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 İAÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİMLER 

BAŞLADI 
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Kış 

Okulu Bahar Dönemi 10 Şubat’ta açıldı. Yaklaşık 120 

öğrencinin katılımıyla gerçekleşen eğitimler 

öğrencilerin sınıflara velilerin de oryantasyona katılımı 

ile başladı. İAÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. 

Dr. Ayşin Kaplan Sayı, oryantasyon programı ile 

velilerin sorularını yanıtladı.  Okulu gezdirerek velilere 

derslerde neler yapıldığını anlatan Sayı,  “ Her dönem 

daha da gelişerek çocuklarımızla güzel bir yol alıyoruz.  

“ dedi.  Öğrenciler ise sınıflarında ilk olarak tanışma 

etkinlikleri düzenledi. Ardından yavaş yavaş derslerini 

tanıyan öğrenciler dersler hakkında merak ettiklerini 

öğretmenlerine sorarak eğitimlerine başladı. Her 

dönem her bir yaş grubu için 5 farklı ders ile eğitim 

veren Çocuk Üniversitesi’nin bu dönemki dersleri 

STEM, Web Tasarımı, Robotik, Akıl ve Zeka Oyunları, 

Drama, Yaşam Koçluğu, Astronomi ve Ritim ve 

Müzik’ten oluşuyor. 
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Proje İçin Çalışmalar Revize Edildi 

    “ Okulum Beni Anlıyor Yeteneğimi Destek Eğitim Odası ile 

Destekliyor Projesi kapsamında hazırlanan ara dönem raporları 

ve nihai raporların düzenlemeleri yapıldı. Proje uzmanı 

tarafından istenen tüm evraklar eksiksizce tamamlandı. 

Projenin devamlılığı için çalışmaları hızlandıran proje yazarı ve 

yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı,  bu önemli 

projenin devamlılığı için sıkı bir takip sürecine girileceğini 

belirterek okullarla bir kez daha destek eğitim odalarına sahip 

çıkmaları adına görüşme düzenledi. 

 

Çocuk Üniversitesi Toplantısı Gerçekleşti 
Çocuk Üniversitesi’nde eğitimlerin başlamasının ardından 

yardımcı öğretmenlerle bir araya gelen Çocuk Üniversitesi 

Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, gözlem formlarını 

yardımcı öğretmenlere dağıtarak öğrencileri gözlemlerken 

dikkat etmeleri gereken noktalara vurguda bulundu. 

Gönüllülük esaslı Çocuk Üniversitesi’nde yardımcı 

öğretmenlik yapan Üstün Zekâlılar Öğretmenliği 3. Sınıf 

öğrencilerine“ Gönüllük esaslı verdiğiniz bu emeğin karşılığını 

hepiniz meslek yaşantınızda alacaksanız verdiğiniz ve 

vereceğiniz emekler için şimdiden teşekkür ediyorum. 

Sorularınız olduğunda bana ve ekibime hemen sorabilirsiniz 

böylelikle sorunsuz bir dönemi daha geride bırakmış olacağız. 

“ dedi. 
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Öğrencilere Test Uygulaması Yapıldı 

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’nde her dönem 

ailelere dönüt verebilmek için testler düzenleniyor. Geçtiğimiz 

dönem bilime Karşı Tutum ve Duygusal Zekâ testleri uygulanan 

öğrencilerin ailelerine bu alanlarda geri bildirimler sunularak 

öğrenci hakkında aileye ipuçları verildi. Bu dönem ise 

öğrencilere Çalışma Alışkanlıkları ve Okul Motivasyonu testi 

uygulandı. Testler okunmaya başlandı. Okumanın ardından 

raporu hazırlanarak velilere teslimi yapılacak.  

 

 

Seçmeli Ders İçin Hazırlıklar Yapıldı 

Eğitimlerin 4. Haftası ile başlayan seçmeli dersler belirlenerek 

öncelikle dersin hocaları ile görüşmeler sağlandı. Hocaların 

belirlenmesinin ardından seçmeli ders olan Fotoğrafik Hafıza 

Teknikleri ve Spor derslerinin tanıtım yazıları hazırlanarak 

velilere sunuldu. Konu ile ilgili kararlarını bildirmek üzere 

velilerle iletişim sağlanmaya devam ediliyor. 
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 “Çocuklarda Problem Davranışlarla Baş Etme “ 

Semineri Yapıldı 

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim 

üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Alabay tarafından  “Çocuklarda 

Problem Davranışlarla Baş Etme “ konulu seminer düzenlendi. 

Seminerde ilk olarak çocuğun olumsuz bir davranışı varsa 

çocuğa sürekli bu davranışını vurgulamak yerine olumlu 

yönlerini ön plana çıkarmanın önemi vurgulayan Alabay,  “ 

Çocuklarımızın olumsuz olarak gördüğümüz davranışları ile baş 

etmek istiyorsak mutlaka onlara sorumluluklar vermeliyiz. 

Oyun içerisinde tutarlı ve kararlı bir şekilde yönergeler verip 

bunu uygulaması konusunda çocuğumuza yardımcı olmuş 

oluruz  “ dedi. Aynı zamanda çocuğa özgürce hareket 

edebileceği alanların sınırlı olduğu çocuk yaşta öğretilmelidir. 

Bunun için evde bazı oyun alanları da belirlenebilir. Özgürlük 

alanının sınırlarını bilen çocuk sınıfta ve okulda da özgürlük 

alanlarını bilecek ve girdiği ortamda uyumu kolay 

yakalayacaktır. Çocuk yaşta çocukların davranışlarını oyunlarla 

düzenlemenin mümkün olduğunda dikkat çeken Alabay  “ 

Aileler olarak sizlere çok büyük görev düşüyor çocuğunuzun 

olumsuz davranışlarını ortadan kaldırmak istiyorsanız onlara 

zaman ayırın yönergeler vererek takip edin ve bunu ona 

hissettirmeden bir oyun şeklinde yapın “ diyerek ailelere 

büyük görevler düştüğünü vurguladı. 
 


