
 
 

                                                                      

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. 



 
 

   

 

 

Bilim veya ilim geniş bir tanımın karşılığı olmakla birlikte basite indirgediğimizde içinde 

bulunduğumuz fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin gözlem, deney, 

düşünme gibi birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini 

kapsayan pratik çalışmalar bütünüdür.  

Bilim birçok alt dala ayrılmakla birlikte yaşamımızı anlamlandırabilmemiz için en gerekli 

disiplinlerdendir. Çocukların evreni anlayabilmeleri ve anlamlandırabilmeleri için 

gerekli olan bu disiplinle eğlenceli bir şekilde onların seviyesine uygun olarak 

karşılaştırılmalarını sağlayan Eğlenceli Bilim dersi; çocuklarımızın doğa ve bilimi 

yaşayarak tecrübe edinmelerini sağlamak, bilgi birikimlerine ve kişisel gelişimlerine 

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Eğlenceli Bilim dersinin içeriğine ekonomi disiplini ve yönetimi, girişimcilik, sanat, fen 

ve mühendislik uygulamaları gibi alanları entegre edilmiş olup; bu derste öğrencilerin 

temel ve eleştirel düşünme, bilimsel süreç, yaratıcı sorun çözme gibi becerilerinin 

gelişimi desteklenmektedir.  

 



 
 

 

 

Astronomiye giriş ve temel fiziksel kavramlarla açılışı yapacağımız bu atölyede; Güneş 

başlığı altında Güneş’imiz enerjisini nasıl sağlıyor? Daha ne kadar bizi ısıtacak? Güneş 

sistemi nasıl oluştu? Gezegenler ve yıldızların farkları nelerdir? Jüpiter neden yıldız 

olamadı? Güneş Sistemi dışında kaç gezegen bulundu? "Evrende hayat var mı" 

sorularına yanıt arıyor olacağız. Yıldızların oluşumu ve evrimi başlığı altında ise; Çift 

yıldızlar ve özellikleri; Yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler mi? Beyaz cüceler, 

nötron yıldızları ve kara delikler; Nötron yıldızında olsaydık hayat nasıl olurdu? 

Karadelikleri neden gözleyemeyiz? Süpernova patlamaları ve süpernova çeşitleri ve 

Galaksiler konularını daha yakından inceleyeceğiz.  



 
 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Origami sanatının uygulanacağı çocuk üniversitesi eğitim programı ile çocukların hayal 

gücü, yaratıcılığı ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi, daha sosyal ve özgüvenli bireyler 

olması amaçlanmaktadır.  

 

Kökenleri, kâğıdın icadına kadar dayanan origami, günümüzde sadece Japonların 

geleneksel sanatı olmaktan çıkmış, uzay teknolojilerinden mühendisliğe, endüstriyel 

tasarımlardan, mobilya ve moda tasarımıma kadar farklı alanlarda kullanılan bir araç 

haline gelmiştir. 

  

Dünyanın birçok ülkesinde kulüpleri olan, festivalleri ve sergileri yapılan origami 

özellikle, matematiksel fikir ve düşünmenin gelişimi ile matematiksel kavramların 

anlaşılmasına oldukça katkı sağlamaktadır. Origami ayrıca, öğrencilerin dil ve uzamsal 

düşünebilme becerileri ile el-göz koordinasyonunu geliştirmesi, diğer yandan beynin 

sağ ve sol yarım kürelerinin aktivasyonunu sağlaması açısından çocukların eğitim 

hayatında çok önemli bir yere sahiptir. 

 



 
 

 

"Eleştirel Düşünme Temelli Matematik" eğitim programı, çocuklarla matematiğin 

gizemli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarak, matematiğin aslında hayatımızın 

ayrılmaz bir parçası olduğunu çocuklarda ilgi ve merak uyandıracak şekilde örnek 

uygulama ve anlatımlarla pekiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Program kapsamında; çocuklarla strateji geliştirme, problem durumlarına farklı 

alternatifler üretme, çözüm odaklı düşünme, günlük hayattaki problemlerin 

çözümünde matematiksel yollardan yararlanma, matematiğin alt dallarından olan 

geometri ve analitik aracılığı ile eleştirel ve yaratıcı bakış açısının temellerini oluşturma 

başlıklarında çocukların gelişimsel düzeyi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

çalışmalar yapılması planlanmaktadır.  

Program sonunda, çocukların araştıran, sorgulayan, merak duyan, aktif, çok yönlü ve 

eleştirel bakış açısına sahip bireyler olmasının ilk adımı atılmış olacaktır. Bunun yanı sıra 

üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine de katkı sağlanacaktır. 

 

 



 
 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 13 – 24 Temmuz 2020 tarihleri arasında hafta 

içi 10:00-12:00 saatleri arasında yapılacaktır.  

ÖNEMLİ NOT: Yaş gruplarına göre ders dağılımımız aşağıdaki gibidir; 

 

5-6 YAŞ 7-8 YAŞ 9-12 YAŞ 

ASTRONOMİ ve UZAY 

BİLİMLERİ 
YAPAY ZEKÂ YAPAY ZEKÂ 

ORİGAMİ İSPANYOLCA İSPANYOLCA 

OYUNLARLA İNGİLİZCE ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE 

EĞLENCELİ BİLİM KODLAMA KODLAMA 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

TEMELLİ MATEMATİK 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

TEMELLİ MATEMATİK 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME TEMELLİ 

MATEMATİK 

 

KAYIT ÜCRETİ: Kayıt tarihleri 22 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasındadır. KDV 
dahil 500 TL’dir.  
 
Bilgi ve İletişim için;  

 Çocuk Üniversitesi Uzmanı: Zuhal Topçu: 0530 951 08 48/ 
zuhaltopcu@aydin.edu.tr  

 Çocuk Üniversitesi Uzman Yardımcısı: Kübra Tokgöz: 0536 602 30 00/ 
ktokgoz@aydin.edu.tr  

 Çocuk Üniversitesi Uzman Yardımcısı: Zana Altuntaş: 0541 724 57 31 / 
zanaaltuntas@aydin.edu.tr 

 


