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YARIYIL TATİLİNE GİRERKEN 

 

Sevgili öğrencilerimizle uzun süren online ve hibrit eğitim süreçlerinden sonra 

özlediğimiz yüz yüze eğitime kavuşmuştuk. Şimdi de onlarla birlikte olmanın mutluluğuyla 

eğitim yılının ilk dönemini bitiriyoruz.  

Bu dönemde öğrencilerimizin okullarını, öğretmenlerini, arkadaşlarını özlediklerini ve 

arkadaşlarıyla; birlikte öğrenmenin, birlikte oynamanın tadını çıkardıklarını gözlemledik. Uzun 

bir süreden sonra evden uzakta ve yoğun geçen bir dönemin ardından öğrencilerimiz 

dinlenecekleri ve eğlenecekleri tatili hak ettiler. Bu tatilin dinlenmek, sağlık koşulları 

elverdiğince sevdikleriyle görüşmek, müzeler gezmek, yeni yerler keşfetmek, ilgi alanlarına 

göre atölyelere katılmak ve en önemlisi bol bol kitap okumak için iyi bir fırsat olacağını 

düşünüyoruz. 

Bir süre öncesine kadar tüm günü evde geçiren öğrencilerimiz için tatili planlamak, 

pandemi koşullarının yarattığı ev ortamından sonra esneyen kurallarla boş zamanı sağlıklı bir 

şekilde değerlendirmek oldukça güçleşmişti. Pandemi koşulları devam etse de artık hepimiz 

sağlığımızı koruma konusunda daha bilgili ve tecrübeliyiz, haliyle bu tatilde ekran başında 

geçirilecek uzun saatler yerine öğrencilerimize daha fazla alternatifler sunabiliriz. 

Tatilin özgürce geçirilecek zaman olması fikri konusunda öğrencilerimize hak veriyoruz, 

ancak tatilin süresi ve bulundukları yaş dönemi nedeniyle gittikçe artan sorumluluklarıyla 

beraber kendilerine ait zamanı daha verimli geçirmeleri konusunda oluşan beklentiyi de 

kavramalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz için onlarla birlikte yapılan planlamanın, tatili iyi 

değerlendirmek adına aile ve çocuk arasında uzlaşmayı sağlamada önemli olduğunu 

düşünüyoruz. Ailece yapılan, göz göze diz dize temasla yapılan her etkinliğin öğrencilerimiz 

için en keyifli zamanlar olduğunu biliyoruz, birlikteliğimiz onların mutlu olmasına yetecekken 

zamanı iyi yönetmek adına planlanan aktivitelerin biz yetişkinlerin de hayatını 

kolaylaştıracağını düşünüyoruz.  

Tatil öncesinde öğrencilerimizin tatilde okuyacağı kitapları onlarla birlikte belirleyebilir 

ya da kitap listesini tatil döneminde kitabevlerinden alınacak kitaplarla zenginleştirebiliriz. 



 
 

 2 

Gezmek istenilen yerlere de önceden karar vereceğimiz gibi yeni yerler keşfedebilir, kültürel 

gezilere ağırlık verebiliriz. Öğrencilerimizin devam ettikleri sanat/spor aktivitelerinin yanı sıra 

ilgilerini çekebileceğini düşündüğümüz atölyelere katılımları için fırsat verebiliriz. Ailece 

yapılacak aktiviteler dışında yine birlikte katılabileceğiniz ancak planlı bir doğa/kültür gezilerine 

katılabilirsiniz. Okul döneminde olabildiğince uzak kalmalarına fırsat verdiğimiz ev içi 

sorumluluklar konusunda da öğrencilerimizden destek alabilirsiniz. 

İyi bir tatilin eğitim-öğretime iyi bir hazırlık niteliğinde olduğunu biliyor ikinci döneme 

güçlü bir başlangıç için öğrencilerimize sevdikleriyle geçireceği sağlıklı ve keyifli tatiller 

diliyoruz.  


