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ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ
YAZ KAMPI PROGRAMI

Mültec�ler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğ�, Çocuk ve
Gençl�k Merkez� Temmuz-Ağustos aylarında �lkokul, ortaokul ve l�se
kademes�nde bulunan öğrenc� grupları �ç�n 'Yaz Kampı' programı
uygulamıştır. Program, çocukların sosyalleşmes�n� baz alan çeş�tl� kulüp
akt�v�teler�nden oluşmaktadır. Yaz kampı uygulaması haftanın her gününde
farklı b�r program olacak şek�lde yapılmıştır.

Bel�rt�len saatler�n dışında öğrenc�ler�n talepler� doğrultusunda, Arapça ve
mentörlük desteğ� de sağlanmıştır. Kamp programımızın temel amacı,
pandem�n�n mültec� çocuklar üzer�nde ruhsal ve kültürel olarak maruz
bıraktığı sosyal �zolasyon sürec�n�n olumsuz etk�s�n� ortadan kaldırmak,
çocukların ruhsal durumlarını ve sosyalleşme becer�ler�n� ger� kazandırarak
2021-2022 eğ�t�m-öğret�m ortamlarına b�l�şsel, f�z�ksel ve ps�koloj�k olarak
hazırbulunuşluk düzey�nde ger� dönmeler�n� sağlamaktır.

Kamp atölyeler�m�zdek� tüm programlar yüz yüze yapılmıştır. Akt�v�te
programımız, öğrenc�ler�n okul kademeler�ne göre düzenlenm�şt�r. İlkokul
ve ortaokul çağındak� çocuklarımıza yaz kamp programı, l�se çağındak�
çocuklarımıza hızlandırılmış YÖS kursu ve temel matemat�k becer�
eğ�t�mler� yapılmıştır.
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YAZ KAMPI PROGRAMLARI

Rehberl�k Atölyeler�: Çocukların kend�ne
yönel�k farkındalıklarını arttırmak ve
�let�ş�m becer�ler�n� gel�şt�rmek amacıyla
yapılmıştır.

Anne-Çocuk Sem�nerler�: K�ş�sel h�jyen,
ps�komotor becer�, empat�  ve rehberl�k
etk�nl�kler� yapılmıştır. Öğrenc�ler, beden
ve çevre sağlığı farkındalığını, el-göz
koord�nasyonunu, grupla hareket
edeb�lme becer�s�n� ve yaratıcılıklarını
gel�şt�rd�ler. A�lelere Türk m�llî eğ�t�m
s�stem� hakkında b�lg�lend�rme ve
b�l�nçlend�rme çalışmaları yapılmıştır.

Anne-Çocuk Atölyes�: Anne �le çocuk
arasında �let�ş�m� sağlama, uyum, kabul
ve drama tekn�kler� �le çalışmalar
yapıldı. Anneler çocuklarla b�rl�kte vak�t
geç�rd�ler, b�rl�kte uyum �ç�nde hareket
edeb�lme becer�s� kazandılar. Rol
değ�şt�rerek anne ve çocuk olmayı
deney�mled�ler. ''Daha farklı nasıl
davranılab�l�r?'' sorusu hakkında
düşünme fırsatı buldular. 
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Zeka Oyunları Atölyes�: Eğ�t�m�n yanında
yetenek gel�şt�r�c� özell�kler�yle zeka
oyunları, problem çözme, anal�t�k
düşünme �le neden-sonuç �l�şk�s� kurma 
 becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes� amaçlanmıştır.
Zeka oyunu atölyeler�nde çocuklar,
vak�tler�n� en güzel şek�lde değerlend�rm�ş
ve bu oyunlar sayes�nde, yetenekler�n�
ortaya çıkaracak becer�ler kazanmışlardır.

 
Arapça Kulüpler�: Arapça eğ�t�m�yle, ana
d�l�n� b�lmeyen veya unutma eş�ğ�nde
olan öğrenc�lere ana d�l�nde atölyeler
yapılmıştır.

Değerler Eğ�t�m�: Çocukların ve
gençler�n poz�t�f değerler�n� keşfed�p
gel�şt�rmeler� ve kend� potans�yeller�ne
göre �lerlemeler� �ç�n çeş�tl� etk�nl�kler
verd�k. Bu sayede evrensel değerler�n
varlığını öğren�p toplumla doğru �let�ş�m
kurab�lmeler� sağlandı.   
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Sanat ve Tasarım Atölyeler�: Atölyeler,
öğrenc�ler�n b�rl�kte etk�leş�ml�
öğrenmeler�n� sağlayan, klas�k sınıf
tasarımının dışında çocukların becer�ler�n�
keşfett�ğ� etk�nl�kler� kapsar. B�z de 
 atölyeler�m�zde, res�m, kukla, k�l, patates
baskısı vb. etk�nl�kler yaptık.

Mandala Atölyes�: Çocuklarda
konsantrasyon sağlama, hayal gücünü
destekleme, koord�nasyon ve
ps�komotor becer�ler� kazandırma,
b�rey�n gel�ş�m�ne katkı sağlaması
amaçlanır. Bu nedenle mandala
atölyes�nde çocuklar b�r yandan key�fl�
vak�t geç�r�rken b�r yandan da b�l�şsel
becer�ler� gel�şt�r�rler.

