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Küresel bir salgına sebep olan Co-
vid-19 virüsünün ülkemizde de alarm 
vermesiyle birlikte hepimiz kendimizi 
daha önce deneyimlemediğimiz bir 
dünyanın içinde bulduk.  Bu kriz gün-
lerinde eğitim öğretim alışkanlıkları-
mızın değişmesinin yanında, sosyal 
anlamdaki birçok değişikliğe de uyum 
sağlamak durumunda kaldık. 

Yaz tatili demek birçoğumuz için 
deniz, kum, güneş demek olsa da fark-
lı etkinlikler de yapabiliriz. Bu dönemi 
kendimiz için bir fırsata nasıl dönüştü-
rebileceğimizi, verimimizi nasıl arttıra-
bileceğimizi açıklamaya çalışalım:

Öğrencilerimiz İçin 
Yaz Tatili Önerileri
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Pandemi Döneminde Yaz Tatilini Nasıl Değerlen-
direbiliriz?

  Program, program, program! Günlük ve haf-
talık olarak hangi dersleri tekrar etmemiz ge-
rektiğini, hangi filmleri ve dizileri izleyeceği-
mizi belirlemek ve bunlar için de kendimize 
- kısa ve uzun ölçekte- zaman tanımak tati-
limizi anlamlı ve değerli geçirmek açısından 
çok önemli. 

  Kutu ve kart oyunları bu dönemde çokca 
rağbet gördü. Bizlerin bildiği kızmabirader, 
amiral battı gibi oyunların yerini şimdi çok 
daha güncel oyunlar aldı. Bebeklikten itiba-
ren ekrana alışık olan günümüz gençleri ço-
ğunlukla konsol oyunlarını tercih etmekteler. 
Bununla birlikte örneğin UNO, eski ancak hala 
birçok yaş grubundan birçok oyuncusu olan 
bir oyun. Kutu oyunları tavsiyemizde ise bi-
raz sınır dışına çıkıp Zindanlar ve Ejderhalar 
oyunu önerilebilir. Bu oyun hem oyuncuların 
hayal gücünü zenginleştirecek hem de strate-
ji kurma ve çözüm üretme yeteneğini gelişti-
recektir.

Pandemi Döneminde Yaz Tatilini 
Nasıl Değerlendirebiliriz?

  Tatilde yeni hobiler keşfedebiliriz. Tamir-tadilat, 
dikiş-nakış, boyama gibi hayatımızı da kolaylaş-
tıracak günlük aktivitelerle keyifli ve de faydalı 
zaman geçirmiş oluruz. Bu tarz becerilerle sade-
ce kendimiz için değil sosyal dayanışma adına 
da etkinlikler yaparak destekte bulunabiliriz. 
Atık malzemelerle sokak hayvanları için barınak 
yapmak, eski kumaşlardan oyuncaklar tasarla-
yıp ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak gibi. 

  Öğrencinin sınıfı farketmeksizin dil öğrenme her 
zaman iyi bir seçenektir.  Günümüzde artık bire-
bir öğretmene ihtiyaç duyulmadan da teknoloji 
ve internet içerikleri kullanılarak zorlanmadan 
dil öğrenmek mümkün. 

  Pandeminin ilk çıktığı günlerde eve kapandı-
ğımızda  insanların yeni şeyler öğrenme mera-
kıyla ilgili haberlere denk geliyorduk. Özellikle 
ekmek yapma haberlerinin çokça duyar olmuş-
tuk. Mutfağa girip yeni tatlar keşfetmek, ailecek 
bir şeyler üretmek hepimize çok iyi geldi. Kendi 
ağız tadımızı keşfedeceğimiz, farklı tatlarla bu-
luşabileceğimiz, yaratıcılığımızı geliştirebilece-
ğimiz ve zevklerimizi daha iyi tanıyabileceğimi-
zin farkına vardık.

Yaşanan ve yaşanacak olan bütün deneyimlere 
farklı açılardan bakabilmenizi diliyoruz…
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