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YIL BİTERKEN 

 

Eğitim öğretim yılını uzaktan eğitim olarak geçirdiğimiz bir yıl bitiyor, şimdi tatil zamanı. Zor 

olduğunu bildiğimiz uzun bir eğitim öğretim yılının sonunda pandeminin yaşattığı duygusal 

yükü hafifletme, dinlenme ve eksikliğini hissettiğimiz “an”ları telafi etme zamanı. 

 

Uzaktan eğitim süreci, yüz yüze etkileşimin azaldığı daha çok iletişim ve öğrenme temeli ile 

ilerleyen bir süreç. Oysa öğrenciler için okul yaşantısı içinde okul toplumunun bir bireyi olmanın 

ve sosyalleşmenin kazanımlarının okuldan alacakları öğretim kadar kıymetli olduğunu 

biliyoruz. Uzaktan eğitimin en zor tarafı çocuklar için kuşkusuz okul ikliminden uzak kalmak 

oldu. Bu süreç özellikle, LGS ve YKS hazırlıkları yaparak geçiren öğrenciler için yoğun ve 

stresli geçti.  Oldukça zor koşullarda bir üst eğitim kurumuna geçiş için hazırlık yaptılar. Anne 

baba olarak sizler de bu stresli sürece eşlik ederek zorlu bir dönem geçirdiniz. Sonuç ne olursa 

olsun bu zor sürece verdiğiniz emek için hem çocuğunuzu hem kendinizi takdir edin. 

 

Pandeminin başlarından itibaren salgın önlemleri nedeni ile çocuklar ilgilendikleri alanlarla ilgili 

etkinliklerine ya çevrimiçi devam ettiler ya da ara vermek zorunda kaldılar. Bu dönemi tecrübe 

etmenin de elbette ki bakış açılarına, duygusal dayanıklılıklarına katkısı olmuştur.  İnsan 

sürekli olarak değişir ve gelişir. Yaz tatillerinde de öğrenciler gelişimlerini sürdürdürüler. 

Çocuğunuzun bir yıl önceki halinden ne kadar farklı olduğunu hem fiziksel olarak,  hem de 

kazandıkları deneyimler dolayısıyla davranışsal olarak değişip, geliştiğini fark ediyorsunuz. 

İçinde yüzlerce kara delik bulunan dairesel bir pınar düşünün. Bu deliklerin her birinin kendimizi 

geliştirmek için birer sembol olduğunu varsayalım. Biz büyürken, bu deliklerin çoğu 

genişleyecektir. Diğerleri ise küçülecek ve kapanacaktır. Pınarın biçimi değişmeye devam 

eder. Daima güzel de olabilir, farklılaşabilir de. Bizler sürekli hareket halinde olan dinamik 

varlıklarız. 
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Yapılan araştırmalar tatillerde boş zamanın iyi değerlendirilmesinin kendini gerçekleştirebilen,  

sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Serbest zamanlarda 

gerçekleştirilen aktiviteler sosyalleşmeye, topluma uyum sağlayabilmeye ve üretken bir birey 

olmaya olanak sağlamaktadır. Serbest zaman etkinlikleri eğitim ve öğretim sürecindeki 

başarıyı da etkiler. Öğrenciler, tatillerini iyi değerlendirdiklerinde hayata bağları güçlenir; mutlu, 

tutarlı, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olur. 

 

Çocukların sahip olduğu ve çevresinde bulunan çeşitli kaynakları doğru kullanabilmeleri 

önemlidir. Kaynakları yönetme becerisi çevreye uyum ve ihtiyaçları karşılamak için çevrelerini 

düzenlemelerine imkân tanımaktadır. Bu alanlarda çocukların sosyalleşme ile geliştirdikleri 

alanlardır. Bu nedenle çocuklarınızın, arkadaşlarıyla yapabilecekleri ya da yeni arkadaşlıklar 

edinebilecekleri etkinliklere yönelmelerini desteklemek; spor, sanat gibi ilgi duydukları 

alanlarda kendilerini ifade etme ortamına sahip olmaları onların gelişimini çok yönlü olarak 

destekleyecektir.  

 

Öğrenme, hayatın her anında devam eder. Tatillerin dinlenme ve eğlenme zamanı olmasının 

yanı sıra; çocuklarınızın hedefleri ve hazır bulunuş seviyelerini de dikkate alarak bir üst 

seviyeye başlamadan yaz döneminde akademik olarak tamamlaması gereken çalışmalara 

yapmak, öğrencilerin hem bilgilerini tazelemelerine hem de sarmal ilerleyen müfredatı 

kavramlarına destek olacaktır. Hangi derslerin, hangi konularında eksikleri varsa bunları 

belirleyip, konu tekrarları yapabilirler. Konu çalışmaya baştan sona doğru gitmeleri daha yararlı 

olacaktır. Yine bu dönemde kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek de öğrencilerin bakış açısını 

geliştireceği gibi düşünme, yorum yapma becerilerini destekleyecektir. 

 

Tatil dönemine girerken sizler de veliler olarak kendinize şu cümleleri söyleyebilirsiniz:  

‘’Çocuğumun yanında duruyorum, ona güvenli bir temel oluşturuyorum ve kendini keşfetmesi, 

düşmesi ve yeniden kalkması için alan hazırlıyorum. Henüz pek iyi uçamıyor ki bu da doğal! 

Yeter ki biz hoşgörülü ve dikkatli olalım… O kendi kanatlarıyla uçmaya başlayacaktır.’’ 
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Değerli veliler,  eğitim öğretim yılını tamamlarken, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimizin; 

okullarında arkadaşları ve öğretmenleri ile sınıflarda, okul bahçesinde öğrenmeyi, paylaşmayı 

yüz yüze gerçekleştirecekleri günlerde onlarla buluşmayı ümit ediyor, öğrencilerimize ve 

sizlere sağlıklı, mutlu tatiller diliyoruz. 
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