Merhaba,
Bir eğitim dönemini birlikte tamamladık. Güncel Bülten’in yaz dönemi sayısında ilgilimizi çeken tatil dönemi etkinliklere
ve öğrenme sürecinin desteklenmesi için neler yapılabileceğine yer verdik. Güncel Bülten ile ilgili siz meslektaşlarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler için çok teşekkürler. Eylül ayında yeni sayımızla buluşmak üzere. İyi tatiller dileriz.
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Uzun ve yoğun bir okul döneminin ardından beklenilen yaz tatili yaklaşıyor.
Yaz tatilleri sanılanın aksine öğrenme sürecinin
askıya alındığı bir dönem değildir aslında. Hem
öğretmenler hem de öğrenciler yeni dönem için
hazırlık sürecindedirler. Önemli olan yaz tatilini bu
iki amaç için dengeli ve planlı olarak kullanabilmektedir. Özellikle son yıllarda eğitim sistemimizin
öğrenciler için hedefleri yükselten bir yapılanma
içinde olduğu düşünülürse; çocukların stresli akademik dönemin sonunda keyif alacakları bir yaz
tatiline ihtiyaçları giderek artmaktadır. Yaz tatili
kesinlikle çocuk için keyifli, eğlenceli bir zaman
olmalıdır. Aynı zamanda eğitim döneminde öğrendiği yeni bilgileri bir sonraki döneme transfer edebilmesi için unutmaması gereken bir zamandır. Yaz
tatili iki eğitim dönemi arasında bir köprü görevi
görmelidir, çocuğun okul sürecinden kopması anlamına gelmemelidir.
Öğretmenin Rolü
Yaz tatillerin verimli ve keyifli geçirmenin sorumluluğu öncelikle aileye aittir. Öğretmenin rolü ise aslında daha kritik bir önem taşır; aileyi doğru şekilde
yönlendirmek ve bilgilendirmek. Özellikle ilköğretim
kademesindeki öğretmenler öğrencileri ve aileleri
ile daha fazla paylaşımda bulunma şansına sahiptirler. Öğretmen çocuğun bilgi ve beceri birikimleri
ile ilgili profesyonel bir gözleme ve değerlendirmeye
sahiptir. Bu nedenle aileyi çocuklarının olumlu ve
gelişmesi gereken yönleri ile ilgili bilgilendirme ve
yönlendirmeyi en etkin şekilde yapabilecek tek
kişidir.
Öncelikle öğretmen – öğrenci ve aile arasındaki

iletişimin kalitesi oldukça önemlidir. Okul ve aile
işbirliği çocuğun eğitim ve öğretim kalitesini artıracak en önemli etkendir. Öğretmenin mesleki sınırlar
içerisinde her öğrenciyi ayrı birey olarak görmesi,
onların bireysel farklılıklarının ve ihtiyaçlarının
farkında olması öğretmen –öğrenci arasındaki
sağlıklı bir güven ilişkisinin kurulması için yeterlidir.
Tabi ki de okul sistemi içerisinde öğretmenin her
çocukla birebir ilgilenebilmesi, her ayrıntıyı takip
etmesi mümkün değildir. Ancak çocuğun bireysel
özelliklerinin farkında olması, aile ile iletişimde
olarak ev ile ilgili temel bilgilere sahip olması öğretmenin öğrencisi ile etkili bir iletişim kurabilmesi için
gereklidir. Örneğin öğrencilerden birinin derse karşı
ilgisinin azaldığını fark eden öğretmen eğer evde
yeni bir kardeş doğduğunu biliyorsa bu soruna
yaklaşımını ona göre şekillendirecektir.
Öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişki sadece öğretici bir ilişki değildir. Daha doğrusu bu ilişki sadece
akademik bilgi ve becerilerin öğretilmesi için kurulan bir ilişki değildir. Eğer amaç sadece bilgi aktarımı olsaydı o zaman bilgisayarlar, kitaplar üzerinden
çocukların bilgiye ulaşması yeterli olurdu. Okul
ortamının sunduğu, öğretmenin kazandırdığı beceriler bundan çok daha fazladır. Eğitim diyerek altını
çizdiğimiz kavram çocukların bilişsel, duygusal,
sosyal gelişiminin tamamını kapsamaktadır. Bu
nedenle öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişki, asıl
farkı yaratan etkendir. Öğrencileri ile etkili, güvene
dayalı bir ilişki kuran öğretmen sadece bilgiyi öğretmekle kalmayıp çocuğun kişilik gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

