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YARIYIL TATİLİNE GİRERKEN … 

 

Değerli Velilerimiz, 

2016-2017 eğitim-öğretim yılının yoğun ama bir o kadar da verimli ve keyifli geçen 

birinci dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin dinlenmeleri, eksiklerini 

tamamlamaları ve ikinci döneme motive olmuş, hazır bir şekilde başlayabilmeleri için 15 

günlük bir tatil dönemine gireceğiz. Doğru planlandığı takdirde yarıyıl tatili öğrenciler ve 

aileleri için hem eğlenceli hem de öğretici bir süreç haline gelebilir. 

Öncelikle unutmamalıyız ki okulların 

yarıyıl tatiline girmesi, bir dönem boyunca yeni bilgi ve 

beceriler kazanmış ve birçok alanda belirli bir performans 

sergilemiş olan öğrenciler için dinlenme fırsatıdır. 

Çocuklarımız, yaşamının hangi döneminde olursa 

olsun onun var oluş çizgisinde mühür olarak 

değerlendirilen üç şeyi ailesinden öğrenmektedir: 

sevgi, saygı ve güven. Bu duyguları yozlaştırmadan 

yaşayan ve yaşatan ailelerdeki çocuklar akademik anlamda başarılı olamadıkları 

durumlarda bile kendi ayakları üzerinde durabilen sorunları ile sağlıklı 

yöntemler kullanarak baş edebilen mutlu bireyler olmayı başarabilmektedir. 

Karnenin değerlendirme sürecinde karnede zayıf not,  düşük performans da olsa onun 

sizin çocuğunuz olduğunu unutmayın, üzülseniz de öfkelenseniz de onu sevdiğinizi 

vurgulamakta fayda vardır. Akademik başarı her şey demek değil. Çocuklarımızı hayatın 

gerçeklerinden soyutlamadan yetiştirelim lütfen. Önemli olanın bu süreçte kazanılan 

sorumluluk duygusu, mücadele etme becerisi, karşılaşılan sorunlara çözüm arama 

yaklaşımının ve öneminin vurgulanmasıdır. 

 

 Bu Süreçte, 

 Çocuğunuzun karnesiyle ilgili duygularınızı, çocuğun duygularını incitmeden net bir 

şekilde anlatın. Sakin ve soğukkanlı olun. 

 Çocuğunuzun karnesini incelerken başarılı olduğu ders ve alanlar üzerine yoğunlaşın. 

Düşük başarı ya da başarısız olduğu dersler/alanlarla ilgili neler 

yapılabileceği konusundaki çözüm yollarını birlikte arayın, yönlendirici 

ve dinleyici olun.  

 Başarılı olabilmesi için çocuğunuza her zaman onun yanında 

olduğunuzu hissettirin. 

 Kesinlikle çocuğunuzu suçlayıp yargılamayın. 

 Ona kesinlikle tembel, başarısız gibi isim veya lakap takmayın. 

 Çocuğunuzu arkadaşlarıyla, kardeşleriyle komşularınızla kıyaslamayın. O herkesten 

farklı kendine benzeyen bir bireydir unutmayın! 



 

 

 Çocuğunuzu kesinlikle aşağılamayın. Hele arkadaşlarının yanında buna hiç 

kalkışmayın. Onun kendine olan güven duygusunu zedelemiş olursunuz. 

 Sadece ders notlarına bakmayın, davranış notlarını da değerlendirin.  

 Çocuğunuzun zekasını, kişiliğini karnede aldığı notlarla değerlendirmeyin . 

 Ona güvenin ve motive edin. 

 Tatil boyunca eğlence ve dinlenmenin yanı sıra 

çocuklarınızın eksiklerini telafi etmesine de yardımcı olun.  

 Karneyi ödül veya ceza uygulamalarında araç olarak 

kullanmayın. Çocukların çaba gösterdikleri ve başarılı oldukları 

alanlar elbette ödüllendirilmelidir.  

 

Burada dikkat edilmesi gereken karnesi tamamen güzel olan çocuğu maddi anlamda üst 

standartlarda ödüllendirmemek, maddi değer taşımayan ödül yöntemlerini de kullanabilmektir. 

Karnesinde düşük notlar olan çocuğa: 

“Tatil boyunca sürekli ders çalışacaksın!” diyerek cezalandırmak da yine yapılacak hatalı 

davranışlardandır.  

Verimli Bir Yarıyıl Tatili İçin Öneriler 

 

 Tatili nasıl değerlendireceğiniz konusunda haftalık ya da günlük plan 

yapabilirsiniz. 

 Program yaparken, çocuğun iyi dinlenmesine de olanak tanımalısınız. 

 Sinema, tiyatro gibi sevdiği aktivitelere ve sportif aktivitelere de yer vermeye 

çalışabilirsiniz. 

 Akraba ziyaretleri, akranlar ve arkadaş buluşmaları için fırsatlar 

oluşturabilirsiniz. 

 Kitap/masal okuma saatleri belirleyin, kitap seçimini çocuğunuzla birlikte 

keyifli bir hale getirebilirsiniz. 

 Çocuğunuzun geliştirilmesine yönelik alanlarda destekleyici alıştırmaları 

günlük programınızın içerisine yerleştirebilirsiniz (dikkat, çizgi, sayı, kavram 

çalışmaları gibi). 

 Uyku ve beslenme düzenlerinin bozulmamasına dikkat edin ve bilgisayar/ 

televizyon kullanımının sınırlarını belirleyebilirsiniz. Güvenli internet kullanımı 

konusunda gereken kontrolleri sağlamalısınız. 

 Masa başı dikkat ve hafıza oyunlarını birlikte oynayabilirsiniz. Hatta bu tarzda 

yeni bir oyun edinerek tatil dönüşünde çocuğunuzun yeni bir deneyimle okula 

dönmesine yardımcı olabilirsiniz. 

 
          

 


