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Güz Dönem� Programları

25 Eylül – 11 Aralık 2021 tarihleri arasında Çocuk
Üniversitesi Güz Dönemi ‘’Arkeoloji, Sanat Tarihi,

Çizgi Film ve Animasyon, Yapay Zeka, Yoga ve
Girişimcilik ve İnovasyon atölyeleri ile

yürütülmektedir. 
 



Çocuk Üniversitesi Güz Dönemi kapsamında
verilen Arkeoloji atölyesinde; çocukların
kültürel mirasın ne olduğu, arkeoloji
biliminin ayrıntıları ve eski eser
kaçakçılığının ne gibi sorunlara neden
olabileceğinin öğretilmesi bu bağlamda,
arkeolojinin ne olduğunu, geçmişe ait
incelemelerin nasıl yapıldığını ve
arkeologların nasıl çalıştıklarını
öğrenmelerini sağlayarak arkeoloji bilimini,
eski eserlerin neden ve ne kadar önemli
olduğunu, bize nasıl bilgiler verdiğini
çocuklara aktarmak ve kültürel mirasın yeni
nesillere aktarımını oyunlar üzerinden
belleklere yerleştirmek hedeflenmektedir.



Çocuk Üniversitesi Güz Dönemi kapsamında
verilen Sanat Tarihi atölyesinde; ilk insanların
doğal hayat ile iç içe yaşadıkları dönemde
yaptıkları insan, hayvan, avcı çizimleri ile
doğa resimlerinden, keramik üzerlerindeki
bezemeler, mühürler, tabletler, boncuklar, süs
eşyaları gibi şimdiki zamana kadar yapılmış
her şey çok gerçekçi olmalarının yanında her
biri için büyük bir hayal gücünün nasıl
kullanıldığı ele alınacaktır.



Çocuk Üniversitesi Güz Dönemi kapsamında
verilen Yoga atölyesinde; çocuğun kendini
tanıması üzerinde durulmakta ve çocuğun
kendisinden hareketle evrenin uyumunu
yakalaması hedeflenmektedir. Yaratıcılığın ve
hayal gücünün gelişmesine büyük faydaları
olan Yoga ile ruh ve akıl sağlığı zinde
tutularak, desteklenecektir.



Çocuk Üniversitesi Güz Dönemi kapsamında verilen
Yapay Zeka atölyesinde; yapay zekânın ne olduğu
ve nasıl kullanıldığını öğrenilecektir. Güncel
teknolojilerden faydalanarak nasıl hayata
geçirebileceği hakkında konuşulacaktır. Yapay zekâ
atölyemiz farklı etkinlik ve uygulamalardan
oluşmaktadır. Atölye kapsamında; bilgisayarlı görü
tanıma (görüntü işleme, tanıma), konuşma ve
anlama (metinden-konuşmaya konuşmadan-metne
dönüşüm), doğal dil işleme (sesbilimi, biçim bilimi,
sözdizimi vs.), makine öğrenmesi gibi birçok
konuya değinilecektir.



Çocuklar d�rekt olarak anlatılan ders konuları dışında, görsel ve

sese dayalı eğ�t�m öğret�m tekn�kler� sayes�nde, öğret�lmek �sten�len

konuları daha kal�tel� ve kalıcı b�r şek�lde öğreneb�lmekted�rler. Bu

nedenle de çocuklara öğret�lmek �sten�len kavramlar ç�zg� f�lm

an�masyon �le kolaylıkla ver�leb�lmekted�r. Bu kapsamda Ç�zg� F�lm

ve An�masyon ders�nde öğrenc�ler After Effect programını

kullanarak 2 boyutlu kısa an�masyon f�lm� �ç�n karakter tasarımı,

mekan tasarımı ve ses tasarımı yapacaklardır.



Çocuk Üniversitesi Güz Dönemi kapsamında verilen Girişimcilik ve İnovasyon atölyesinde; girişimcilik,
meslekler, yenilikçi, yaratıcı ve ihtiyaç odaklı düşünme gibi konular üzerinde durularak sözlü anlatım,
canlandırma, örnekler ve oyunlar yoluyla çocukların girişimcilik becerilerini keşfetmesi ve geliştirmesi
hedeflenmektedir.



8 Eylül 2021 tarihinde online astronominin
liderliğinde bir çok kurumunda katılımı ile
‘Hikayelerle Gökbilim’’ adlı webinar
gerçekleştirilmiştir.



Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı öncülüğünde İstanbul Aydın
Üniversitesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi
Vakfı (WALD) ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk
Üniversitesi desteğiyle ‘’Sosyal Uyum ve Akademi Projesi’’
yürütülmektedir.



14 Ekim 2021 tarihinde Öğr. Gör. Dilek Özyürek
hocanın katılımı ile ‘’ Okulda İyilik Halini
Geliştirmede Anne Baba Tutumları’’ adlı webinar
gerçekleştirilmiştir.



İstanbul Aydın Üniversitesi Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile
‘’Aydın Dijital Eğitim Platformu‘’ isimli güdümlü BAP projesi çalışmalarına
başlanmıştır.

Üsküdar Belediyesi ile yürütülecek olan ‘’Gelecek Üsküdar‘’ isimli İSTKA projesi ön
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Hazırlıklara başlanmıştır.

TÜBİTAK 1001‘’Harmanlanmış Öğrenme Ortamları’’ proje çalışmalarına devam
edilmektedir.

Ankara Çocuk Üniversitesi, Ege Çocuk Üniversitesi ve İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi olarak Tübitak 4004 ve 4005 hazırlığına başlanmıştır. 

Anamur'da bulunan Yücelen Akademi'ye Lego Education konusunda akademik destek
verilmektedir. Şubat tatilinde 5 günlük bir eğitim planlanmaktadır.
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