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ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Proje İçin Son Kontroller Yapıldı

ÖRNEK GÖRSEL

“Okulum Beni Anlıyor Yeteneğimi Destek Eğitim Odası ile
Destekliyor “ projesi Aralık ayında son bulurken projenin asıl
önemli kısmı olan sürdürülebilirlik aşaması için çalışmalar
başladı. Proje kapsamında destek eğitim odalarının son
eksikleri olan kitaplar da odalardaki yerini aldı. Ardından
projenin yazarı ve teknik yürütücüsü Çocuk Eğitimi Uygulama
ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı
ve proje koordinatörü Uzm. Zühal Topçu tarafından okullar
gezilerek son kalan eksikler de yerine getirildi. Okul
müdürleriyle projenin devamlılığı için bir araya gelen Yrd.
Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı “ Projedeki destekleriniz için
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak asıl mücadelemiz
şimdi başlıyor projeyi yazmak ve yürütmek de sancılı ve
yıpratıcı bir süreç olsa da sürdürülebilirlik kısmı çok daha
önemlilik arz ediyor. Bu odaları devlet okulunda okuyan ve
özel bir eğitime gereksinim çocuklar için açtık. Umarım amacı
doğrultusunda yıllarca kullanılır ve bu odaya sahip çıkan sizin
gibi değerli hocalarımız bu eğitimlerin sürekliliğini sağlar “
diyerek odalardaki eğitimin devamlılığı konusunda vurguda
bulundu. Proje teknik olarak bitmiş olsa da sürekli olarak
takipte olacağını söyleyen Sayı, “ Ellerimle kurduğum odalara
her zaman sahip çıkarak çocuklarımız için çalışmaya devam
edeceğim dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Üstün Zekâlılar
Öğretmenliği 3.sınıf öğrencilerinin Okul deneyimi dersi
kapsamında bu okullarda çalışmalarının devamlılığının
sağlanmasına da destek vereceğini belirten Sayı, İstanbul
Aydın Üniversitesinin yönetiminden satın alma birimine,
muhasebeye kadar tüm birimlerinin projede büyük emek sarf
ettiğini vurguladı.
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Çocuk Üniversitesi İkinci Dönem Hazırlıkları
Devam Ediyor
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi birinci dönemin
sonunda hızlıca diğer dönem için hazırlıklara başladı. Ders
programı belirlenen güz dönemi için hocaların kullanacağı
malzemeler de hazırlanmaya başlandı. Çocuk Üniversitesine
kayıt için geçen velilerin her birine sınıflar gösterilerek
bilgilendirmeler yapılıyor. Üniversite ortamını merak eden
yeni kayıtlı öğrenciler dersler için şimdiden heyecanlanıyor.
Çocuk Üniversitesi eğitimleri 10 Şubat Cumartesi günü
İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesinde başlayacak.
Bu kapsamda aile eğitimleri organizasyonu da başlamış olup;
ailelerin bu dönemde de konuyla ilgili bilgilendirilmesi
hedefleniyor.

Çocuk Üniversitesi Bilgileri Düzenlendi
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’ne her dönem
yeni kayıtlar geldiği gibi eski öğrenciler de eğitimlerine devam
ediyor. Bu öğrencilerin verilerini daha sistemli hale getirmek
isteyen Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan
Sayı, Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin tüm verilerini çocuk
üniversitesi ekibine düzenleterek kontrollerini sağladı.
Öğrencilerle ilgili incelemelerde bulunan Sayı, “ ders
programlarımızı her zaman onların ihtiyaçlarına göre
hazırlıyoruz. Bu dönemde de programda yer alan yaşam
koçluğu ve drama dersleri onları kesinlikle duygusal olarak
geliştirecek. Zaten bir çocuktan başarı görmek istiyorsak onu
akademik olarak ilerlettiğimiz kadar duygusal olarak da
beslemek ve eğitmek gerekiyor. Bu anlamda Çocuk
Üniversitesi gerek verdiği veli eğitimlerle gerek çocuklara
ders içerisinde sağladığı rehberlikle aile ve çocuklara büyük
destek oluyor “ dedi.
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Okullara Kitapları dağıtıldı ve Proje Sonuç
Kitapçığı Hazırlandı
“Okulum Beni Anlıyor Yeteneğimi Destek Eğitim Odası ile
Destekliyor “ projesinin bitmesi ile teknik ve mali raporları da
tamamlandı. Ardından bu süreçte yapılanlar ve projenin
önemini bir kez daha hatırlatmak amacıyla proje sonuç
kitapçığını yazan Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, kitapçıkların
taslak halini proje kapsamındaki tüm okullara ulaştırdı. Ayrıca
proje sonuç kitapçıkları ile birlikte okullara son gelen kitaplar
da dağıtıldı ve destek eğitim odalarına yerleştirildi. Tubitak, İş
bankası vb. prestijli yayınların bilim kitaplarının ve setlerinin
yer aldığı destek eğitim odalarında donanımlı bir mini bilim
kitaplığı oluşturuldu. Proje Kitapçığı ile ilgili olarak ise okul
müdürlerinden özellikle kitapçıktaki sonuçları dikkatlice
incelemelerini rica eden Sayı, “ Bu güne kadar olan emeğimiz
ve bugünden sonra da devam etmesi gerekenler yazıyor
sonuç kitapçığında. Lütfen dikkatle okuyun ve aslında ne
kadar önemli bir sorun için çalıştığımıza odaklanın değerli
hocalarım “ şeklinde konuşarak, projenin sürdürülebilir
olması için tüm hızıyla çalışacağının ipuçlarını verdi.

