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ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ 

TATİL BAŞLARKEN… 

Sevgili Velimiz, 

2017-2018 eğitim-öğretim yılını bitirmiş bulunuyoruz. Bu tatil döneminde; 

öğrencilerimizin dinlenmesi, aileleri ve akranları ile kaliteli zaman geçirmesi onların 

sosyal ve duygusal gelişimi için çok önemlidir. Yorucu ve stresli bir dönem sonrası ailece 

yapacağınız etkinlikler,  aktiviteler çocuğunuzun rahatlamasını ve yaz tatilinin keyfini 

çıkartmalarını sağlayacaktır. Sizlerin de bu konuda vereceğiniz destekten dolayı 

şimdiden teşekkür ederiz.  

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başında tüm çocuklarımızı ışıl ışıl gözleriyle 

sağlıklı ve mutlu bir şekilde okulumuzda görmek dileğiyle… 

REHBERLİK SERVİSİ 

 

 

Okulların yaz tatiline girmesi; bir yıl boyunca yeni bilgi ve beceriler kazanmış ve 

birçok alanda belirli bir performans sergilemiş öğrenciler için bir soluk alma, dinlenme 



 

2 
 

fırsatıdır. Yaz tatilini verimli ve güzel geçirmek için öğrencilerin kendilerine mutlaka bir 

tatil programı hazırlaması gerekir. Bu programda dinlenmeye, eğlenmeye ağırlık verildiği 

gibi bir yıl boyunca öğrendiği konuların tekrarı için de zaman olmalıdır. Öncelikle 

çocuğunuzla, biten eğitim-öğretim sürecini değerlendirebilirsiniz. Bu değerlendirmede, 

harcadığı çabanın ne ölçüde yeterli olduğundan, sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediğinden ve bunların nedenlerinden söz etmenin yanında, çocuğunuzla geleceğe 

yönelik yeni hedefler belirleyebilirsiniz ve tatil programlarını hazırlamaları konusunda 

yardımcı ve destek olabilirsiniz. Tatil, öğrencilerin ruh dünyasında, her zaman coşkulu, 

sevinçli ve bir o kadar da iç huzuru arttırıcı duyguların yaşanmasını sağlayan zaman 

dilimleri olmuştur. Bu süreç, öğrencilerin ve velilerin dinlenmesine bir vesile olduğu 

kadar, aynı zamanda da aile bireylerinin her zamankinden daha çok birlikte vakit 

geçirmelerine ve yoğun yaşanan günlerde fırsat bulunamayan birtakım aktivitelerin de 

gerçekleştirilmesine imkan sağlamaktadır. Öğrenciler için tatil, kendilerini geliştirmek 

için de çok iyi fırsattır. Bireyin kendini geliştirmesini sağlayacak en önemli etkinlik kitap 

okumaktır. Çeşitli ilgi ve yeteneklere uygun kitaplar, dergiler alınması, birlikte okunması 

veya her aile bireyinin bir kitap okuyup akşam yemeğinde veya sonrasında özetlenmesi, 

üzerinde sohbet edilmesi sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencileri, yoğun okul programı nedeniyle fazla zaman ayıramadığı sinema, 

tiyatro, konser gibi etkinliklere yönlendirmek tatili eğlenerek geçirmeleri için etkili 
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olacaktır. Tatilin son günlerine yaklaşan öğrencinin okula tekrar uyum sağlaması zor 

olabilir.  

EĞLENDİRİRKEN GELİŞTİREN BİR TATİL İÇİN; 

Tatilinizi planlarken göz önünde bulundurmanız gereken gelişim alanları ve örnek 

faaliyetler bulunmaktadır. Siz, kendi koşullarınıza ve çocuğunuzun ilgilerine göre bu 

faaliyetleri daha da çoğaltabilirsiniz. 

1. Tatil planı yaparken hem çocukların hem sizlerin seveceği ortak planlar yapmak, 

birlikte keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. 

2. Herhangi bir etkinlik yapmak için uygun zamanınız yoksa bile çocuğunuzla 

geçireceğiniz ortak vakitler (örneğin birlikte bir şeyler içmek, akşam yemeklerini 

birlikte yemek vb.) onu çok mutlu edecektir. 

3. Tatilde çocuğunuzla birlikte mutfağa girerek birlikte basit bir yemek yapmayı 

öğrenebilirsiniz. 

4. Kullanmadığı eşyalarını bağışlaması ile ilgili yönlendirme yapabilirsiniz. 

5. Birlikte izlediğiniz filmleri daha keyifli hale getirmek için sinema günleri yapabilir, 

izlediğiniz filmler ile ilgili değerlendirmeler öne sürebilirsiniz. (Örneğin; Ben bu 

filmin şu sahnesinden keyif aldım, bence burada şu denmek istiyordu gibi) 

6. Tatil boyunca gezip gördüğünüz yerlerin fotoğrafını çekerek ve gezdiğiniz yerler 

ile ilgili bilgiler edinerek bir Tatil Kitabı oluşturabilirsiniz. 

7. Çocukların tatillerini verimli değerlendirmeleri adına, onları bir sanatsal veya 

sportif etkinliklere yöneltmek etkili olacaktır. 

8. Birlikte oyun oynamaya çalışın. Gerek kutu oyunları gerekse dışarıda 

gerçekleştirilen oyunlar iletişiminize katkıda bulunacaktır. 

9. Çeşitli atölye çalışmalarına katılabilirsiniz. 
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10. Tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler zamanınızı verimli geçirmenizi 

sağlayacaktır.  

11. Çocuklarınızı bol bol kitap okumaları için teşvik edin. Kitaplar sonucunda genel bir 

özet yapmalarını isteyin. Özeti sözel ve yazılı olarak yapmak istemeyen çocuklar 

için drama yöntemi de kullanılabilir. 

12. Son olarak yıl içerisinde öğrencinin eksik olduğu konular veya zorlandığı branşlar 

ile ilgili ek çalışmalar yapılmalıdır. Verimli geçirilecek yaz tatili dönemi, 

önümüzdeki yıla eksiksiz başlanmasını sağlayacaktır. 

Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde “koşulsuz sevgi” ve “güven” 

duygusunun önemli etkileri olduğu kaçınılmaz. Çocuklarınızın düşük not alma 

nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da 

dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın. Yetenek,  ilgi  ve  beceri 

 bakımından  her  çocuğun  kendine  özgü  özellikleri  olduğunu unutmayın. Bu nedenle 

çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla 

kıyaslamayın. 

İYİ TATİLLER… 

 


