
Değerli Velimiz,
      

     Gençlerin ve ebeveynlerin ilk kez yaşadığı bir süreç olan ‘uzaktan eğitim’ dönemini en verimli şekilde
tamamladık. İlk günden itibaren başlattığımız canlı ders programları, ödevlendirme ve online deneme sınavı
uygulamalarıyla öğrencilerimizi akademik olarak geliştirirken online rehberlik ve sınıf toplantı saatleriyle
psikolojik destek hizmetleri sunarak öğrencilerimizin yanında yer aldık. Bu süreçte öğrencilerimizin online
derslere katılımlarını ve ödev takibini gözlemleyerek zorunlu dönüşümü hızlı ve planlı adımlarla yönettik.
Yaptığımız veli toplantıları ile siz değerli velilerimizle bir araya geldik.

     Herkes için farklı bir dönem olmakla birlikte biz yetişkinlerin bile kaygılandığı durumların olduğu ve bu
kaygıların gençlere de yansıdığı unutulmamalıdır.  Öğrencinin ilk defa deneyimlediği ve adapte olmaya
çalıştığı online eğitim sürecinde motivasyonun istenilen düzeyde olmaması ve derslerden uzaklaşmak
istediğinin olması da doğaldır. Uzaktan eğitim sürecinde sadece akademik başarıya odaklanarak gencin
yaşadığı duygu durumlar görmezden gelinirse istenilen başarı da elde edilememiş olacaktır. Salgın hastalık
dönemlerinde ortaya çıkan belirsizlikler, günlük yaşamdaki geçici ve zorunlu değişiklikler ya da sınırlamalar
özellikle ergenlik dönemi bireylerin olumsuz duygular hissetmesine yol açmış olabilir. Endişe, korku, kaygı,
engellenmişlik, yalnızlık, kızgınlık, çaresizlik, duygusal karmaşa gibi sayabileceğimiz olumsuz duygu durumları
bu süreçte gençlerin aile desteğine olan ihtiyacını artırmıştır. Anne-baba ve çocuk ilişkisi üzerinde büyük
hasarlar bırakmamak için kaliteli zaman geçirmek adına gençlerin güvende hissetmesini ve sürece sağlıklı bir
şekilde uyum göstermesini destekleyecek olumlu bir iletişim dili kullanılmalıdır. Birlikte sadece derslerle ilgili
değil ilgisini çekebileceği farklı konularda da keyi�i bir sohbetinizin olduğunu göstermek ve öz denetim
üzerine yönlendirmelerde bulunmak bu konuda faydalı olabilir.

     Pandemi süreci boyunca gençlerimiz kendilerine getirilen yasaklara uyarak uzunca bir vakit evden dışarı
çıkmamıştır. Onlar için zor olan bu sürecin sona ermesi ve yasakların kalkmasıyla birlikte yeni normal düzende
günlük aktivitelerini gerçekleştirmek ve arkadaşları ile bir araya gelmek gibi karantina sürecinde yapamadığı
pek çok aktiviteyi yapmak isteyeceklerdir. Girecekleri ortamlarda tedbiri elden bırakmadan yeni normal
hayatımızda dikkat etmemiz gereken sosyal mesafe kurallarına uyduklarından ebeveynleri olarak emin
olmalısınız. Aynı zamanda yaşanılan bu süreç beraberinde bilgisayar ve telefon kullanımında da bir artışa yol
açmıştır. Özellikle bilgisayar oyunlarına ve sosyal medyaya düşkün olan gençler için yaz tatili süresince
birtakım sınırlandırmalar getirmek gerekebilir. Tatil sürecinde mutlaka çocuğunuzun rutin olarak
üstlenebileceği farklı sorumluluklar da olmalıdır. Ev işlerine yardım, çiçekleri sulama, odasını toplama,
çamaşırları katlama, çöpü takip etme, varsa hayvanının bakımıyla ilgilenme gibi çocuğunuzun da keyi�e
yapabileceği bir görevi düzenli olarak yapmasına özen gösterebilirsiniz. Sağlıklı bir aile düzeninin korunması
ve sürdürülmesinde aile içindeki yaşantıların önemi büyüktür. Çocukların kendilerini en mutlu ve güvende
hissettikleri yer aile ortamıdır.

 Tatilde Ders Çalışma:

    Yaz tatili sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin okul döneminde kazandıkları becerilerde gerileme
göstermemeleri için yaz döneminde planlı çalışmalar yapması faydalı olacaktır. Bu dönemin doğru ve verimli
bir şekilde geçirilmesi çok önemlidir.
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     Her öğrenci kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemelidir. Ulaşılması düşünülen yeni hede�er
belirlenmelidir. Bu hede�er öğrencinin çalışma isteğini kamçılayacak nitelikte olmalıdır. Hayali ve
gerçekleşmesi imkânsız hede�er, belli bir süre sonra öğrencinin ümidinin kırılmasına ve çalışma isteğinin
azalmasına neden olabilir. Bu dönem içinde uygulanabilecek 4 temel strateji vardır.

1. Konu Tekrarı Yapmak 
2. Eksik Kalan Konuları Tamamlamak
3. Test Çözmek 
4. Kitap Okumak 

     Öğrenciler için tatil, kendilerini geliştirmek için de çok iyi fırsattır. Bireyin kendini geliştirmesini sağlayacak
en önemli etkinlik kitap okumaktır. Öğrenciler tatil boyunca bol bol kitap okuyacak vakte sahip olurlar.
Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarıları yakalaması çok zordur. Ayrıca tatilde kitap
okumaya başlamak böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu alışkanlığı kazanmaları, kitap
okumanın key�ni yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil
programının olmazsa olmazlarındandır.

* Amaçsız, 
* Plansız ve programsız, 
* Evin değişik yerlerinde, 
* Yatarak, uzanarak, 
*TV karşısında ya da müzik dinleyerek, 
* Ezberleyerek, 
* Kaynaklardan yararlanmadan yapılan çalışmalar verimsiz olacaktır.

     Öğrencilerimize okul döneminde öğrendikleri bilgileri unutmamaları amacıyla içinde tüm dersler den
soruların bulunduğu soru bankası kitabı armağan edeceğiz.  Öğrencilerimiz yaz tatili sürecinde okulumuzun
onlara vereceği ve tüm derslerin tekrarını yapmalarını sağlayacak olan soru bankasını yaz tatili süresince
çözmelidir.  Tüm dersler soru bankasının yanında onlar için hazırladığımız yaz tatili çalışma önerisine uyarak
yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirebilirler. Aynı zamanda bireysel nitelikte konu eksiklerine yönelerek bir
önceki yılın konularını tekrar etmelerini planlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. 

Keyi�i bir yaz tatili diliyoruz.

AKANT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
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