-Öncellikle anne-babalara yaz tatilinin sadece okuldan uzaklaşmak için bir fırsat olarak değerlendirmemeleri gerektiğini anlatmak önemlidir. Tam tersi yaz
tatili bir fırsattır, okul döneminin koşturması ve stresi olmadan çocukların yeni beceriler öğrenmesi ve öğrenilmiş becerilerinin pekiştirilmesi için en uygun
zamandır. Maalesef okul döneminde çok bunalan, yorulan anne-babalara ve çocuklara bunu doğru şekilde anlatmak öğretmenler için zorlu bir görev
olacaktır. Ama amacın hiçbir zaman yaz tatilini okulun üçüncü dönemi haline getirmek olmadığını tam tersi çocuğun bireysel gelişimi için farklı deneyimlerin yaşayabileceği bir tatil planlamak olduğu unutulmamalıdır. Böylece hem çocuğun okul ortamından kopmaması hem de sadece akademik çalışmaların
içinde boğulmaması sağlanabilir. Ama anne-babanın bu konuda öğretmen tarafından yönlendirilmesi gerekecektir.
-Öğretmen tarafından yapılacak öneriler çocuğun tatilde bir sonraki dönem için desteklenmesi gereken becerileri ve bunları destelemek için etkili yöntemleri belirlemekte aileye yol gösterecektir.
-Tatil dönemi için kağıt kalem tarzı çalışmalardan çok etkin öğrenmeyi sağlayacak önerilerde bulunmak hem çocuğun motivasyonunu hem de öğrenme
becerilerini harekete geçirecektir. Örneğin yazın gittiği tatil beldesinin tarihi ya da doğal özelliklerini araştırmak, arkadaşları için görsel (fotoğraf, kartpostal
ya da video çekim) yöntemleri kullanarak bir tatil projesi hazırlamak her gün 10 tane soru çözmekten daha keyifli olacaktır.
-Ailelere özellikle tatilde kitap okuma davranışını desteklemek, çocuklarını nasıl okumaya motive etmek için birkaç öneriler bulunmak önemlidir.
-Son olarak biraz daha keyifli bir tatil için yazın doğum günü olan çocuklara doğum günü tebrik kartı göndermek hem ilişkiyi canlı tutmak hem de çocuğun
özel hissetmesi sağlayacak bir yöntem olabilir (tabi ki doğum günü okul dönemi olan çocuklara da tebrik kartı vermek gibi genel bir uygulama haline getirerek.)
-Tatil dönüşünde ailenin çocuğu tatil rehavetinden çıkmasına yardımcı olması (okullar açılmadan belli bir süre önce eve dönmüş olmak, hazırlıkları tamamlamak, günlük düzeni okul zamanı düzenine göre planlamaya başlamak gibi) çocukların yeni döneme uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Eğer bir
de öğretmen ilk gün onları renkli bir “HOŞ GELDİNİZ” yazısı ile karşılarsa yeni döneme güzel bir başlangıç yapmış olacaklardır.

Yaz Tatilinde Öğrenmeyi Desteklemek
Araştırmalar, çocuklarda yaz döneminde verimli çalışma yapmadığı takdirde kazanılan bazı
bilgi ve becerilerin azaldığını göstermektedir.
Çocukların kazandıkları bilgi ve becerileri kaybetmemeleri için keyifli ama öğrenmelerini destekleyen 5 farklı yöntemi sizlerle paylaşmak istedik.

1. Her gün Okuma
Yaz döneminde okuma seviyesine uygun olan 4 ya da 5 kitap bitirmenin okuma becerisini olumlu bir şekilde ilerlettiği gözlemlenmiştir
( Kim, 2004).
Bu nedenle, yazın öncelikle çocuğu bir kitapçıya ya da bir kütüphaneye götürmek ve ilgilendiği kitapları seçmesini sağlamak önemlidir.
Kitap okumak istemediği takdirde bir dergiden okuması da istenebilir.
2. Matematiği Her Gün Kullanın
Yapılan araştırmalar, çocukların yazın en çok matematik alanında
öğrendikleri bilgi ve becerileri kaybettiğini göstermektedir (Cooper,
1996).
Matematiği oyunlara çevirerek çocuğun matematikten keyif alarak
tekrar etmesi sağlanabilir. Örneğin çocuğa çarpım tablosunu direk
sormak yerine basket oynarken attığı isabetli atışlara belirli bir kat
puan vererek çarpım yapması sağlanabilir.

