
 

Değerli Velilerimiz, Sevgili Gençlerimiz, 

               2019-2020 Eğitim öğretim yılının son aylarına yaklaşırken ülkemiz ve dünya Covit-19 

salgını ile mücadele etmektedir. Bu süreç aslında bizlere de ilginç deneyimler yaşatmış; 

uzaktan eğitim, sosyal izolasyon, evde zaman geçirme gibi kavramları hayatımıza taşımıştır. Bu 

süreçte  “ Doğal rutinimiz içerisinde zaman ayıramadığımız, eğitimimize katkı sağlayacak ve 

ruh sağlığımızı dengede tutacak etkinliklerle doğru ve etkin zaman geçirmek” önemlidir. 

        Biz de İTK Okulları PDR Bölümü olarak, sizler için, evde yapabileceğiniz,  paylaşımlarınızı 

arttıracağınız, eğitiminize destek sağlayacağını düşündüğümüz etkinlikleri derledik. 

 Birçok bilim ve araştırma e-dergi bu dönemde yayınlarını ücretsiz sunuyor, bunu 

kaçırmamalısın. Bilim ve Teknik, Bilim Genç bunlardan bazıları 

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/index.jsp,    

http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/ 

 Oyun hangi yaşta olursa olsun; hafıza, stratejik düşünme, görsel zekâ, mantıksal 

düşünce, inovatif düşünce gelişimine katkı sağlar. Kutu oyunlarını aile ilişkilerini 

geliştirmek için inanılmaz bir fırsat haline dönüştürebilirsin (Sakın söyleme, Trivial 

pursuıt, XL tabu v.s) 

 Mandala çizmek ve boyamak, odaklanmayı sağlayarak nefes alıp vermeyi düzenler. 

Ayrıca zihnimize hücum eden olumsuz düşünce dalgalarını kırar. Sen de evde eğitim 

dışında kalan zamanlarda, mandala boyayabilir veya yetişkinler için olan boyama 

kitaplarındaki desenleri boyayarak vakit geçirebilirsin. 

 Kariyer ve Meslek Seçimi için düşünmek ve araştırmak için iyi bir fırsat. Bu konuda 

izleyebileceğin birçok video var, güvenilir kaynaklardan olmasına dikkat et. Örneğin, 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DmKDkPA-8&feature=youtu.be bu ilgini 

çekebilir. 

 Üniversitelerin yurt dışı imkanları ve bölümlerini inceleyebilirsin. Böylece, 

hangilerinin sana uygun olduğunu ve koşullarını öğrenip, hazırlıklarına başlarsın. 

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/index.jsp
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 Evde, yeni bir dil öğrenmek için mükemmel bir zaman. 

 Büyüdük demeyelim evde bir kaç nostaljik oyun çok iyi gider( İsim, Şehir, Bitki, 

Hayvan Oyunu, Kim Kiminle Nerede Ne Zaman Ne Yapıyor? Oyunu v.b) 

 Sanatçıların çoğu "sosyal mesafeyi” desteklemek adına kendi evlerinde canlı yayın 

yapıyor ve mini konserler veriyor. Ev konserlerine sevdiğin sanatçıların sosyal medya 

hesaplarından ve aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin 

(https://www.stayathomefest.com/ , 

https://www.facebook.com/groups/coronaconcerts/,https://blog.biletix.com/muzik

/canli-konserleri-kesfetme-rehberi-8970) 

 Kitap dünyasına takılmayı unutma. Evde olmayanları internetten sipariş edebilirsin. 

 Uzaktan eğitimle ilgili de birkaç küçük öneri; çalışma programı kişinin parmak izi 

gibidir, sadece sana özeldir. Sen de evde nasıl çalışacağını ve yapabileceklerini henüz 

yapmadıysan hemen planla. 
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