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ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ
YAZ KAMPI PROGRAMI

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çocuk ve
Gençlik Merkezi Temmuz-Ağustos aylarında ilkokul, ortaokul ve lise
kademesinde bulunan öğrenci grupları için 'Yaz Kampı' programı
uygulamıştır. Program, çocukların sosyalleşmesini baz alan çeşitli kulüp
aktivitelerinden oluşmaktadır. Yaz kampı uygulaması haftanın her gününde
farklı bir program olacak şekilde yapılmıştır.
Belirtilen saatlerin dışında öğrencilerin talepleri doğrultusunda, Arapça ve
mentörlük desteği de sağlanmıştır. Kamp programımızın temel amacı,
pandeminin mülteci çocuklar üzerinde ruhsal ve kültürel olarak maruz
bıraktığı sosyal izolasyon sürecinin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak,
çocukların ruhsal durumlarını ve sosyalleşme becerilerini geri kazandırarak
2021-2022 eğitim-öğretim ortamlarına bilişsel, fiziksel ve psikolojik olarak
hazırbulunuşluk düzeyinde geri dönmelerini sağlamaktır.
Kamp atölyelerimizdeki tüm programlar yüz yüze yapılmıştır. Aktivite
programımız, öğrencilerin okul kademelerine göre düzenlenmiştir. İlkokul
ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza yaz kamp programı, lise çağındaki
çocuklarımıza hızlandırılmış YÖS kursu ve temel matematik beceri
eğitimleri yapılmıştır.
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YAZ KAMPI PROGRAMLARI

Rehberlik Atölyeleri: Çocukların kendine
yönelik farkındalıklarını arttırmak ve
iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla
yapılmıştır.

Anne-Çocuk Seminerleri: Kişisel hijyen,
psikomotor beceri, empati ve rehberlik
etkinlikleri yapılmıştır. Öğrenciler, beden
ve çevre sağlığı farkındalığını, el-göz
koordinasyonunu, grupla hareket
edebilme becerisini ve yaratıcılıklarını
geliştirdiler. Ailelere Türk millî eğitim
sistemi hakkında bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

Anne-Çocuk Atölyesi: Anne ile çocuk
arasında iletişimi sağlama, uyum, kabul
ve drama teknikleri ile çalışmalar
yapıldı. Anneler çocuklarla birlikte vakit
geçirdiler, birlikte uyum içinde hareket
edebilme becerisi kazandılar. Rol
değiştirerek anne ve çocuk olmayı
deneyimlediler. ''Daha farklı nasıl
davranılabilir?'' sorusu hakkında
düşünme fırsatı buldular.
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Zeka Oyunları Atölyesi: Eğitimin yanında
yetenek geliştirici özellikleriyle zeka
oyunları, problem çözme, analitik
düşünme ile neden-sonuç ilişkisi kurma
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Zeka oyunu atölyelerinde çocuklar,
vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmiş
ve bu oyunlar sayesinde, yeteneklerini
ortaya çıkaracak beceriler kazanmışlardır.

Arapça Kulüpleri: Arapça eğitimiyle, ana
dilini bilmeyen veya unutma eşiğinde
olan öğrencilere ana dilinde atölyeler
yapılmıştır.

Değerler Eğitimi: Çocukların ve
gençlerin pozitif değerlerini keşfedip
geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine
göre ilerlemeleri için çeşitli etkinlikler
verdik. Bu sayede evrensel değerlerin
varlığını öğrenip toplumla doğru iletişim
kurabilmeleri sağlandı.
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Sanat ve Tasarım Atölyeleri: Atölyeler,
öğrencilerin birlikte etkileşimli
öğrenmelerini sağlayan, klasik sınıf
tasarımının dışında çocukların becerilerini
keşfettiği etkinlikleri kapsar. Biz de
atölyelerimizde, resim, kukla, kil, patates
baskısı vb. etkinlikler yaptık.

Mandala Atölyesi: Çocuklarda
konsantrasyon sağlama, hayal gücünü
destekleme, koordinasyon ve
psikomotor becerileri kazandırma,
bireyin gelişimine katkı sağlaması
amaçlanır. Bu nedenle mandala
atölyesinde çocuklar bir yandan keyifli
vakit geçirirken bir yandan da bilişsel
becerileri geliştirirler.

Akademik Destek: İlkokul, ortaokul ve lise
çağındaki çocukları akademik olarak
akranlarıyla aynı seviyeye getirmek, dil
bariyerinin olumsuz etkilerini minimum
seviyeye indirmek amacıyla verilen
destek eğitimdir.