Akadem�k Destek: İlkokul, ortaokul ve l�se
çağındak� çocukları akadem�k olarak
akranlarıyla aynı sev�yeye get�rmek, d�l
bar�yer�n�n olumsuz etk�ler�n� m�n�mum
sev�yeye �nd�rmek amacıyla ver�len
destek eğ�t�md�r.
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Kodlama Atölyes�

Gez�ler

Spor Akt�v�teler�
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S�nema Günler�: Ps�koloj�k
danışmanlarımızın hazırlamış olduğu
s�nema günler� çocukların sosyalleşmes�,
toplum kurallarının öğren�lmes�, kel�me
haz�neler�n�n ve hayal güçler�n�n
gel�şmes�, ufuklarının açılması, yorum
gücünün artması, yaşantı ve davranış
�l�şk�ler�n�n öğren�lmes� konularında
f�lmler�n �zlend�ğ� kamp programıdır.

Kapanış Programı

Çocuklarımız 8 haftalık kamp programını başarı �le tamamlayarak katılım sert�f�kalarını
aldılar.
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Kar�yer planlama,

Türk�ye’de ün�vers�teye nasıl hazırlanılır?,

Yabancı uyruklu öğrenc� olarak g�r�leb�lecek ün�vers�te ve bölüm tanıtımları,

Ün�vers�tede öğrenc� olma deney�m�,

Sınav kaygısı,

Sınav mot�vasyonu,

Stresle baş etme,

Karar verme becer�s�

HIZLANDIRILMIŞ YÖS HAZIRLIK KAMPI
 

L�se (9,10,11 ve 12. sınıf) öğrenc�ler� ve mezun gruplarını kapsamıştır. Ün�vers�teye

hazırlanmak �steyen öğrenc�lere temel matemat�k becer�ler� kazandırılırken, YÖS �ç�n

hızlandırılmış matemat�k, IQ dersler� ve Türk�ye’ de ün�vers�te eğ�t�m süreçler�

hakkında kar�yer planlama ve meslek� danışmanlık çalışmaları yapılmıştır.

Ün�vers�teye Hazırlık Kamp Program İçer�kler�;
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Çocuk ve Gençl�k Merkez�, temmuz ve ağustos ayında 8 hafta sürecek şek�lde yaz
kampı programları olarak  planlanmıştır.
 Geç�c� koruma statüsünde bulunan mültec� ve sığınmacı çocuklara ve gençlere
yönel�k f�z�ksel, b�l�şsel, sosyal ve kültürel �ht�yaçlar baz alınarak akadem�k ve yaşam
becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, b�rey olarak yetk�nl�k kazanmaları amaçlanmıştır. 
Hazırlanan 13 atölye,  haftanın 5 gününe yayılarak hazırlanmıştır. Pazartes�, salı ve
çarşamba günler� 3 atölye; perşembe ve cuma günler� �se 1 atölye programından
oluşmuştur.
Öğrenc�ler sosyalleşmek �sted�kler� programlara kend� terc�hler� �le katılım
sağlamışlardır.  
Perşembe günler� s�nema günler� olup ps�koloj�k danışmanlarımız tarafından
bel�rlenen f�lmler öğrenc�ler tarafından �zlenm�şt�r.
Cuma günler� anne ve çocuk sem�nerler� dönüşümlü olarak yapılmıştır. 
çocuklarımızın ve gençler�m�z�n moral ve mot�vasyonunu artırmak amacıyla tüm
öğrenc�ler�m�ze sosyal akt�v�te bazında, gez� ve p�kn�k organ�zasyonları
düzenlenm�şt�r.

Pandem� neden�yle sosyal �zolasyona maruz kalan çocuklarımıza sosyalleşme ortamı
sağlandı.
Ev ortamından eğ�t�m ortamına geç�ş kolaylaştırıldı.
Çocuklara öğrenc� rolü hatırlatıldı.
Uzaktan eğ�t�m sürec�nde eğ�t�m-öğret�m eks�kl�ğ� yaşayan öğrenc�ler�m�ze akadem�k
destek sağlanarak bu eks�kl�kler g�der�ld�.
Eğ�t�m-öğret�m sürec�ne g�recek olan öğrenc�ler �ç�n okula dönüşte ön hazırlık yapıldı.
Türkçe kursu �ht�yacı olan öğrenc�lere bu dönemde onl�ne destek sağlandı.
Ün�vers�te eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�lere akadem�k ve danışmanlık sağlanarak
öğrenc�ler çeş�tl� ün�vers�telere yerleşt�r�ld�.
Arapça atölyeler�nde ana d�l�n� unutan öğrenc�lere günlük hayatta kullanacakları d�l
becer�ler� kazandırıldı.
Rehberl�k ve sanat faal�yetler� �le çocukların kend� dünyalarını daha der�nden
tanımalarına yer açacak becer�ler kazandırıldı.
Anne-çocuk bağlarını artıracak atölyeler �le a�leler b�l�nçlend�r�ld�.
Vel� sem�nerler�m�zde a�leler, ebeveynler�n eğ�t�m sürec�ndek� roller� ve ebeveyn-
çocuk �l�şk�ler� hakkında b�lg� sah�b� oldular.
Yapılan �nterakt�f sem�nerlerde çocuklara uyum ve zorbalık konularında baş etme ve
farkındalık becer�ler� kazandırıldı.

EĞİTİM VE MENTORLÜK BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ

EĞİTİM VE MENTÖRLÜK BİRİMİ ÇALIŞMA ANALİZİ
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2021 YAZ KAMP PROGRAMI 

SAYISAL VERİLERİ

Yaz kamp programı yararlanıcı sayısı ve c�ns�yet dağılımları

Yaz kampı programı yararlanıcı sayısı ve c�ns�yet dağılımlı memnun�yet anket�
sonuçları
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Adres: Abdurrahmangaz� Mah, Petrol Yolu Cad, No:166 

Sultanbeyl�/İstanbul

İlet�ş�m: 0553 809 58 11

www.multec�ler.org.tr


