
 

 

 

 

 

ÇOCUKLARINIZI YAZ OKULUNA GÖNDERMEK İÇİN BEŞ NEDEN… 

Birçok aile okullar kapadığında çocuklarını yaz okuluna gönderip göndermeme konusunda bir 

kararsızlığa kapılır. Çoğunlukla okullar, çocuklar için fazla yapılandırılmış ve bireyselliği geri 

planda tutan bir ortama sahip olduğu için, çocuklar tarafından ‘’okul ve ders kelimesi, 

olumsuz düşünceleri de çağrıştırabilmektedir. Literatürde sistemdeki derslere ilişkin, derslerin 

zor, sıkıcı ve günlük yaşamla bağlantısız (Bennett, 2001; Williams, vd., 2003) olduğu 

şeklinde olumsuz önyargılarının varlığı ve sınav odaklı eğitim sisteminde yeterince bilimsel 

etkinlik yapılamaması gibi sorunların altı çizilmektedir. 

Bu durum özellikle akademik olarak okulda çok başarılı olmayan ve bazı derslerde zorluk 

yaşayan çocuklar için ve diğer çocuklardan farklılık gösteren, üstün zekâlı çocuklar için de 

geçerlidir. Okul bu tür çocuklar için ‘’verilen fazla ödevler, yazı yazma, tekrarlar ve az uyarıcı 

etkinliklerden’’ dolayı tüketicidir ve yaz tatilleri de onlar için tıpkı karanlık bir tünelin 

sonunda görünen bir ışık gibidir. Fakat doğruyu söylemek gerekirse yaz okulları en çokta bu 

çocuklar için önemlidir ve en çokta bu özellikleri sergileyen çocukların ihtiyacıdır. Çünkü bu 

çocuklar okula ve dolayısıyla bir süre sonra öğrenmeye olumsuz bir tutum takınabilmekte ve 

tümüyle meraklarını kaybederek, öğrenmekten soğuyabilmektedir.  Bu tür çocukları yaz 

okuluna göndermemek onları büyük bir fırsattan mahrum etmek anlamına gelecektir. 

Nitekim şimdiye kadar İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak ‘’Kış Okulu ve 

Yaz Okulu’’ şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme aktivitelerine ilişkin 

gözlemlerimiz bizlere özellikle okulları sevmeyen ve arkadaşlarıyla sosyal uyumda sıkıntı 

çeken çocukların, bu okullar ve aktiviteler sayesinde artık okulu daha çok sever hale geldiğini, 

arkadaşlarıyla daha uyumlu olduğunu ve varsa şiddet eğiliminin azaldığını, bu çocukların 

kendini ifade etme ve iletişim becerilerinin daha iyi bir hale geldiğini göstermektedir.  

Ülkemizde yapılan bir çalışmada, bilim kampı olarak gerçekleştirilen biyoloji odaklı 

zenginleştirme aktivitelerinin, öğrencilerin biyolojiye karşı ilgilerini olumlu yönde etkilediği 

tespit edilmiştir (Sezen Vekli, 2013). Aynı şekilde Bilim Yaz okulu şeklinde gerçekleştirilen 

ve kapsamında drama, model yapımı, gezi gözlem, ve proje tabanlı öğretim etkinlikleri gibi 

birçok bilimsel etkinliğe yer veren başka bir projede de, öğrencilerin görüşlerine 

başvurulduğunda hiçbir öğrenciden olumsuz geri dönüt gelmediği, eğlenerek öğrendikleri için 

mutlu oldukları ve uzun süren etkinliklere rağmen sıkılmadan katıldıkları rapor edilmiştir 

