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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 konferanskongreler 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.

Sertifikalar
verilir.

Sontestler ve aile
yönlendirmeleri
yapılır.

Öğretim üyeleri Hizmet
içi eğitime tabi tutulur.

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.

Çocuklar için
atölye eğitimleri;
aileler için aile
eğitimleri verilir.

Düşünme Becerileri ve
Yaratıcı Düşünme
becerileri; ders
içeriğine entegre edilir.

Ders programı
oluşturulur.

Kayıtlar alınır.
Öğrencilere öntestler
uygulanır.

Robotik atölyesi ile öğrenciler temelde düşünmeye ve öğrenmeye yönlendirerek bilimsel süreç
becerileri, yaratıcılık ve bilime yönelik tutum ve davranışları belli programlar dâhilinde
desteklenecektir. Belirtilen eğitim süresi içinde öğrencilere robotların parçaları ve kullanım
alanları hakkında bilgi verilip, daha sonrasında bu alana yönelik bir altyapı oluşturulacaktır.
Günümüzde, özellikle son yıllarda giderek etkisini daha da arttıran hatta geleceğin etkin
elemanları arasında görünen robotlar, çocuklar başta olmak üzere herkesin merak ettiği
kavramlar arasına girmiştir. Çocuklar teknolojik anlamda hayal ettikleri kavramların aslında
gerçek olabileceğini, bugüne kadar çoğu çocuğun soyut olarak düşünebildikleri robotların nasıl
yapıldığını, üretim süreçlerini ve nasıl programlandıklarını atölyemizde var olan teknolojiler
sayesinde görerek ve eğlenerek öğrenebileceklerdir.

Yoga, kökeni Hindistan'a dayanan köklü bir felsefe, bir yaşam biçimidir. 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
enerjiyle 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, desteklenecektir.

STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır Fen (Science) , Teknoloji (Technology),
Mühendislik (Engineering) ve Matematik(Mathematics) alanlarının baş harflerinden oluşmakta
ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. En basit tanımıyla
STEM; teorik bilgilerden yeni bir ürün ortaya koymaktır. STEM eğitiminde amaç disiplinler
arası öğrenmeyi sağlamaktır. Bunun için de öğrencinin proje üretmesi gerekmektedir. Çünkü
sadece proje üretimi aşamasında öğrenci tüm derslerde öğrendiği bilgileri aktif bir şekilde
kullanma ihtiyacı hisseder. STEM 1950’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Çıkış yıllarından itibaren
ülkelerin kalkınma ve liderlik yapmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bu amaçlar
doğrultusunda erken yaşta çocukların üretim odaklı becerileri kazandırmalarını hedef ederek
eğitim sistemlerine entegre etmişlerdir. Amaç ise; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik
alanlarını iç içe kullanarak yeni bir ürün ortaya koyarak ülkelilerinin ekonomisine fayda
sağlamaktır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ülke geleceğinde aktif rol üstlenmesidir. STEM
eğitiminin iki temel amacı olduğunu belirtebiliriz. Bu amaçlardan birincisi, üniversite
düzeyinde bu disiplinlerde meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmak, ikincisi ise öğrencilerin
fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu
disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler
uygulamalarını sağlamaktır. Özet olarak belirtirsek STEM eğitimi; Meslek seçiminde yardımcı
olmak ve disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olarak belirtebiliriz. Eğitimdeki en önemli
kazanımı ise teorideki veriler doğrultusunda ve 21. Yüzyıl becerilerine yatkın yeni ürün ortaya
koymaktır.
STEM Eğitiminin Öğrenciye Katkıları Nelerdir?
STEM eğitiminin kazandırdığı yetiler;





Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını
sağlar.
Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar.
İşbirliği ve bağımsız çalışan öğrencinin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.
Karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmelerini kolaylaştırır.

Çocukların yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini desteklemede en önemli faaliyetlerden
birisi onlara yemek yapmayı öğretmektir. Mini mutfak atölyesinde beş duyunun tamamı
kullanılarak; sağlıklı beslenme ve hijyenin önemi üzerinde durulmakta; aynı zamanda farklı
lezzetlerle buluşturulan çocukların el becerileri geliştirilmektedir. İletişim becerilerini ve genel
kültürü de destekleyen mini mutfak atölyesinde; Dünya mutfakları da tanıtılarak; her dünya
mutfağına özel birtakım yemekler yapılmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi
atölyesinde; SCAMPER tekniği kullanılarak çocuklar kendilerine ait yemek ve tatlılar yapma
konusunda cesaretlendirilmektedir.

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.

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 6 Ekim-29 Aralık 2018 tarihleri arasında
cumartesi günleri 09:30-14:00 arasında yapılacaktır. 10.11.2018 tarihi
üniversitemizin vize dönemine denk geleceğinden 10 Kasım Cumartesi günü
ders yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Yaş gruplarına göre ders dağılımımız aşağıdaki gibidir;
5-6 YAŞ
ROBOTİĞE GİRİŞ
YOGA
AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI
YARATICILIK

7-8 YAŞ
ROBOTİK
YOGA
STEM

9-12 YAŞ
ROBOTİK- I
ASTRONOMİ
ÇOCUK EDEBİYATI

MİNİ MUTFAK ATÖLYESİ

MİNİ MUTFAK ATÖLYESİ

MİKROBİYOLOJİ

MİKROBİYOLOJİ

GRAFİK-WEB TASARIM

ERKEN KAYIT ÜCRETİ: Erken kayıt 3-22 Eylül 2018 tarihleri arasındadır. KDV dahil
1800 TL’dir.
NORMAL KAYIT ÜCRETİ: KDV dahil 2000 TL’dir.
Bilgi ve İletişim için;



Çocuk Üniversitesi Uzman Yardımcısı: Simge Selvitopu: 0538 426 64 29/
sselvitopu@aydin.edu.tr
Çocuk Üniversitesi Uzmanı: Zuhal Topçu: 0530 951 08 48/ zuhaltopcu@aydin.edu.tr

