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MÜLTECİLER DERNEĞİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 
EĞİTİM VE MENTÖRLÜK BİRİMİ ÇALIŞMALARI

MÜLTECİLER DERNEĞİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ
COVİD-19 DÖNEMİ FAALİYET ALANLARI

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

MATEMATİK
ATÖLYELERİ
Öğrencilerin atölyelere 
katılımları, ÇOGEM öğretmenleri 
ve tercümanları tarafından 
her hafta düzenli olarak takip 
edilmiştir. Yapılan görüşmelerde, 
öğrencilere atölye kazanımları 
anlatılarak öğrencilerin 
atölyelere devamlılıkları 
sağlanmıştır. Öğrencilerin, 
analitik düşünme becerilerini 
destekleyen temel matematik 
atölyeleri gerçekleştirilmiştir.

REHBERLİK
ATÖLYELERİ
Öğrencilerle kendini 
tanıma, kişisel kaynaklarını 
fark etme, geleceği hayal 
etme, yaratıcılığı arttırma 
gibi psikososyal gelişimi 
desteklemeye yönelik 
etkinlikler paylaşılmıştır.

Öğrencilerin atölyelere 
katılımları, ÇOGEM 
öğretmenleri ve 
tercümanları tarafından 
her hafta düzenli 
olarak takip edilmiştir. 
Yapılan görüşmelerde, 
öğrencilere atölye 
kazanımları anlatılarak 
öğrencilerin atölyelere 
d e v a m l ı l ı k l a r ı 
sağlanmıştır.

Öğrencilerin, analitik 
düşünme becerilerini 
destekleyen temel 
matematik atölyeleri 
gerçekleştirilmiştir.

Uzaktan eğitim sürecinde 
öğrencilerin okul kültüründen 
uzaklaşmaması ve eğitimlerine 
evden devam edebilmesi 
amacıyla eğitim kitleri 
hazırlanmıştır. Eğitim kitlerinin 
içerisinde Türkçe öğrenme, hikâye 
ve boyama kitapları, kalem setleri 
bulunmaktadır. 570 öğrenciye 
eğitim desteği kiti dağıtılmıştır.

FEN VE
TEKNOLOJİ
ATÖLYELERİ

KONTROL VE
TAKİP SİSTEMİ

EĞİTİM KİTİ DESTEĞİ
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Uzaktan eğitim 
sürecinde Eba 
tv takip edilerek 
öğrencilere daha 
kısa,anlaşılır ve muadil 
videolar iletilmiştir. 
Anlaşılmayan konular 
tekrar edilerek, 
öğrencilerin ödevlerine 
destek olunmuştur.

Whatsapp gruplarında haftalık 
ders değerlendirmeleri 
için yapılan yarışmalar ile 
öğrencilerin atölyelere katılım 
motivasyonları arttırılmıştır.

MENTORLÜK
DESTEĞİ YARIŞMALAR
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Pandemi krizi nedeniyle yüz yüze yapılan eğitim teknolojik orta-
ma aktarılmıştır. Mülteci öğrencilerin uzaktan eğitime erişim en-
geli olması nedeniyle ÇOGEM olarak öğrencilere atölyelerin hangi 
kanaldan aktarılacağı araştırılmıştır. Bu doğrultuda ihtiyaç analizi 
yapılmıştır.

Öğrencilerin okula dönüşte uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve öğ-
rencilere akademik destek sağlamak, uzaktan eğitim sürecini des-
teklemek amacıyla MEB’in gösterdiği yol haritası baz alınarak onli-
ne atölyeler ve mentorluk çalışmaları planlanmıştır.

İnternete erişimi olmayan ve Eba TV’ den faydalanamayan öğrenci-
lere eğitim kiti dağıtımı yapılmıştır.

İnternete erişimi olan öğrenciler, Çogem öğretmenleri tarafından 
oluşturulan online atölye ağına dahil edilmiştir. (12 Whatsapp gru-
bu)

Atölyeler, haftada 5 gün, günde iki farklı ders olmak üzere payla-
şılmıştır. Atölye paylaşımı ve öğrencilerin atölyelere geri dönüş za-
man aralığı 10:00-23:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Covid-19 sürecinde Fen Bilimleri atölyesinde çekilen deney video-
ları, Türkçe atölyesinde noktalama işaretleri ailesi adlı eğitici video, 
rehberlik atölyesinde hayal gücü ve yaratıcılığı arttıran karakter 
oluşturma videosu  Mülteciler Derneği’nin  instagram,youtube ve 
facebook sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır.

Online atölye grupları haftalık ders değerlendirme yarışmalarında 
ilk üçe giren öğrenciler Mülteciler Derneği instagram, facebook 
sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Öğrencilerin yarışmada 
gösterdikleri performanslar, çeşitli hediyelerle ödüllendirilmiştir.

