
 
 

 

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekâlılar 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 

 1000 öğrenci zenginleştirme eğitimlerine tabi tutulmuş 

 Dezavantajlı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik birisi Avrupa Birliği; diğeri İstanbul 

Kalkınma Ajansı olmak üzere iki proje yürütülmüş 

 Uluslararası iki konferans ve bir kongre düzenlenmiştir. 

 10 devlet okulunda destek eğitim odası kurulmuştur. 

 5000 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. 



 
 

 

 

 

   

 

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.  Bu programda amaç çocukların ürün tasarlama 

aşamalarını öğrenmelerine katkı sağlamaktır. 

 

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. 

 Öğrencinin öğrenme merakı artar. 

 Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu atölyede çocukların çeşitli ritim kalıplarını öğrenmeleri eğitimin temel amacıdır. Bu çalışmalar 

sonucunda çocuğun zamanlama duygusu gelişmekte, duyulan müziğin ve ritmin beyin, kulak ve ellerle 

koordinasyonunun sağlanması, çocuğun konsantrasyon süresinin artması, hafızasının gelişmesi, 

dinlemeyi ve duymayı öğrenmesi gibi çocuk üzerinde çok önemli gelişimler gözlemlenmektedir.  

Verilen ritmi anlama ve çıkarabilme, yeni bir müzik aleti çalabilme öğrencilerin hem bilişsel hem 

duygusal hem de psikomotor olarak gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Ritim ve Müzik atölyemizde 

öğrenciler; temel müzik bilgisi eğitimi alarak kazandığı müzik bilgisini enstrüman üzerinde 

uygulayarak, şarkılara enstrümanla eşlik edecek, grup halinde müzik yapacak, müzik dinleme alışkanlığı 

kazanarak, estetik yönlerini geliştireceklerdir. 

“Müziğin Asıl Gücü İnsanı Bestecisinin Hayal Dünyasına Sürüklenmesidir . “(Beethoven). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro 

tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. Yani tanımından da 

anlaşıldığı gibi tiyatro tekniklerinden yararlanan ancak tiyatrodan daha farklı olarak çocukların hayal 

güçlerini geliştiren ve sosyalleşmelerini sağlayan bir sanat dalıdır.  Psikolojide ise yaşamı hayatı 

tanıtmak olarak tanımlanır. Drama, çocuğun en zevkle yaptığı işi kullanarak yani oyunu kullanarak, 

eğlenerek öğrenimi sağlayan bir yöntemdir. Bunun yanı sıra drama, öğrencilerin hem kendilerini hem 

de davranışlarını fark etmelerini, eleştirel, empatik, yaratıcı ve yansıtıcı düşünebilmelerini, problem 

çözmelerini, kendilerini farklı yollarla ifade etmelerini sağlayan bir yöntemdir. '’Bireyi'’ ve yaratıcılığı 

ortaya çıkarabilmede drama eğitiminin önemi büyüktür. Nitekim drama eğitimleri bireyci eğitim ve 

birey kavramını ön plana çıkarmaktadır. Çünkü dramada öğrenci ve öğrenme merkezli bir eğitim 

anlayışı hakimdir. Eğitim ve eğlencenin bir arada olması ise her öğrenci için vazgeçilmezdir. Drama 

atölyesinde yapılacak çalışmalarla öğrencilerin sürece oyunla aktif katılmasıyla hem eğlenmeleri 

sağlanacak hem de öğrendiklerinin kalıcılığı gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

İlk Garaj, küçük yaş grubu çocuklarımıza yönelik özel geliştirilmiş bilişim teknolojileri eğitimleri sunan 

bir uygulamadır.  21. yüzyıl kazanımlarının en önemlilerinden biri bilişim okuryazarlığıdır.  İlk Garaj 

uygulaması ile çocuklarımızın, bilgisayar programlama, web tasarımı, üç boyutlu tasarım ve 

elektronik/robot tasarım bilgi ve becerisi edinmesini amaçlamaktadır. Bir başka deyişle ‘çocukların artık 

bilgisayarı bir oyuncak olarak görmemesini hedeflemektedir. Algoritmik düşünme ve robot/elektronik 

tasarım eğitim içerikleri sunan alanındaki ilk ve tek online platformudur. 

