
 

 

 

TATİLE DOĞRU 

Sevgili anne-babalar, 

Yoğun ve eğlenceli bir dönemi geride bırakıyoruz ve iki haftalık bir tatil sürecine 

giriyoruz. Bu iki haftalık süreç, dönem boyunca yeni bilgi ve beceriler kazanmış ve birçok 

alanda belirli bir performans sergilemiş olan öğrenciler için bir dinlenme fırsatı.  

Tatil süreci öğrencilerin geçen dönemdeki performansını değerlendirmek için verilen bir 

karne ile başlamaktadır. Karne sadece başarı ya da başarısızlığın geribildirimi değildir. 

Çocukların o dönemdeki çabalarının, davranışlarının, sosyal ilişkilerinin de bir geribildirimidir. 

Beklentileri yeteri kadar 

karşılamayan karneler kötü karne 

olarak değerlendirilmemeli, 

geliştirilmesi gereken noktalara 

odaklanılmalıdır. Ve yarıyıl tatili 

dinlenmek için bir fırsat olmanın 

yanında bir telafi dönemi olarak 

da değerlendirilmelidir. Bu 

konuda anne babası tarafından 

kabullenildiğini ve 

desteklendiğini gören çocuk 

yetersizlik duygusunu bir kenara 

bırakıp daha iyisi için 

çabalayacaktır.  

Peki eve gelen karne karşısında anne babalar ne yapmalı? 

 Karnenin anne babalara ne ifade ettiğine dikkat edin. Çocuğunuza ne hissettiğini 

sorun ve değiştirmek istediği noktalarda ona destek olabileceğinizi hissettirin. 

 Başka öğrencilerin karneleri ile kıyaslama yapmayın. 

 Karneyi değerlendirirken çocuğunuzda bir yetersizlik duygusu yaratmamaya 

dikkat edin.  

 Bir sonraki döneme yönelik hedefler koyun ve bu hedeflere ulaşmak için neler 

yapılabileceğini tartışın. 

Tatil çocuklar için her zaman coşkulu, eğlenceli ve mutlu geçen zaman dilimini ifade 

eder. Bu zaman diliminde çocuklar okula dair hiçbir şey yapmayıp sadece oyun oynayarak, 

televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyebilir, gece geç saatlere kadar oturup uykuya 



direnebilirler. Fakat bu şekilde verimsiz ve düzensiz geçen tatil okul dönemine gelindiğinde 

çocukların uyumunu zorlaştırmaktadır. Öğrencilerin, bir fırsat olarak görülen bu zaman 

dilimini en güzel ve en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak da siz anne babaların elinde. 

Anne babalar olarak çocuklarınızla verimli bir tatil geçirebilmeniz adına neler 

yapabileceğinizden kısaca bahsedecek olursak: 

 Öncelikle işe bir tatil planı ile başlayın. Tatilde neler yapabileceğinizi çocuğunuzla 

birlikte planlayın. Onunda fikrini almaya özen gösterin. 

 Yoğun bir ders çalışma temposu oluşturmak yerine, eğlenceyi ve dersi bir arada 

götürmeye çalışın.  

 Tatil çocuklar için ailesiyle 

zaman geçirme konusunda da bir 

fırsattır. Okul döneminde günün 

çoğunu okulda geçiren çocuklar 

ailelerine karşı bir özlem hisseder. 

Tatil de bu özlemi gidermek için bir 

fırsattır. Bu sebeple çocuğunuzla 

ailece vakit geçirebileceğiniz 

etkinlikler planlayın. 

 İlk döneme yönelik tekrar 

yapmasını sağlayın.  

 Çocuğunuzla birlikte kitap 

okuyun. 

 Telefon, televizyon, tablet gibi teknolojik aletlere sınırlama getirin. Günün 

çoğunluğunu teknolojiye ayırmasına engel olun. 

 Doğayla iç içe olmasını sağlayın. Temiz hava, toprakla uğraşmak, doğayla iç içe 

olmak çocukların daha dinç ve mutlu olmalarını sağlar. 
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