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 Uzun bir yaz tatilinden sonra, yeni bir eğitim öğretim dönemine daha merhaba diyoruz. 
Orta-okuldan liseye geçiş, her öğrenci için heyecan verici bir süreç olmakla birlikte zorlu ve 
yorucu bir dönemin de başlangıcı sayılmaktadır. Sosyal duygusal alanda gelişen, ergenlik dönemi 
etkisiyle birtakım değişimlere uğrayan çocuğunuz, bu dönemde mesleki yönelimin ilk adımı 
atmaya başlayacak. Çocuğunuzun ilgi alanlarının daha netleştiğini, mesleki alanda ve seçeceği 
üniversite ile geleceğe yönelik birçok kararı almaya başladığını göreceksiniz. Yine ergenlik 
döneminin etkisi ile çocuğunuz için sosyal çevrenin daha belirleyici olduğuna ve çocuğunuzda 
zaman zaman meydana gelebilecek duygusal değişimlere daha sık tanık olacaksınız. Lise 
öğrencisi olarak sorunlarını kendi halledip bunların üstesinden gelmek isteyecektir. Ancak 
unutulmaması gereken bir şey var ki bu doğal bir süreçtir ve önemli olan çocuğunuzun bu süreci, 
doğru yönlendirmelerle atlatabilmesidir.

 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için bu yıl çok kritik bir süreci ifade ediyor. TEOG sürecinden 
yorulmuş olan öğrenciler, 9. sınıfta tempoyu düşürerek yılı dinlenmek amaçlı değerlendirmek 
isteyeceklerdir. Ancak unutulmamalıdır ki 9. sınıftaki ders durumları onların ileride edineceği 
mesleği şekillendirmede önemli bir yere sahip olacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin sistemli ve 
düzenli çalışma alışkanlıklarını devam ettirmeleri önemlidir. Ebeveynlerin öğrencilere mutlaka 
destek olması gerekmektedir. 9. sınıfın üniversiteye hazırlık sürecinde çok önemli bir basamak 
olduğu, okulda biz öğretmenleri tarafından öğrencilere anlatılacaktır.

 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz için de kritik bir yılın başlayacağını unutmamak gerekir. 
Öğrencilerimiz kendilerini daha iyi tanıyarak alan seçimine ve mesleki seçimlere yönelmeye 
başlayacaklardır. Öğrencilerimizin ilgi alanları, ders başarıları, öğretmen gözlemleri ile 
belirlenerek 10. sınıfın sonunda en doğru alana yönlendirilmelerinde onlara destek sağlanacaktır. 
Bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimizin yaşayacağı okula uyum problemi ise hiç 
kuşkusuz geleceklerini şekillendirmeye araç olan bu sınava yükledikleri anlamla ilgili olacaktır. 
Ebeveynler olarak bu süreçte çocuğunuzun sizlerin desteğine ve güvenine ihtiyacı daha fazla 
olacaktır. Çocuğunuza bu süreçte, kaygılarını anladığınızı, önemli olanın elinden geleni yapması 
olduğunu belirterek, rahatlamasını sağlayıp her zaman ona destek olduğunuzu hissettirmelisiniz.

 Yeni bir döneme başlamak, uzun bir tatil sonrası tüm öğrenciler için zorlayıcı olacaktır. Tatil 
boyunca günlük rutinleri değişen öğrenciler okulların açılması ile birlikte başlayan yeni düzene 
uyum sağlama noktasında zorluk yaşayabilir. Okulun açılması ile yaz tatilindeki alışkanlıkları 
değiştirmek zorunda kalacak öğrencilerimizde birtakım davranışsal ve duygusal sorunlar 
gözlemlenebilir. Bu sorunların en belirginleri: uyku problemi, motivasyon eksikliği, okula 
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gelmede isteksizlik, geç saatlere kadar oyun oynama… Birçok öğrenci bu sıkıntıları yaşayacaktır 
ancak biz ebeveynler olarak sabırlı olmak ve alışkanlıkların değişmesi için çocuklarımıza zaman 
vermek durumundayız. Dönem başlarken çocuklarınızla yapacağınız olumlu ve motive eden 
konuşmaların faydalı olacağını sizler de göreceksiniz. Ancak sorunların aşılamadığının görülmesi 
durumunda okul rehberlik biriminden mutlaka destek alınması faydalı olacaktır.

 Her şeye rağmen, çocuklarınıza sevginizin koşulsuz olduğunu hissettirmeli ve ne kadar 
büyümüş gibi görünseler de çocuklarınızın halen bir gelişim ve değişim döneminde olduğunu 
unutmamalısınız. Anne ve babası tarafından koşulsuz sevilmiş ve desteklenmiş bireylerin hayat 
başarısının da yüksek olduğu göz ardı edilmemelidir.

 Anabilim Eğitim Kurumları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak bizler ve tüm eğitim 
kadromuz okulun ilk günlerinde öğrencilerimizin en kısa zamanda ve en verimli şekilde okula 
uyum sağlamaları için planlamalarımızı yapmış bulunmaktayız. Sizlerin desteği ve iş birliği ile yeni 
eğitim-öğretim yılımızın tüm öğrencilerimiz için verimli geçeceğinden şüphemiz 
bulunmamaktadır. 2017-2018 eğitim öğretim yılının hepimiz için başarılı ve keyi�i geçmesi 
dileğiyle…
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