Algoritmik düşünme eğitimlerinde sınıfın öğretmenin yönlendirmesi ile öğrenciler her hafta bir problem 

durumunu, balık kılçığı, beyin fırtınası ve akış şeması teknikleri kullanarak; 

Problemi anlama, 

Problemi analiz etme, 

Probleme alternatif çözümler oluşturma gibi konularda çocuğun gelişimine yardımcı olur. 



 
 

 

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. Öğrencilerimizin 

keyifle vakit geçireceği robotik dersinde robotun tanımı yapılacak, robotiğin önemi tartışılacak, 

dünyadaki robotların nerede kullanıldığı, robot türleri gibi pek çok bilginin verilerek öğrencilerin robot 

konusunda donanımlı olması ve yaşıtları arasında fark yaratması hedefleniyor. Bilgi anlamında yoğun 

geçecek dersimizde bilgilerin uygulanması konusunda Mindstorms set ile çocuklarımız kendi 

robotlarını kendileri tasarlayıp inşa edebilecek. 

Mindstorms setinde, Lego teknik tuğlaları, bilgisayar tarafından kontrol edilebilir bir mikroişlemci, 

mikroişlemciyi kolay bir şekilde programlamaya imkân veren grafik ara yüzüne sahip bir yazılım, 

sensörler (sese, ışığa, uzaklığa ve dokunmaya duyarlı) ve hareket sağlamak için motorlar bulunmaktadır. 

Mindstorms robot seti ile yürütülen projelerin amaçları şöyledir: 

· Öğrencilerin özgüvenini artırmak, 

· Öğrencilerin Bilim ve Teknolojiye olan tutumlarını olumlu yönde değiştirmek, 

· Robot tasarımının Matematik ve Fen bilgisi konuları ile ilişkisini görünür kılarak derslerde 

işlenen konuların gerçek hayatta nasıl işe yaradığını göstermek, 

· Bilimi popülerleştirip topluma sevdirmek, 

· Katılımcıların yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğrenmelerini sağlamak, 

· Gerçek hayattan problemler vererek öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme 

becerilerini artırmak, 

· Grup çalışmaları sayesinde öğrencilerin birlikte çalışma becerilerini geliştirmektir. 

 



 
 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 10 Şubat- 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cumartesi günleri 

09:30-14:00 arasında yapılacaktır.  31.03.2018 tarihi üniversitemizin vize dönemine denk 

geleceğinden o gün ders yapılmayacaktır. 

 

ÖNEMLİ NOT: Yaş gruplarına göre ders dağılımımız aşağıdaki gibidir; 

 

5-6 YAŞ 7-8 YAŞ 9-12 YAŞ 

STEM STEM STEM 

 Ritim Müzik Ritim Müzik Astronomi 

Drama Drama Yaşam Koçluğu 

Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım 

Robotik Akıl ve Zekâ Oyunları Akıl ve Zekâ Oyunları 

 

ERKEN KAYIT ÜCRETİ: Erken kayıt tarihleri 30 Aralık-10 Ocak tarihleri arasındadır. KDV dahil 

1300 TL’dir. 

NORMAL KAYIT ÜCRETİ: KDV dahil 1500 TL’dir. 

KATILIM KOŞULU: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış zekâ testlerine göre üstün zihin düzeyine 

sahip çocuklar kabul edilecektir. Zekâ testi olmayanların Çocuk Üniversitemize ulaşıp; zekâ testi 

yaptırmaları gerekmektedir. Test sonucu olanların ise zekâ testi sonuç raporlarını tarafımıza iletmeleri 

gerekmektedir. 2015 yılı öncesi test sonuçları kabul edilmemektedir. 

Bilgi ve İletişim için;  

 Çocuk Üniversitesi Uzman Yrd: 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

