini 

sağlama, bitki sulama, varsa evcil hayvan bakımı vb. gibi konularda sorumluluklar verilebilir.  

Günümüzde teknoloji hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Teknoloji 

yetişkinler ve çocuklar için yeni sosyalleşme alanı ve online öğrenme ortamı sunar.  İyi bir 

zaman yönetimi ve planlamayla, sınırlı vakitte kullanılan teknolojik araçlar çocukların sosyal ve 

akademik gelişimleri için faydalı olacaktır. Çocukların teknoloji kullanım süreleri ve içeriklerinin 

mutlaka ebeveyn kontrolünde olması gerektiği unutulmamalıdır. Bununla birlikte çocukların 

interaktif olmayan bilgisayar oyunu ya da televizyon izleme aktivitelerinden çok biriken 

enerjilerinin doğru kaynaklara yönlendirilmesine ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyacı karşılamak için 

ekrandan uzak, akranlarıyla ya da sizlerle vakit geçirebilecekleri oyun ortamlarının 

oluşturulması akademik ve sosyal gelişimleri üzerinde etkilidir. 
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Tatil sürecinde kitap okumaya vakit ayrılabilir ve rutinlere dahil edilebilir. Çocuklara 

kitap okuma konusunun akademik bir sorumluluk olarak değil, hem eğlenceli bir aktivite hem 

de gelişimleri için önemli bir araç olarak ifade edilmesi daha olumlu bir tutum sergilemelerine 

olanak sağlar. Kitap okuma hakkında Neil Gaiman;  “Her kitap avuçlarınızın içinde tuttuğunuz 

bir hayaldir.’’ der. Kitap okuma, henüz gitme şansı bulamadıkları yerleri gözlerinde 

canlandırma ve hayal dünyalarının sınırlarını genişletme şansı tanır. Her şey merakla başlar 

ve çocukların merak ettiği bir konuyu araştırmasının en doğru ve gerçekçi yolu kitaplardan 

geçer Kitaplar bilgiler edinmelerini ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlar. Bununla birlikte 

çevreleriyle okudukları kitaplar hakkında sohbet ederek sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine 

destek olur. Kitaplar, çocukların farkındalık kazanmalarına, empati kurmalarına, esnek 

düşünmelerine, sorgulayıcı ve iyi bir gözlemci olmalarına destek olur. 

Yaz tatilinde çocukların rutinlerinin değişmesiyle uyku, uyanma, yemek yeme 

saatlerinde değişiklikler görülebilir. Çocuklar için özellikle uyku, gelişimlerinin büyük bir 

parçasını oluşturur. Okul döneminde çocukların uyku düzenleri belirli bir rutinde ilerler ancak 

tatillerde bu düzeni korumak zorlaşabilir. Çocukların uyku alışkanlıklarını korumaları için günde 

en az 8 saat uykunun önemli olduğu bilinmektedir. Tatil sürecinde daha geç uyumaya ve 

uyanmaya alışan çocuklar, okul açıldığında yeni düzenlerine adapte olmakta zorluk 

yaşayabilirler. Dolayısıyla uyku düzenleri tatil sürecinde de özenle takip edilmelidir. 

 Birçok bilinmezliğin olduğu, yeni şartlara uyum sağlamaya ve duygu durumumuzu 

yönetmeye çalıştığımız, yoğun ve zor bir eğitim öğretim yılını tamamladık. Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak öğrencilerimize tatil önerilerimizi içeren bir “Tatil 

Rehberi” hazırladık, bu rehberin tatil sürecinde sizlere yol gösterici olacağını hatırlatmak isteriz. 

Çocuklarınızla yaz tatilini dinlenerek, eğlenerek, gelişimlerini destekleyerek, ailece 

geçireceğiniz güzel anılara yenilerine ekleyerek geçirmeniz dileğiyle.  
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