MÜLTECİLER DERNEĞİ ÇOCUK VE
GENÇLİK MERKEZİ EĞİTİM VE
MENTÖRLÜK BİRİMİ ÇALIŞMALARI
MÜLTECİLER DERNEĞİ ÇOCUK VE GENÇLİK
MERKEZİ YAZ DÖNEMİ FAALİYET ALANLARI
TÜRKÇE ATÖLYELERİ

REHBERLIK ATÖLYELERI

Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme
atölyeleri düzenlenmiştir. Atölyelerde bu 4
temel beceri desteklenmiştir.

Duygular,
stresle
baş
etme
becerileri,
dikkat güçlendirme soruları, zeka soruları
gibi
konularda
öğrencilerin
duygusal,
bilişsel kazanımları, akademik gelişimleri
desteklenmiştir.

KÜLTÜREL DEĞERLER
ATÖLYELERİ

KONTROL VE TAKIP SISTEMI

Öğrencilerle Suriye’nin kültürel ve tarihi mirası
hakkında etkinlikler yapılmıştır.

Öğrencilerin atölyelere katılımları, ÇOGEM
öğretmenleri ve tercümanları tarafından her
hafta düzenli olarak takip edilmiştir. Yapılan
görüşmelerde, öğrencilere atölye kazanımları
anlatılarak öğrencilerin atölyelere devamlılıkları
sağlanmıştır.

FEN VE TEKNOLOJI
ATÖLYELERI
Her hafta yeni bir konuyu içeren kolay
uygulanabilir, anlaşılabilir ve şaşırtıcı deneyler
seçilerek çekilen deney videoları yaz tatili
boyunca öğrencilerle paylaşılmıştır.

MENTORLÜK DESTEĞİ
Haftalık olarak paylaşım yapılan atölye
içeriklerini tam olarak anlamayan, verilen ödevi
tamamlayamayan, ders çalışma programına
adapte olamayan öğrencilere akademik
mentorluk desteği verilmiştir.

KODLAMA ATÖLYELERİ
Öğrencilere kodlama kavramları ve kullanımları
hakkında temel bilgiler kazandırdıktan sonra
öğrencilerle kodlama ve algoritma kavramları
ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
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DEĞERLER EĞİTİMİ
Topluma faydalı insanlar yetiştirmek amacıyla
belirli bir program çerçevesinde sosyal ve
kültürel etkinliklerle çocukların kişilik ve
ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacak değerler
eğitimi programı uygulanmıştır. Bu çerçevede,
sorumluluk, nezaket, çalışkanlık, sabır, sevgi,
yardımseverlik, temizlik ve hijyen konuları
işlenmiştir.

EĞİTİM VE MENTORLÜK
BIRIMI ÇALIŞMA
YÖNTEMLERI
YAZ DÖNEMI SÜRECI
Temmuz-Ağustos ayı, yaz kursları şeklinde
planlanmıştır. Yaz kursları destekleme faaliyetlerinin yanında çocukların sosyal olarak
gelişimine katkı sağlayacak ve pandemi sürecinin olumsuz etkisini online etkinlikler ile minimuma indirecek program oluşturulmuştur.
Bu programda öğrencilerle türkçe,fen bilimleri, rehberlik, bilgisayar ve kodlama, kültürel
değerler ve değerler eğitimi online atölyeleri
sürdürülmüştür.
Atölyeler, online atölye ağı üzerinden gerçekleştirilmiştir.(10 Whatsapp grubu)
Atölye paylaşımı ve öğrencilerin atölyelere
geri dönüş zaman aralığı 10:00-23:00 saatleri
arasında gerçekleştirilmiştir.
Covid-19 sürecinde öğrencilerin evde iyi vakit
geçirebilmeleri adına fen bilimleri atölyesinde çekilen deney videoları Mülteciler Derneği
instagram,youtube ve facebook sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır.

YARIŞMALAR
Genel ve yerel çapta yapılan yarışmalar ile
öğrencilerin motivasyonu artırılmıştır. Bisiklet,
scooter, kaykay, zeka oyunları ve bilim seti
ödülleri ile dereceye giren öğrencilerin başarıları
pekiştirilmiştir.

Yapılan Yarışmalar

Yaz kursu boyunca her hafta olmak üzere Sultanbeyli ilçesinde yerel veya Türkiye genelinde ödüllü yarışmalar düzenlenmiş, yarışma
duyuruları ve yarışmanın kazananları Mülteciler Derneği sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır.

EĞİTİM VE MENTORLÜK
BIRIMI ÇALIŞMA
ANALIZI

Fen Bilimleri Yarışmaları
Atma Dönüştür Proje Yarışması
Fen Bilimleri Ortaokul ve Lise
Bilgi Yarışmaları

Temmuz-Ağustos ayı uzaktan ÇOGEM
yaz kursu boyunca;

Türkçe Yarışmaları
Bir Şiir Bin Hayal Şiir Okuma Yarışması

Online atölyeler 10 farklı Whatsapp grubu üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Göç ve Mülteci Konulu Resim ve
Kompozisyon Yarışması

Online yaz kursu atölyelerinden 1108 öğrenci
faydalanmıştır.

Bilgisayar ve Kodlama Bilgi Yarışması
Stadyum Tasarla Yarışması

Süreç içerisinde kontrol ve takip sistemiyle (Telefon Aramaları) 1108 öğrenci düzenli aralıklarla
aranmıştır.

Çocuk Hakları Yarışması
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Görüntülü konuşma platformları( Whatsapp
görüntülü arama, zoom) aracılığıyla 63 öğrenciye online mentorluk desteği verilmiştir.

Temmuz-Ağustos yaz kursu dönemi boyunca ilkokul kademesi (1.,2.,3.,4. sınıf)
öğrencileri ile yapılan atölye sayısı;
Değerler Eğitimi
Fen ve Teknoloji

Temmuz-Ağustos dönemi boyunca lise
kademesi (Lise 1, Lise 2) öğrencileri ile yapılan atölye sayısı;

100

Türkçe

13

Rehberlik

54

100

Fen ve Teknoloji

26

Rehberlik

26

Kodlama

32

Kodlama

36

Kültürel Değerler

32

Kültürel Değerler

36

Temmuz-Ağustos dönemi boyunca ortaokul kademesi (5.,6.,7.,8. sınıf) öğrencileri
ile yapılan atölye sayısı;
Türkçe

100

Fen ve Teknoloji

39

Rehberlik

39

Matematik

39

Kodlama

36

Kültürel Değerler

36

MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:306
Sultanbeyli/İstanbul
0850 936 76 59
www.multeciler.org.tr
info@multeciler.org.tr
@multecilerorgtr
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