3. Dışarı Çıkıp Oyun Oynayın
Araştırmalar, yapılan fiziksel aktivitelerin çocuğun konsantrasyonu,
matematik becerileri, okuma becerileri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, fiziksel aktivitelerin davranış
problemlerini de azalttığı bulunmuştur ( Journal of School Health,
1997).
Çocuğun her gün en az 60 dakikasını evin dışında yaptığı fiziksel
aktivitelere ayırması gerekmektedir. Örneğin, çocuğun köpeği varsa
onu yürüyüşe çıkarması için, bisiklete binmesi için ya da yüzmesi
için desteklenebilir.
4. Her Hafta Bir Yazı Hazırlayın
Çocukların yazı yazması yaz döneminde de desteklenebilir. Çocuktan büyükanne ya da büyükbabasına bir mektup yazması ya da
yazın yaptıklarıyla ilgili bir günlük tutması istenebilir. Bunun yanında, ev ile ilgili alışveriş listesini de çocuk yazabilir.
5. Çocuğun İnsanlara Yardım Etmesini Sağlamak
Diğer bireylere yardım ederek çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklenebilir. Bu sayede, çocuklar daha az davranış
problemleri gösterebilirler.
Çocuğun yaz dönemi boyunca çevresindeki bireylere yardım etmesi
sağlanmalıdır. Çocuğunuz bir gönüllü grubunun üyesi olabilir.
Bu yazının tercümesi www.ldonline.com adlı siteden yapılmıştır.

GünceL’in Önerdikleri
1. Uçurtma Planları
Kendi uçurtmanızı kendiniz yapmaya ne dersiniz? İstediğiniz renkte, istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz bir uçurtmanız olabilir. Tek yapmanız gereken
uçurtma planlarından istediğinizi seçmek ve gerisi Uçurtma planlarından
istediğinizi seçmek!
http://www.ucurtmakulubu.com/

http://www.martiuk.org/planlar.html

2. Wolftrack Serüven ve Doğa Sporları Kampı
Wolftrack Serüven ve Doğa Sporları Kampı"nın misyonu gençlere yaşamları suresince kullanabilecekleri tecrübeler kazandırarak, onları sürekli öğrenmekten vazgeçmeyen sorumlu bireyler yapmaktır.
Yaşları 8-16 arasında değişen gençlere; akademik düzeyde hazırlanmış,
eğlenceli bir müfredat programı ile bir veya iki hafta süresince yaz tatillerini
en verimli şekilde değerlendirme imkanı tanıyan kamp ile ilgili detaylı bilgiyi
Wolftrack'ın sitesinden öğrenebilirsiniz.
http://www.wolftrack.org/kamp
3.Uzay Kampı
ABD Uzay Kampı Kuruluşu lisansı ile faaliyete geçmiş olan "Uzay Kampı
Türkiye", bir uzay bilimi eğitimi ve eğlence ortamı sağlamaktadır.
http://www.spacecampturkey.com/
4.Keşif Oyunumuza Sizlerde Katılın!
Çocuklar, Paleontolog Doktor Nuran Filoreau ile birlikte yaptıkları kazılar
sırasında “Fosil nedir?”, “Neye benzer?”, “Nerede bulunur?”, “Fosil bize ne
anlatır?” gibi soruların cevaplarını öğreniyorlar.

Çocuklar yaptıkları keşif kazısıyla kum havuzunun içerisinde ki fosilleri
bulup, geçmiş ile günümüz arasında bağlantılar kuruyorlar.
Küçük araştırmacılar bilim adamlarının yöntemleriyle hem eğleniyor, hem
de öğreniyorlar. İki ayrı yaş grubuna yönelik olarak hazırlanan fosil bulma
oyunu 3-6 yaş grubu için Salı günleri saat 10.30’da, 7-11 yaş grubu için
Çarşamba günleri saat 15.30’da başlıyor.
www.istanbuloyuncakmuzesi.com

5. Babalar ve Çocuklar Kampı
* 14-15 haziranda Kartepe’ düzenlenecek kampa 6-15 yaş arası çocuklar
babaları ile katılıyor.
http://www.caddebostan.com/babalarvecocuklarikampi
* 2008 Babalar ve Çocukları Kampı organizasyonu Antalya'ya 50 km.
Kemer'e 6 km. mesafede aynı zamanda at üretim çiftliği olan Berke
Ranch'ta yapılacak. 2 gün sürecek kamp için www.yildizlartakimi.com
adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
6. İstanbul Modern, Nisan-Eylül 2008
İstanbul Modern yaz tatili boyunca çocuklar ve gençler için farklı etkinlikler düzenliyor. Ayrıntılı bilgi ve programlar için www.istanbulmodern.com
7. Sakıp Sabancı Müzesinde Çocuklara Ücretsiz Minyatür Kursları
Randevu için Sakıp Sabancı Müzesi’ni arayın (0212 277 22 00 / dahili
113) ya da mugeis@sabanciuniv.edu adresine e-posta yazın.
8.Ücretsiz 2008 Ümraniye İzci Yaz Kampı
Ümraniye Kent Ormanında yapılan ücretsiz İBB Ümraniye İzci Kampı
faaliyetleri 2008 ön kayıt için www.ibb.gov.tr adresinden bilgi alınabilir.