EPDAD Kongre Hazırlıkları Toplantısı
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, 4 Ocak’ta Eğitim Fakülteleri Eğitim
Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(EPDAD) Kongre Hazırlıkları toplantısına katılmıştır. EPDAD
yeni dönem de yetkilendirilmiş olup; akreditasyon
işlemlerinin yoğunluk oluşturacağı üzerinde durularak yeni
dönem kongrenin Eylül ayına kaydırılması kararı alınmıştır.
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‘’Stem For All ‘’Projesinin Lansman Toplantısında Yrd. Doç.
Dr. Ayşin Kaplan Sayı Konuşma yaptı
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünü yaptığı Avrupa Birliği
Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ''STEM For All'' adlı
Erasmus Projesi'nin 10 Ocak tarihinde lansman toplantısı yapıldı. Sarıyer Yaşar
Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, fen, teknoloji, mühendislik ve
matematik disiplinlerinin birlikte öğretilmesini hedefleyen STEM eğitiminin,
eğitim politikalarında öncelikli hale gelmesini hedefleyen projenin tanıtım
toplantısına, proje destekleyicilerinden temsilciler, ilçedeki okul yöneticileri,
öğretmenler ve öğretim üyeleri katıldı. Sarıyer İlçe Milli eğitim Müdürü İbrahim
Tahmaz ve proje koordinatörü Sibel Saygın gibi isimler konuşmalarını yaparak
projelerini tanıttı. Kısaca Avrupa ülkeleri ile iş birliği yaparak proje tabanlı
STEM eğitimini yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdiler. Çocuk Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı da
‘’Geleceğin Meslekleri ve STEM İlişkisi’’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.
“Çocuklarımızda küçük yaştan itibaren disiplinler arası hatta disiplinler üstü
düşünmeyi geliştirmeliyiz. İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’nde
bizler çocukların birçok disiplini kullanmasını gerektiren proje ve çalışmalara
çok önem veriyoruz. Bu nedenle kesinlikle STEM gibi disiplinler arası
düşünmeyi sağlamaya dönük eğitim yaklaşımlarının ve çalışmalarının artması
gerektiğini vurguladı.
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Proje Okullarına Düzenlenen Anketlerin
Analizi Yapıldı
“Okulum Beni Anlıyor Yeteneğimi Destek Eğitim Odası ile
Destekliyor “ projesi kapsamında destek eğitim odasındaki
çocuklara eğitimlere yönelik ve ailelere verilen
seminerlerde de ailelere yönelik anketler sunuldu. Anketleri
dolduran veli ve çocuklardan gelen geri dönüşler
incelenmek üzere analizlere başlandı. Destek eğitim
odalarından çocuklar büyük mutluluk duyduklarını ve daha
fazla orada zaman geçirmek istediklerini belirtirken,
ailelerde daha fazla bilgilendirme talebinde bulundular.
Sonuçlar proje sonuç kitapçığına eklenerek okullara geri
dönüşleri yapıldı.

Çocuk Üniversitesi Öğrencilerine
Değerlendirme Anketi
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’ne katılım
sağlayan öğrencilerin velilerine yönelik bir anket hazırlığı
başladı. Anketle bugüne kadar katılan öğrencilere
eğitimlerin faydalarının neler olduğu Çocuk Üniversitesi’nin
varsa gelişmesi gereken noktaları nelerdir gibi sorulara
yanıtlar aranarak programlar ve içeriklerin daha da
zenginleşmesi hedefleniyor.

