
 

 

Tatil: 

Yeni şeyler keşfetmek için en güzel 
zaman. Okumak, dinlenmek ve 
keşfetmek için önerilerimizi sizlerle 
paylaşıyoruz. 

 

Uygulama: 

Çocuklarınız ve sizin için keyifli bir 
uygulama “Eğitim Takvimi” Google 
Play ve App Store’dan ücretsiz 
indirebilirsiniz. 

 

Etkinlik: 
Ankara’da yarıyıl tatili boyunca 
katılabileceğiniz çeşitli etkinlikleri 
biletix.com adresinde bulabilirsiniz. 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Tatiller yapmak isteyip de yapmaya vakit bulamadığınız etkinlikleri gerçekleştirmek için fırsattır. Bu nedenle 
öncelikle keyif alacağınız faaliyetler yapın derim. Zamanı etkin kullananlar için on beş gün uzun bir süre ve bu süre 
içerisine bir çek faaliyet sığdırabilirsiniz. Fakat uzmanlarında ısrarla üzerinde durduğu ve çok önemli olduğunu 
düşündüğüm iki konuda önerim olacak. 

Birincisi: İlgi ve yeteneğinizin kesiştiği noktada hayal ettiğiniz bir şey üzerinde yoğunlaşarak düşünmenizi, 
düşündüğünüz şeyi üretmenizi, yeni bir şey ortaya koymanızı ve sonra yaratımınızı izlemenizi, çevrenizdeki insanlara 
bunu anlatmanızı önereceğim.  Bu; yazı, resim, şiir gibi sanatsal bir ürün olabileceği gibi, günlük hayatınızda 
kullanabileceğiniz her hangi bir şeyin tasarımı da olabilir.   

Sizler beyninizin nasıl bir tempo ile çalıştığını gözlemleyebilecek olsaydınız hayretler içerisinde kalırdınız. 
Kendinizde var olan potansiyeli bu güne kadar neden kullanmadığınızı sorgulardınız. Bu nedenle kendimden bu denli 
emin olarak “düşünmede ve yaratıcılıkta sınır yoktur”  diyorum. Arkadaşlar hayal edin. Bu hayal hedefiniz de olabilir. 
Kolları sıvayın düşünün en sevdiğiniz şey nedir? Oyun mu? Teknolojik aletler mi? Dijital dünya mı? Başka bir şey mi? Ne? 
Neyse en sevdiğiniz, uğraşmaktan keyif aldığınız, bu yönde düşünün, bununla ilgili bir şey tasarlayın ve üretin. Yarına 
bırakmayın. Organize olun, yarın ne yapacağınızı bu günden planlayın. Denediniz olmadı mı? Yine deneyin, yine deneyin. 
Gerekirse on kez, yüz kez deneyin. Sonunda yüzünüz gülecek göreceksiniz.   

İkincisi: Farkındalık. Farkındalık; bireyin zihninde, ruhunda ve dışarıda olup bitenleri fark edebilme ve 
davranışlarını buna göre düzenleyebilme diye tarif edebiliriz. Bireyin farkındalığı denilince akla kalıtım, çevre ile güdü 
geliyor. Biz okul olarak sizin güdülenmenize yardımcı olacak çevre faktörü oluyoruz. Bundandır ki sizlerde ısrarla 
farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hayatın içinde sıradanmış gibi gelen durumları daha iyi algılayabilmeniz ve hayatı 
ıskalamamanız için farkındalıklı olmanız şart. 

Ne istiyorsunuz? Hayalleriniz var mı? Hayallerinize ulaşmak için neler yapabilirsiniz hiç düşündünüz mü? Şu an 
yaptıklarınız sizi hedefinize ulaştırıyor mu? Hedefinize ulaşmak için neyi, nasıl yapmalı ve hangi kaynaklardan 
faydalanmalısınız?  Ulaşmak istediğiniz alternatifleriniz var mı? Kimlerden ne tür yardımlar alabilirsiniz? Hayata, insanlara 
bakış açınız nasıldır? Beklemediğiniz bir anda engelle karşılaşırsanız zihninizden hangi sorular geçer?  Engeli aşabilir 
miyim acaba? Ya da engeli aşmaya çalışacağım mı? Veya “hiçbir engel engel değildir, olsa olsa bir fırsattır” şeklinde mi 
yaklaşımınız? İnsanlarla ilişkileriniz nasıldır? İlişkilerde yöneten mi yönetilen konumunda mısınız? Hedefinize ulaşmak için 
kaygı ve korkularınızı aşabilir misiniz? Tepkilerinizi siz mi yönetiyorsunuz? Yoksa hayatınızın direksiyonunda başka birileri 
mi oturuyor?  Hayatınızda zannettiğiniz ama kaçırdığınız gerçekler var mı?   
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Evet Arkadaşlar, 

Zannetmek sizi gerçek hayattan uzaklaştırıp başka bir boyuta taşır. Zannetmek ayağınıza takılmış pranga gibi 
hayat başarınızı aşağı çeker. Farkındalığı arttırmak için ara yıl tatilini çok iyi değerlendirin. Konuyla ilgili kaynaklar 
tarayabilir, yüksek farkındalıklı insanları takip edebilir, you tube dan ilgili videoları izleyebilirsiniz. Topladığınız bilgileri 
birbirinizle paylaşıp üzerinde tartışabilirsiniz. Küçük adımlarla büyük yol alabilirsiniz. 

“Zaman, insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu 

sermayeyi akıllıca kullanmayı bilmektir.”  Thomas Edison 

Sağlıkla kalın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.  3 Şubat’ ta görüşmek üzere. 
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