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ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ 

TATİL İÇİN ÖNERİLER 

Sevgili Anne ve Babalar, 

Uzun fakat hızlı geçen bir eğitim-öğretim yılının 

ardından gelen güzel bir yaz tatili sizleri ve 

öğrencilerimizi bekliyor. Çocuklarınızın başarılı 

olabilmesi için en az onlar kadar sizler de emek sarf 

edip yoruldunuz. Şimdi yine birlikte dinlenip 

eğlenmenin ve gelecek senelerin daha başarılı 

geçebilmesi için planlamalar yapmanın zamanıdır. Tatil 

süresince çocuklarımız için neler yapabileceğiniz bu ay 

ki bültenimizin konusunu oluşturuyor. Sizlere faydalı 

olmasını diliyoruz. 

        Rehberlik Servisi 

Yaz gelipte okullar kapanınca çocuklarda ister istemez bir şeyler öğrenmeye ara vermek 

ister.  Tatilin daha ilk gününden onlara “vakit kaybetmeden bir ders programı yap” demeyin. 

İzin verin geçirdiği senenin yoğunluğunu üstünden atabilsin.                           

 Tatilde ailenin bir araya gelmesi için fırsatlar yaratın. 

 Birlikte bol bol zaman geçirmeye çalışın. Çocukların gelişim çağını yaşadıkları bu dönemde 

sağlıklı, sağlam bir fiziki yapıya ihtiyaçları var. Aile bağlarının pekiştirilmesi için geniş aile 

olarak tanımlanan büyükanne, büyükbaba, hala, teyze, amca, dayı, yeğen, kuzen v.b. 

yakınlarla paylaşmak amacıyla ziyaretler düzenlenebilir. Şehir veya ülke dışında yaşayan 

yakın akrabalarla görüşmek için düzenlenen geziler, geniş aileyle kaynaşma fırsatı sundukları 

gibi, aile bireylerine doğdukları, büyüdükleri yerleri görme, anılarını tazeleme ve paylaşma 

olanağı da sağlarlar. 

 Tatili de çocuğunuzun kişisel gelişimine uygun olarak yönlendirmek elinizdedir. 

Çocuğun gelişimi sosyalleşme sürecini de içermektedir. Bu nedenle kişiliğini geliştirmesi için 

ilgileri doğrultusunda sportif ve sanatsal etkinliklerden yararlanmalı, yaşıtlarıyla birlikte aynı 

ortamı paylaşabileceği kulüp, kurs gibi faaliyetlere katılmalıdır. Yapılandırılmış ortamlarda 

antrenör denetiminde spor yapan öğrenciler kurallara uygun davranma konusunda deneyim 

kazanırlar. Bir gruba ait olma duygusunu yaşarlar. Spor yaparak rahatlarlar. Özgüvenleri 

gelişir. 
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 Yaz okulları tatilde eğlence ve sorumluluğu dengeler. 

Yaz okulları öğrenci ve ailelerin tatil dönemini yararlı şekilde değerlendirmelerine fırsat 

tanıyan kurumlardır. Ancak aileler bu konuda çocuklarının görüşlerini almalı, onlara 

katılacakları yaz kampları, tercih edecekleri spor dalları ve etkinlikler hakkında seçim yapma 

hakkı tanımalıdırlar. 

 Çocuğu ilgi alanına göre yönlendirmek önemlidir. 

Yaz kampları seçiminde göz önünde bulundurulması gereken diğer unsurlar çocuğun ilgi alanı 

ve becerileridir. Anne-baba, eğitimci ve uzmanların dikkatli gözlemleri ve incelemeleri ile 

çocuğun ilgi alanlarının belirlenmesi mümkündür. Sporla ilgilenmeyen ancak tiyatroyu seven 

bir çocuğu sportif faaliyetler yerine, drama etkinliklerinin yer aldığı bir ortama yönlendirmek 

daha doğrudur. Yaz okulları uzun süren eğitim yılının ardından öğrencilerin gerginlikten 

uzaklaşarak rahatlamalarını sağlayan ortamlardır. Öğrenciler yeni arkadaşlıklar kurarak 

sosyalleşirler, iletişim becerilerini geliştirirler. Yaşıtlarının bulunduğu ortamda kendilerini 

sınama, arkadaşlarıyla kıyaslama fırsatını bulurlar 

EĞLENDİRİRKEN GELİŞTİREN BİR TATİL İÇİN; 

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

yapmalarını isteyebilirsiniz. Özeti sözel ve yazılı olarak yapmak istemeyen çocuklar için drama 

yöntemi de kullanılabilir. 

Son olarak yıl içerisinde öğrencinin eksik olduğu konular veya zorlandığı branşlar ile ilgili ek 

çalışmalar yapılabilir. Verimli geçirilecek yaz tatili dönemi, önümüzdeki yıla eksiksiz 

başlanmasını sağlayacaktır. 

İYİ TATİLLER…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA: 

*www.aktuelpsikoloji.com 

*www.rehberliksitesi.com 

*Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet içi Eğitim Sunuları(2016) 

 


