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ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ

Destek Eğitim Odalarında Gerçekleşen Eğitimlere
Ziyaret
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkez müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı
tarafından yazılan ve Yürütülen “Okulum Beni Anlıyor
Yeteneğimi Destek Eğitim Odası ile Destekliyor” projesi
kapsamında belirlenen 10 pilot okulda eğitimler sürüyor.
Merkez müdürü ve ekibi destek eğitimde verilen eğitimlere
ziyaret düzenleyerek hocalara öneriler de bulundu.
Çocuklarla vakit geçiren merkez müdürü Sayı, çocukların istek
ve şikâyetlerini dinleyerek çözüm için pilot okullardaki
hocalar ile görüşme sağladı. Çocuklara burada istedikleri
bilgiye rahatlıkla ulaşabileceklerini belirten Sayı, “ Sizlere
güveniyorum çocuklar, burada aldığınız eğitimlerle bakış
açınız çok daha gelişecek ve şimdiden hepiniz birer bilim
insanı titizliğinde araştırmalar yapacaksınız. Önemli olan
hangi bilgiye nasıl ulaşmanız gerektiğini bilmeniz. Burada
öğretmenleriniz sizlere son derece destek oluyor ve olmaya
devam edecek. Bu odadan mutlu ayrıldığınızı görmek beni de
mutlu etti. “ diyerek çocuklara istedikleri bilgilere burada her
zaman ulaşabileceklerinin altını çizdi. Yaratıcı düşünme ile
ilgili çocuklarla küçük bir etkinlik yapan Sayı, çocukların
istekleri doğrultusunda destek eğitim programlarını yeniden
revize etmek için çalışmalara başladı.
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Ebeveyn Tutumları ve Sınırları Konulu Seminer
Düzenlendi
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi eğitimleri
devam ediyor. Aile seminerleri 4 Kasım Cumartesi günü
Eğitim ve Yaşam Koçu Mustafa Önül’ün Ebeveyn Tutumları ve
Sınırları konulu seminerle devam etti. Ebeveyn tutumları
çeşitlerinden bahseden Önül, aileleri demokratik tutum
sergilemeye davet etti. Demokratik ebeveyn tutumu ile
büyüyen bir çocuğun duygusal anlamda sorunsuz bir
yetişkinlik geçireceğini vurgulayan Önül, “ Çocuklara her
konuda seçimler sunmak ve onlardan birini kendi iradesi ile
seçmesini sağlamak oldukça önemli. Çünkü kendine seçimler
sunulan çocuk yetişkinliğinde de kendine çeşitli seçenekler
sunabiliyor ve bu da onun işinde ve hayatında daha başarılı
olmasına neden oluyor” diye konuştu. Ailelerle etkinlikler
yapan Önül, çocuklarımızı iyi yetiştirmek istiyorsak bizler
ebeveyn olarak kendimizi her gün geliştirmeliyiz diyerek
ailelerin kendini geliştirmesinin önemine dikkat çekti.

Çocukların Sanal Gerçeklik Deneyimi
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 9-12 yaş grubu
öğrencileri Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin
desteği ile Sanal Gerçeklik Laboratuvarı’nda sanal gerçeklik
deneyimi yaşadı. Teknolojik alt yapısı güçlü olan İstanbul
Aydın Üniversitesi’nin bu yıl açılan Sanal Gerçeklik
Laboratuvarı (VR Lab)’ na giden çocuklar oynadıkları oyunlar
ve deneyimleri ile büyük mutluluk yaşadılar. Etkinliği yeniden
tekrar etmek isteyen çocukların büyük çoğunluğu “Gerçekten
orada gibiydik, kafama top geliyor sanarak çok korktum “
diyerek deneyimlerini ders çıkışı öğretmenleri ile paylaştı.
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Ebeveyn Tutumları ve Etkili İletişim Konulu Seminer
Düzenlendi
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi eğitim
seminerlerinde 25 Kasım Cumartesi günü Yaşam Koçu Uzman
Kamer Gövercin tarafından Ebeveyn Tutumları ve Etkili
İletişim Konulu seminer düzenlendi. İlk olarak velileri ayağa
kaldırarak kendilerine dokunmalarını isteyen ve uyandıran
Kamer Gövercin çocuklarla etkili iletişim konusunda ailelerle
önemli bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Ailelerin büyük
merakla dinlediği seminer, soru- cevap şeklinde keyiflice
ilerledi.

