
 
 

                                                                      

Bilgi ve iletişim için: https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/arastirma/arastirmamerkezleri/cocuk/Pages/kayit-formu.aspx adresinden kayıt 

formunu doldurabilirsiniz.  

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin amacı ‘’Üstün Zekâlı ve Yetenekli 

Öğrencilerin’’ toplum tarafından kabul görmesini, desteklenmesini ve ihtiyacı olan özel eğitimi 

almasını sağlamaktır. Bu sebeple bir Sivil Toplum Kuruluşu gibi çalışan Çocuk Üniversitesi; 

öğrencilerin tanılama ve eğitsel değerlendirmesini yapmakta; öğrencilere hafta sonları 

zenginleştirme eğitimleri sunmakta, projelerle üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik 

akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütmekte aynı zamanda ulusal ve uluslararası konferans-

kongreler düzenlemektedir.  

Şimdiye kadar;  

 3000 öğrenci Çocuk Üniversitesi kapsamında tanılamaya alınmış 

 1500 öğrenci zenginleştirme eğitimlerine tabi tutulmuş 

 Dezavantajlı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik birisi Avrupa Birliği; diğer ikisi 

İstanbul Kalkınma Ajansı olmak üzere üç proje yürütülmüş 

 Uluslararası iki konferans ve bir kongre düzenlenmiş 

 10 devlet okulunda destek eğitim odası kurulmuş 

 5500 ebeveyne eğitim verilmiştir. 

Nitelikli akademik kadrosu ve içeriğiyle Çocuk Üniversitesinin amacı öğrencileri okullarda 

almadıkları farklı dersler ile tanıştırmak; öğrencilerin düşünme becerileri ve yaratıcılıklarını 

geliştirmektir. Bu kapsamda ders içeriklerine düşünme becerileri ve yaratıcı düşünme 

becerileri entegre edilmekte; program başında ve sonunda öntest-sontest yapılarak 

öğrencilerin bu becerilere ilişkin performansı ailelerle paylaşılmaktadır. 



 
 

 

 

 

 

 

Zenginleştirme 
Dersleri belirlenir.

Öğretim üyeleri Hizmet 
içi eğitime tabi tutulur.

Düşünme Becerileri ve 
Yaratıcı Düşünme 

becerileri; ders 
içeriğine entegre edilir.

Ders programı 
oluşturulur.

Kayıtlar alınır. 
Öğrencilere öntestler 

uygulanır.

Çocuklar için atölye 
eğitimleri; aileler 
için aile eğitimleri 

verilir.

Sontestler  ve aile 
yönlendirmeleri 

yapılır.

Sertifikalar 
verilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk 

Üniversitesinde sadece çocuklar eğitim 

almaz. Anne-Babalar da bu sürecin bir 

parçasıdır. Bu sebeple anne-babalara 

da üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere 

ilişkin konularda ve onların sorun 

yaşadıkları alanlarda eğitimler verilir. 

Etkili İletişim, Motivasyon, Yaşam 

Koçluğu, Mükemmeliyetçilik bu 

konulardan bazılarıdır. 



 
 

   

 

 

Mikrobiyoloji sözcüğü "mikros" "bios" ve "logos" kelimelerinin birleşmesinden meydana 

gelmiştir. Yunanca' da mikros küçük bios yaşam logos bilim anlamına gelmektedir. 

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük 

canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji mikroorganizmaların özelliklerini, yüksek 

canlılarla ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. 

Mikrobiyoloji geniş kapsamlı bir bilim dalı olup birçok dallara ayrılır. Bunların başlıcaları 

tıbbi mikrobiyoloji Toprak tarım Su mikrobiyolojisi, endüstriyel mikrobiyoloji ve uzay 

mikrobiyoloji gibi genel alanlar yanında genel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, immünoloji, 

viroloji, parazitoloji ve mikoloji gibi her biri özel bir grubu inceleyen dallardan oluşur. 

Çocuklar bu eğlence yüklü derste hep eğlenme hem de öğrenme zevkini tadacak. 



 
 

 

           

 

 

Akıl ve zeka oyunları, çocuklarda strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal 

bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek 

alanlarında gelişim sağlar. Aynı zamanda; bireylerde ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, 

karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirir, kin estetik alanda 

uygulamaya imkan sağlar. 

Zekâ (akıl) oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına 

varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyeli geliştirmesi; karşılaştıkları problemler 

karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları üretmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar 

verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

Çocuklara oyunlar ve kinestetik materyallerle ’Tanımlama, yönerge alma, yönerge oluşturma, 

benzerlik ve farklılıkları bulma, örneklendirme, sıralama, çıkarımda bulunma, mantıklı soru sorma, 

sınıflama, analoji bulma, sorgulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma (Planlama ve strateji 

oluşturma) gibi üst düzey becerileri edindiren bu atölyede öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenir 

ve zihinsel olarak hayata hazırlanırlar. Bunun yanında da yenilgiyi 

hazmetme, karar verme, azim gibi tavra yönelik olumlu davranışlar geliştirirler. Tangramlar, 

hoppers, rush hour, pentamino, quoridor, batık, zingo, kapla, chocolate fix, sudoku, kendoku gibi 

oyunların yer aldığı bu atölyede kutu ve kalem oyunları tanıtımı ve uygulamaları yapılacak, bunun 

yanında online zeka geliştiren yazılımlar da ele alınacaktır. 

