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2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk periyodunu 19 Ocak Cuma günü tamamlayacağız. Her 
öğrencinin karnesi ne şekilde olursa olsun, yoğun ve yorucu bir dönem sonrası dinlenmeye ve 
tatili verimli geçirmeye ihtiyacı olacak ve tatille ilgili beklentisi farklılık gösterecektir. Kimi öğrenci 
eksiklerini gidermek için ders çalışarak, kimi öğrenci televizyon ve bilgisayar başında, kimi 
öğrenci de arkadaşlarıyla tatilini geçirmek isteyecektir. Bu süreçte öğrencilerimizin kendilerine 
zaman ayırarak tatilin tadını çıkarmalarının yanında bir dönem boyunca yapılan çalışmaları 
unutmamaları için de tekrarlar yapmaları önemlidir. Bu anlamda konu tekrarlarına yer vermek, 
soru çözümlerini sürdürmek gerekir. Hem dinlenmeleri hem de eksiklerini kapatmaları açısından, 
yarıyıl tatilinin iyi bir fırsat olduğunu bilmeleri faydalı olacaktır. Ancak tatil boyunca uyku 
düzeninin bozulmaması ve 2.döneme başlangıçta sabahları uyanmada zorluluk yaşamamaları 
için geç saatlere kadar oturmalarına izin verilmemeli, rutinler çok esnetilmemelidir.  

Öğrencilerimize Yarıyıl Tatili İçin Bazı Öneriler: 
1. Konu tekrarı yapmak: Bir dönem boyunca yapılmış olan çalışmaları unutmamak için tekrar 
yapmak önemlidir. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara 
ağırlık vermelidir. 
2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan öğrenciler, tatilde önceliği eksik 
konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli 
sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller. 
3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: 
Örneğin öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere 
daha fazla vakit ayırarak eksiklerini gidermelidir. 
4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler. 
5. Sınav hazırlığında olan öğrenciler: Eksikleri tamamlama, ders konularını tekrar etme, 
denemelerle kendilerini sınamaları sonucunda, 2. döneme bir adım önde başlayacaklarını 
unutmamaları gerekir. Ders eksiklerini tamamlama düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra 
tatiller, öğrenciler için yeni şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 

Öğrencilerimiz tatilde zamanı iyi planlayabildikleri takdirde hem eksiklerini kapatmaya hem de 
kendileri için keyi�i zaman ayırmaya fırsat bulabileceklerdir.

TATİL ÖNERİLERİ
Bir Dönem Boyunca Biz Neler Yaptık

• 12. sınıf öğrencilerine “sınav sistemi tanıtımı” yapıldı.
• 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine “verimli ders çalışma teknikleri” sunumu yapıldı; nasıl çalışmaları 
gerektiği, düzenli çalışma ve tekrarın önemi anlatıldı.
• TBM programı kapsamında “tütün bağımlılığı” konulu sunumlarla öğrencilerimize, tütün 
bağımlılığının zararları ve bunlardan kendilerini koruma yolları anlatıldı.
• 12.sınıf öğrencilerimizle “Kariyer Günleri” kapsamında üniversite gezileri yapıldı. 
• Her ay yayımlanan “Veli Bültenleri” ile siz velilerimize önerilerde bulunuldu hem gelişim 
döneminde nelere dikkat edilmesi gerektiği hem de sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimizi 
nelerin beklediği anlatıldı. 

ETKİNLİK ÖNERİLERİ
1-GENÇ Bİ ŞENLİK SÖMESTRE
 

20 Ocak 2018 Cmt13.00
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul
Yılın en genç festivali  “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak'ta Ülker Spor ve Etkinlik 
Salon’unda...

İstanbul’un en köklü liselerini bir araya getiren ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan “Genç Bi 
Şenlik Sömestr” için geri sayım başladı. Teoman, Manga, Ezhel, Pera ve Dolu Kadehi Ters Tut’un 
sahne alacağı “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik 
Salonu’nda gerçekleşecek. Modüler Sanat Organizasyon ve Koşan Adam iş birliği ile düzenlenen 
ve Genç Bi Şenlik Öğrenci Komitesinin aktif rol aldığı “Genç Bi Şenlik Sömestr”, İstanbul’da 
düzenlenen en büyük ve en popüler gençlik şenliği olma özelliğini taşıyor. 
21 yaş üstünün katılmadığı etkinliklere öncü olan  “Genç Bi Şenlik Sömestr” bu sene de büyük 
sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, teknoloji, kültür, sanat ve 
spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

2- LEONARDO DA VİNCİ EXPO-DAHİ İSTANBUL’DA
19 Aralık-31 Ocak

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı Leonardo 
Da Vinci sergisi “Leonardo Da Vinci Expo Dahi 
İstanbul’da”, UNIQ İstanbul’daki UNIQ 
Müze’de açılıyor.
UNIQ İstanbul, Rönesans Dönemi’nin en büyük 
dâhisini keşfetmeye davet ediyor. Leonardo Da 
Vinci'ye adanmış en önemli sergi olarak 
tasarlanan uluslararası bu sergi, prömiyerini 
yaptığı Brugge’ün (Belçika) ardından dünya 
turuna ilk olarak İstanbul’da başlıyor. Da Vinci’nin 
orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan 

100 replikasıyla birlikte; orijinal el yazması, tablo ve çizimlerin de dâhil olduğu 200’e yakın eseri 
sanatseverlerle buluşturacak olan sergi, 14 Aralık’ta UNIQ Müze’de kapılarını açacak ve 7 Nisan 
2018’e kadar devam edecek.

3. LEE ALEX-MAGİC DREAMS 
20 Ocak-04 Şubat
 
Dünyada yılın en iyi illüzyonisti ödülünü alan “Lee Alex-Magic Dreams” gösterisi ile 
sömestri tatilinde İstanbul’da!

Ünlü İngiliz Sihirbaz Lee Alex yeni gösterisi 
ile İstanbul’a sihirli bir yarıyıl tatili hediyesi 
getiriyor.
Lee Alex, inanılmaz illüzyon efektlerini 
müzik, dans ve tiyatronun iç içe geçtiği 
kendine has stili ile dünyanın sayılı 
isimlerindendir. Sahnede yarattığı bu 
gizemli  dünya 7’den 77’ye her yaştan 
izleyiciyi kendi içine çekiyor ve izleyicileri 

düşlerine ortak edip onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.
Bugüne kadar 4 kıtada, 25 ülkede 500.000 kişinin izlediği gösterilerinde uçan insanları, havada 
kaybolan dansçıları, duvarda eriyen, ışınlanan rengârenk karakterleri görmek mümkün.  Lee Alex, 
“Yılın En İyi İllüzyonisti” ödülü dâhil, yirminin üzerinde uluslararası ödülün de sahibi.
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ile İstanbul’a sihirli bir yarıyıl tatili hediyesi 
getiriyor.
Lee Alex, inanılmaz illüzyon efektlerini 
müzik, dans ve tiyatronun iç içe geçtiği 
kendine has stili ile dünyanın sayılı 
isimlerindendir. Sahnede yarattığı bu 
gizemli  dünya 7’den 77’ye her yaştan 
izleyiciyi kendi içine çekiyor ve izleyicileri 

düşlerine ortak edip onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.
Bugüne kadar 4 kıtada, 25 ülkede 500.000 kişinin izlediği gösterilerinde uçan insanları, havada 
kaybolan dansçıları, duvarda eriyen, ışınlanan rengârenk karakterleri görmek mümkün.  Lee Alex, 
“Yılın En İyi İllüzyonisti” ödülü dâhil, yirminin üzerinde uluslararası ödülün de sahibi.