EĞİTİM VE MENTORLÜK BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
COVİD-19 SÜRECİ



5

EĞİTİM VE MENTORLÜK BİRİMİ ÇALIŞMA ANALİZİ
Mart-Haziran ayı uzaktan eğitim dönemi boyunca;

Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın ço-
cuklarla her an iletişim halinde kalındı.

Mülteci öğrenciler ile kesintisiz bir şekilde 
(atölye ve mentörük faaliyetlileri) iletişim ha-
linde kalınarak destek sağlanmıştır.

STK, gönüllülük, dayanışma ve demokratik
katılım kavramları verilmiştir.

Grup çalışmalarıyla çocuklar bir araya getirile-
rek online platformlar üzerinden sosyal ilişkiler 
güçlendirildi.

Öğrencilerin stresle 
başa çıkma, duygu 
düzenleme becerileri 
desteklendi.

Üniversite ve liseye hazırlanan öğrencilere ter-
cih danışmanlığı yapılarak okullara yerleştirildi.

Yapılan PDR çalışmaları, çocukların sosyal iliş-
kileri güçlendirdi ve evde kaliteli vakit geçir-
meleri sağlandı.

Hikaye kitabı dağıtımı ile dil becerisi, hayal 
dünyası gibi gelişim alanları desteklendi.

Çocukların moral ve motivasyon, özgüven gibi 
duygusal ve bilişsel gelişimlerinin desteklen-
mesi sağlandı.

Online atölye gruplarından 750 öğrenci 
faydalanmıştır.
Süreç içerisinde kontrol ve takip sistemiyle
(Telefon Aramaları) 750 öğrenci düzenli 
aralıklarla aranmıştır

STK, gönüllülük, daya-
nışma ve demokratik 
katılım kavramlarını 
tanır.

Görüntülü konuşma platformları aracılığıyla 
(Whatsapp görüntülü arama, zoom) 250 öğ-
renciye online mentorluk desteği verilmiştir.
Oluşturulan whatsapp eğitim ağı ile atölyeler, 
EBA eğitimleri, ders materyalleri çevrim içi or-
tama aktarılmıştır.

Çocukların eğitim fa-
aliyetlerden kopma-
larının önüne geçildi.
(EBA, muadil video, 
ders materyali)

Sosyal etkinlikler ile 
çocukların psiko-sos-
yal gelişimleri destek-
lendi.

Uzaktan eğitime erişim engeli olan öğrenci-
lere alternatif ve esnek ortam seçenekleri su-
nularak, çeşitli materyaller ile desteklenmiş 
eğitim sürecinin içinde tutuldu.

Takip ve katılım siste-
miyle, uzaktan eğitim 
sürecindeki devamlı-
lıkları sağlandı.

Öğrencilerin pande-
mi sürecindeki iyilik 
halleri artırıldı.
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Mart-Haziran dönemi boyunca ilkokul kademesi (1.,2.,3.,4. sınıf) 
öğrencileri ile yapılan atölye sayısı;

Türkçe

Fen ve
Teknoloji

Rehberlik

Matematik

12

240

48

48

Mart-Haziran ayı uzaktan eğitim dönemi boyunca 
düzenlenen yarışmalar;

Mart-Haziran ayı uzaktan eğitim dönemi boyunca 
paylaşılan deney videoları;

YARIŞMANIN ADI Katılımcı Sayısı

Bir Şiir Bin Hayal

Kodlama Yarışması

Atma, Dönüştür

Stadyumunu Tasarla

Çocuk Hakları Yarışması

Resim ve Kompozisyon

Fensiz Olmaz

Görüntülenme Sayısı
Beğeni Sayısı

28 TEM.

604 599

60

618

78 71
81

88

56

772

919
968

866

54

25 HAZ. 09 HAZ. 26 MAY. 20 MAY. 06 MAY. 23 NİS.

TOPLAM

195

304

51

58

71

60

61

800

YANARDAĞ
DENEYİ

AKMAYAN
SU DENEYİ

YOĞUNLUK
DENEYİ

KUTUPLARDA 
YAŞAYAN

HAYVANLAR

ISLANMAYAN
KAĞIT

DENEYİ

LAHANA
SUYU

DENEYİ

NİŞASTA
DENEYİ
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Mart-Haziran dönemi boyunca lise kademesi (Lise 1, Lise 2)
öğrencileri ile yapılan atölye sayısı;

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

Türkçe

Fen ve
Teknoloji

Rehberlik

Matematik

Ocak-Haziran dönemi boyunca ulaşılan toplam öğrenci sayısı:

48

240

48

48

Türkçe

Fen ve
Teknoloji

Rehberlik

Matematik

 1320

24

160

24

24




