
 
 

 

 

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. 



 
 

   

 

 

 

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. 

 



 
 

 

 
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. Ayrıca 

bu atölyede Güneş teleskobuyla tanışarak Güneşi inceleme şansını bulduğumuz gibi, günün 

farklı saatlerinde güneşi fotoğraflama ve farklı karelere sığdırma imkânını da yaşıyor olacağız.

 
 



 
 

Çocuk edebiyatı, edebiyat kavramı içinde yer almakla birlikte, kendine özgü şekil ve içerik 

özellikleri bakımından farklı bir tanımlamaya ihtiyaç duyulan kavramdır. Çocuk edebiyatı, ana 

sınıfından itibaren, okur-yazarlık konusunun temel taşını oluşturmaktadır. Okuma becerisini 

geliştirmede hem eser seçimi hem de okumayı destekleyici etkinlikler önemlidir. Yazılı eserler, 

dilin en mükemmel şekilde kullanımına aracılık eder. Çocuk edebiyatı, çocukların dil gelişimini 

kolaylaştırır. Küçük yaşlarda kazanılan okuma alışkanlığı ve çeşitliliği, bireylerin zihinsel 

gelişimi ve sosyal olgunlaşmasında çok önemli bir etkiye sahiptir. Üst düzey okuma becerileri 

ilkokulun sonlarına denk gelmektedir. Bu dönem, özellikle kişinin okuma hızının arttığı ve 

farklı amaç ve yöntemlerle esnek okuma (flexible reading) becerisi kazandığı dönemdir. 

Çocuk edebiyatı, yaşam boyu okuryazarlığın edinimi için önemlidir. Öğrencilerin çeşitli 

konularda okuma ve çeşitli fikirlerle karşılaşma yolu ile kültürünü artırmak; onları özel ve 

objektif bir hayat görüşüne küçük yaştan hazırlamak bakımından gereklidir. Bu da ancak 

çocuklar için seçilen edebi eserlerin nitelikli olması ile sağlanabilir. 

Okuma gelişiminde çocuk edebiyatından yararlanmak için tek düze bir yöntem takip etmek 

mümkün değildir. Araç olarak kullanılacak malzeme ne kadar çeşitlilik gösterirse, okumaya 

karşı ilgi o denli artar. Sadece hikâye ve roman gibi türler okumayı geliştirmek için yeterli 

olmayabilir. Çocuğun hayatında karşılaştığı konulardan ve edebiyat kavramı içerisinde yer alan 

bütün türlerden yararlanmak gerekmektedir. Çocuk edebiyatı dersi kapsamında, öğrencilerin 

değişik türde metinler ile tanışmaları ve özgün okuma materyalleri seçme yoluyla anlamlı 

bütünlere odaklanarak okuma yapmaları sağlanacaktır. Değişik amaçlara göre istenen okuma 

becerilerini kazanabilmelerine yönelik etkinlikler yapılacaktır. Skimming (Genel fikri edinmek 

için hızlı okuma), Scanning (Amaçlı okuma) ve kitapla ilgili Mind map (zihin haritası) 

hazırlayarak öğrenciye kitap okuma alışkanlığı edindirilme hedeflenmektedir. Bu derste 

çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıkları kazanmaları, kitapların eğlenceli yönünü 

keşfetmeleri, kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 

 



 
 

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. 



 
 

Bireylerin kendilerini görsel olarak ifade edebilmeleri ve görsel okur yazar olmalarını 

sağlamayı hedefleyen bu atölyede, öğrencilere photosop programı öğretilerek, görsel dizayn ve 

blog açma üzerinde durulacaktır. Kendi tasarımlarını yapan ve bloglarını açan öğrenciler bu 

atölye ile kendilerini sanal ortamda ifade etme şansını yakalayacaktır. Aynı zamanda internete 

içerik oluşturmanın tüm inceliklerini öğrenecek olan öğrenciler yazı yazmaya daha fazla ilgi 

duymaya başlayacak. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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 7-8 YAŞ 9-12 YAŞ 

ROBOTİĞE GİRİŞ ROBOTİK ROBOTİK- I 

YOGA YOGA ASTRONOMİ 

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI STEM ÇOCUK EDEBİYATI 

YARATICILIK 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 

mailto:sselvitopu@aydin.edu.tr
mailto:zuhaltopcu@aydin.edu.tr