4

Kodlama Atölyesi

Geziler

Spor Aktiviteleri
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Sinema Günleri: Psikolojik
danışmanlarımızın hazırlamış olduğu
sinema günleri çocukların sosyalleşmesi,
toplum kurallarının öğrenilmesi, kelime
hazinelerinin ve hayal güçlerinin
gelişmesi, ufuklarının açılması, yorum
gücünün artması, yaşantı ve davranış
ilişkilerinin öğrenilmesi konularında
filmlerin izlendiği kamp programıdır.

Kapanış Programı
Çocuklarımız 8 haftalık kamp programını başarı ile tamamlayarak katılım sertifikalarını
aldılar.
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HIZLANDIRILMIŞ YÖS HAZIRLIK KAMPI
Lise (9,10,11 ve 12. sınıf) öğrencileri ve mezun gruplarını kapsamıştır. Üniversiteye
hazırlanmak isteyen öğrencilere temel matematik becerileri kazandırılırken, YÖS için
hızlandırılmış matematik, IQ dersleri ve Türkiye’ de üniversite eğitim süreçleri
hakkında kariyer planlama ve mesleki danışmanlık çalışmaları yapılmıştır.
Üniversiteye Hazırlık Kamp Program İçerikleri;
Kariyer planlama,
Türkiye’de üniversiteye nasıl hazırlanılır?,
Yabancı uyruklu öğrenci olarak girilebilecek üniversite ve bölüm tanıtımları,
Üniversitede öğrenci olma deneyimi,
Sınav kaygısı,
Sınav motivasyonu,
Stresle baş etme,
Karar verme becerisi
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EĞİTİM VE MENTORLÜK BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Çocuk ve Gençlik Merkezi, temmuz ve ağustos ayında 8 hafta sürecek şekilde yaz
kampı programları olarak planlanmıştır.
Geçici koruma statüsünde bulunan mülteci ve sığınmacı çocuklara ve gençlere
yönelik fiziksel, bilişsel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar baz alınarak akademik ve yaşam
becerilerinin geliştirilmesi, birey olarak yetkinlik kazanmaları amaçlanmıştır.
Hazırlanan 13 atölye, haftanın 5 gününe yayılarak hazırlanmıştır. Pazartesi, salı ve
çarşamba günleri 3 atölye; perşembe ve cuma günleri ise 1 atölye programından
oluşmuştur.
Öğrenciler sosyalleşmek istedikleri programlara kendi tercihleri ile katılım
sağlamışlardır.
Perşembe günleri sinema günleri olup psikolojik danışmanlarımız tarafından
belirlenen filmler öğrenciler tarafından izlenmiştir.
Cuma günleri anne ve çocuk seminerleri dönüşümlü olarak yapılmıştır.
çocuklarımızın ve gençlerimizin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla tüm
öğrencilerimize sosyal aktivite bazında, gezi ve piknik organizasyonları
düzenlenmiştir.

EĞİTİM VE MENTÖRLÜK BİRİMİ ÇALIŞMA ANALİZİ
Pandemi nedeniyle sosyal izolasyona maruz kalan çocuklarımıza sosyalleşme ortamı
sağlandı.
Ev ortamından eğitim ortamına geçiş kolaylaştırıldı.
Çocuklara öğrenci rolü hatırlatıldı.
Uzaktan eğitim sürecinde eğitim-öğretim eksikliği yaşayan öğrencilerimize akademik
destek sağlanarak bu eksiklikler giderildi.
Eğitim-öğretim sürecine girecek olan öğrenciler için okula dönüşte ön hazırlık yapıldı.
Türkçe kursu ihtiyacı olan öğrencilere bu dönemde online destek sağlandı.
Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere akademik ve danışmanlık sağlanarak
öğrenciler çeşitli üniversitelere yerleştirildi.
Arapça atölyelerinde ana dilini unutan öğrencilere günlük hayatta kullanacakları dil
becerileri kazandırıldı.
Rehberlik ve sanat faaliyetleri ile çocukların kendi dünyalarını daha derinden
tanımalarına yer açacak beceriler kazandırıldı.
Anne-çocuk bağlarını artıracak atölyeler ile aileler bilinçlendirildi.
Veli seminerlerimizde aileler, ebeveynlerin eğitim sürecindeki rolleri ve ebeveynçocuk ilişkileri hakkında bilgi sahibi oldular.
Yapılan interaktif seminerlerde çocuklara uyum ve zorbalık konularında baş etme ve
farkındalık becerileri kazandırıldı.
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2021 YAZ KAMP PROGRAMI
SAYISAL VERİLERİ
Yaz kamp programı yararlanıcı sayısı ve cinsiyet dağılımları

Yaz kampı programı yararlanıcı sayısı ve cinsiyet dağılımlı memnuniyet anketi
sonuçları
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