Etkinliğin

sonuna

doğru

ailelerden

yerlerini

değiştirmelerini isteyen Gövercin, değişime açık olmalarından
dolayı velilerimizi kutlayarak sunumunu sonlandırdı.

Proje Kapsamında Veli Eğitimlerinde Sona Gelindi
“Okulum Beni Anlıyor Yeteneğimi Destek Eğitim Odası ile
Destekliyor “ projesi kapsamında üstün zekâlı çocukların ve
normal zihin düzeyindeki çocukların velilerine verilen
eğitimlerin sonuna gelindi. Kadıköy bölgesindeki Cenap
Şahabettin İlköğretim Okulu ve Zühtüpaşa İlköğretim
Okulu’nda ayrı ayrı tarihlerde üçer günlük üstün zekâlı
çocukların velilerine yönelik eğitimler Aralık ayının ilk
haftasında son bulacak. Projeyi tanıtan seminerlerde aynı
zamanda ebeveyn tutumlarından çocukların iletişimine kadar
pek çok konudan söz ediliyor.
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Çocuk Üniversitesi Dersleri Hızla Devam Ediyor
30 Eylül Cumartesi günü eğitimlerine başlayan İstanbul Aydın
Üniversitesi Çocuk Üniversitesi dersleri hızla devam ediyor.
Çocuk Üniversitesi kapsamında 5-6 yaş grubu öğrenciler
Yaratıcı Düşünme, Dans, İngilizce, Akıl Ve Zekâ Oyunları ve
Eğlenceli Bilim derslerini görüyor. 7-8 yaş grubu ise Akıl ve
Zekâ Oyunları, Çocuk Edebiyatı, Robotik, Kodlama ve
Animasyon ve Eğlenceli Bilim derslerini alıyor. Çocuk
Üniversitemizin en büyük yaş grubu 9-12’ler ise Çocuk
Edebiyatı, Kodlama ve Animasyon, Sanat, Eğlenceli Bilim ve
Robotik dersleri görüyor. Her bir yaş grubuna göre farklılık
gösteren ders başlıkları ve içerikleri ile bugüne kadar
öğrenciler pek çok deney yaptılar. Kasım ayında eğlenceli
bilimde teraryum, sanatta anahtarlıklar, dansta esneklik
kazanma, çocuk edebiyatında şiirle ilgili pek çok yeni bilgi
öğrendiler. Robotikte ise basit akımlarla robotları çalıştırmaya
başlayan çocuklar derslerde oldukça eğlenceli vakit geçiriyor.
Hepsi Çok Mutlu
Dersleri zaman zaman gezerek öğrenciler için gözlemde
bulunan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, “ Derslere gözlem
için katıldığımda hocalarımızla ve öğrencilerimle bir kez daha
gurur duydum. Çünkü hocalarımız ve öğrencilerimiz o kadar
keyifli ve karşılıklı etkileşimle ders işliyorlar ki bu da bizleri
amacımız doğrultusunda ilerlediğimiz sevincini yaşatıyor “
şeklinde konuştu. Öğrencilerin ancak özgürce soru
sorabildikleri ortamlarda başarılı olabileceğini vurgulayan
Sayı, “ O özgür ortamın sınırlarının çizilmesi derste disiplini
bozmadan ancak, daha rahat bir ortamda ilerleyebilmesi çok
hassas bir konu öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu
konuda tebrik ediyorum. “ diyerek eğitimlerin başarılı bir
şekilde devam ettiğini ifade etti.

