
 
 

                                                                      

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. 



 
 

   

 

 

       

Son yıllarda iletişim alanında teknolojinin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte “yeni medya” 

ya bağlı teknolojiler dünyada önemli bir endüstri koluna dönüşmüştür. Dolayısıyla yeni medya 

bağlamında akademik yaklaşım, kuram ve uygulama alanlarının geliştirilmesi gereksinimi 

doğmuştur. “Yeni Medya ve İletişim ” ile bu gereksinimi karşılamayı amaçlamaktadır. 

İnsanın bireysel ve toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji üretilmektedir. Günümüzde 

yaşanan hızlı teknolojik yeniliklerle birlikte iletişim alanında da dönüşümler zorunlu 

olmaktadır. Bireyin iletişim süreci de dijitalleşme ile birlikte yeni pratikleri beraberinde 

getirmektedir. Günümüzde sonuç olarak, İletişim sürecinin vazgeçilmez ögelerinden; araç, 

ortam, kanal, oluk vb. kavramlarla ifade ettiğimiz medya (iletişim ortamı) etkileşim, sanallık, 

dijital, hiper-metin nitelikleri ile “yeni medya” ya dönüşmüştür. 

8-12 YAŞ ATÖLYE  

PROGRAMLARIMIZ 



 
 

Bu noktada konvansiyonel temelli olan, geleneksel iletişim alanındaki eğitim, günümüz iletişim 

sektöründe yeterli gelmemektedir. Global dünyada bilginin dijital olarak taşınması, 

saklanması, aktarılması ve yeniden üretilmesi için “Yeni Medya” eğitiminin farklı olma 

gerekliliği bulunmaktadır. 

Bu gereklilikleri karşılayabilmek amacıyla planlanan sanal gerçeklik uygulamaları dersinde 

öğrenciler bu alanı yakından tanıyacaklardır. Aynı zamanda kendi iletişim tasarımlarını 

oluşturma imkânı bulacak olan öğrenciler VR deneyimi yaşayacaktır. 

 

 

Girişimcilik çok basit anlamıyla “kişinin kendi işini kurması durumu” olarak ifade edilebilir 
ancak kavram hakkında bahsedilebilecek o kadar farklı noktalar var ki birden fazla doğru tanım 
olduğunu söylemek de mümkündür. 

8-12 yaş grubundaki öğrencilere, aldıkları eğitim ve hayata bakış açılarına uygun olarak 
girişimcilik eğitimi verilecektir. Bu eğitim modeli KOSGEB’in mevcut anlatılan modelinden farklı 
olacak; katılacak kişilerin yaş ve eğitim seviyelerine uygun olarak ders ve uygulama 
çalışmalarından oluşacaktır. 

Eğitimler kapsamında “İnovasyon ve Girişimcilik” atölyesi kurulacak, gençlerle deneyimlerini 
paylaşabilecek, girişimci genç isimler, atölye süresince gençlerle bir araya geleceklerdir. 
Böylece öğrenciler, standart girişimcilik verilerini öğrenmenin yanında, bir işin nasıl 
kurulacağını, hangi süreçlerden geçileceğini deneyimli girişimcilerden dinlemiş olacaklardır. 
Ders kapsamında kurulacak sözde şirketler için piyasa araştırması yapacak, ürün tanıtımı yapıp, 
pazarlama planları çıkarabileceklerdir. Söz konusu şirketler üzerinden herhangi bir ticari 
faaliyet yapılmayacak, fakat öğrenciler kar zarar etme durumlarına göre başarı sertifikası 
alacaklardır. 



 
 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 7 Kasım 2020 – 30 Ocak 2021 tarihleri arasında 

cumartesi günleri 10:00-12:00 saatleri arasında yapılacaktır.  

ÖNEMLİ NOT: Yaş gruplarına göre ders dağılımımız aşağıdaki gibidir; 

 

5-7 YAŞ 8-12 YAŞ 

SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI 

GEMS ATÖLYESİ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON 

 

KAYIT ÜCRETİ: Kayıt tarihleri 21 Eylül  - 4 Kasım 2020 tarihleri arasındadır. KDV dahil 1000 
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  