Bu ders ile birlikte öğrenciler akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte ömür boyu 

kullanacakları önemli zihinsel becerilere sahip olacaklardır. 



 
 

 

Yoga kelimesi birleşme veya katılım anlamına gelen eski Hintçe bir terim olan “yeug” kökünden 

geliyor. Kelime kökeni aslında birçok şey gibi yoga tarihi hakkında da bize bilgi veriyor çünkü 

yoga 1000 yıl geriye kadar takip edebildiğimiz bir Hint beden-beyin egzersiz stili. Yoga 

atölyesinin amacı; bireyin ruhsal ve bedensel yönden huzur bulmasıdır. Bu sebeple yogada ilk 

aşama olarak çocuğun kendini tanıması üzerinde durulmakta ve çocuğun kendisinden 

hareketle evrenin uyumunu yakalaması hedeflenmektedir. Yoga ile kendi bedenini ve 

yeteneklerini keşfeden çocuk, hayata daha olumlu bir şekilde bakmaya başlayarak; yaşamın 

her alanında doğru enerji ile hareket etmeyi öğrenecek ve yeteneklerine yönelmesi için kişisel 

özgüvenini geliştirecektir. Yaratıcılığın ve hayal gücünün gelişmesine büyük faydaları olan Yoga 

ile ruh ve akıl sağlığı zinde tutularak, beslenecektir. 

                  

  



 
 

 

 

 
İnsan beyninin en esnek olduğu, algılamanın, kodlamanın, dilin en etkin şekilde 

öğrenilebildiği yaşların çocukluk yaşları olduğunu bilimsel araştırmalar kanıtlıyor. Erken 

yaşta, hatta ilkokul çağlarında, anadilin yanında eş zamanlı öğrenilen dil, anadil kadar 

kusursuz ve aksansız olabiliyor. Kısaca, “Ne Kadar Erken, O Kadar İyi.” 

Öğrencilerin birey olarak niteliğini artıracak ve dünyayla iletişim kurmalarına aracılık 

edecek olan İngilizce ‘ye odaklanılan bu atölyede, İngilizce dinleme ve konuşma 

becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği 

ve oyunların oynandığı bu atölyeyle öğrencilerin dil anksiyeteleri azaltılarak, dili kullanma 

becerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kısa filmler izlenerek öğrencilerin dili sevmesi 

sağlanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



 
 

 

                               

 

                                     

 

 

 

Hemen her meslek insanla ilgilidir, her meslek bir anlamda bir başka bireye yardım etmeyi 

beraberinde getirir. Diş hekimliği eğitiminin amacı; ağız, çene, dişler, çevre dokuları ve yüz 

bölgesi ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin kişinin genel sağlık durumu ile bütünleştirilerek 

söz konusu anatomik bölgelerin genel sağlığının korunması ve hastalıklarının tedavi edilmesini 

sağlayan Diş Hekimlerini yetiştirmektir. Böylesine büyük bir hedefi amaçlayan mesleği 

edinmek de, deneyim kazanmak ve kazanılan deneyimi yorumlamak da, bu mesleği öğretmek 

de, uygulamak da kolay edimler değildir. Bu kapsamda Diş Hekimliği Uygulamaları dersimizde 

öğrencilerimize dişin anatomik yapısı, dişin sinirlerle bağlantısı, diş türleri, diş tedavileri 

konularında teorik ve pratik eğitim verilmesi planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 15 Şubat- 9 Mayıs 2020 tarihleri arasında cumartesi 

günleri 09:30-14:00 arasında yapılacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Yaş gruplarına göre ders dağılımımız aşağıdaki gibidir; 
 

5-6 YAŞ 7-8 YAŞ 9-12 YAŞ 

AKIL VE ZEKA OYUNLARI LEGO ROBOTİK LEGO ROBOTİK 

YOGA YOGA YOGA 

MİKROBİYOLOJİ MİKROBİYOLOJİ MİKROBİYOLOJİ 

İNGİLİZCE OYUN SAATİ İNGİLİZCE OYUN SAATİ İNGİLİZCE OYUN SAATİ 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

UYGULAMALARI 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

UYGULAMALARI 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

UYGULAMALARI 

 

 

ERKEN KAYIT ÜCRETİ: Erken kayıt tarihleri 6 Ocak-5 Şubat 2020 tarihleri arasındadır. KDV 

dahil 1300 TL’dir. Fiyatımıza öğle yemeği dahildir. 

 

NORMAL KAYIT ÜCRETİ: KDV dahil 1500 TL’dir. 

 

Bilgi ve İletişim için; 

Çocuk Üniversitesi Uzman Yardımcısı: Zana ALTUNTAŞ: 05417245731/ 

zanaaltuntas@aydin.edu.trFatih

mailto:zanaaltuntas@aydin.edu.tr