(Buluş Kırıkkaya, Bozkurt ve İmalı, 2011). Küçük Bilginler Bilim Okulu olarak 

gerçekleştirilen başka bir zenginleştirme projesinde de yine, projenin değerlendirilmesi 

yapılmış ve öğrencilerin %97.6’sının bu zenginleştirme okulunu faydalı bulduğunu burada  

birçok yeni bilimsel bilgi öğrendiğini ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştiğini ifade 

etmişlerdir. Öğrencilerin %95.1’i zenginleştirme etkinliklerini içeren bu okulun eğlenceli 

olduğunu, birçok ders ile ilgili konuyu ve okulda yapmadıkları etkinlikleri içerdiğini ve 

iletişim kurma becerilerini geliştirerek yeni arkadaşlar edinmelerine imkân sağladığını 



 

belirtmiştir. Ayrıca yine katılımcıların %95.1’i  bu tür okulları ve etkinlikleri arkadaşlarına da 

önerdiklerini ifade etmiştir. Öğrencilerin %92.7’si bu okulun  teknolojiyi kullanma 

becerilerini geliştirdiğini düşünürken, %90.2’si burada bir şeyler öğrenmenin zevkli olduğunu 

ve bu tür bir programa tekrar katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Katılımcı öğrencilerin % 

95.1’i bu süreçte iletişim becerilerinin geliştiğini, %90’ı ise bilime olan ilgilerinin arttığını 

belirtmişlerdir. % 87.8 oranında katılımcılar, bu tür programların gördükleri derslerle günlük 

hayatı ilişkilendirmelerini sağladığını ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini 

söylemişlerdir. Değerlendirme formundaki programla  ilgili olumsuz önermelere öğrencilerin 

büyük çoğunluğu katılmadığını ifade etmiş, öğrencilerin %14.6’sı ise sportif etkinliklere de 

yer verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir ( Marulcu, Saylan ve Güven, 2014). 

Görüldüğü gibi çocukların yaz okulu ve zenginleştirme aktivitelerine yönelik görüşleri olumlu 

olmakla birlikte, birçoğu bu okullara karşı pozitif bir tutum takınmakta ve bu tarz okulların, 

etkinliklerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğunu ifade etmektedirler. Bu deneyimlerden 

yola çıkıldığında çocuklarımızı zenginleştirme etkinliklerinden ve yaz okulu programlarından 

yaralanmaları için sıralayacağımız beş neden aşağıdaki gibidir:   

 Çocuklar yaz okullarında eksik oldukları bilgi ve becerileri tamamlarlar. Bu okullar, 

özellikle onların motivasyon, dikkat, bellek ve eleştirel düşünme ve yaratıcılık 

becerilerini geliştirmeleri için bir şanstır. 

 Yaz okulları çocuklara bir sağlıklı bir yapı ve öğrenme ortamı sunar. Özellikle ilkokul 

ve ortaokul öğrencileri sınırları zorlama konusunda ustaca davranırlar. Yaz okulları 

onların bu sınırları test etmesi için ve ileride okul ortamındaki davranışlarını 

düzenlemesi için sağlıklı bir ortam sunar.  

 Yaz okulunda stressiz bir ortamın sunulması ve bireysel özelliklere değer verilmesi, 

öğrencilerin kendini tanımasına ve iyi bir performans sunmasına olanak sağlar.  

Gösterilen iyi performans çocukların benlik saygısını ve özgüvenlerini arttırır. Bu 

durum dolayısıyla çocukların yıl içindeki okul başarısının yükselmesine de yol açar. 

 Yaz okulları sağlıklı bir ortamla iletişime geçen çocuğun sosyal becerilerinin 

yapılandırılmasına yardımcı olur. Çoğu öğrenci okullarda sadece akademik başarıyla 

ilgili konularda sıkıntı yaşamakla kalmamakta aynı zamanda da akranlarıyla sosyal 

açıdan sıkıntı yaşamaktadır.  Yaz okulları bu çocuklar için sosyal ilişkiler konusunda 

daha fazla fırsatlar sunmakta ve onların yeni arkadaşlar edinmesine yardımcı 

olmaktadır.  

 

 Yaz okulları çocuklara yeni bir öğrenme ortamı sunar ve çocuğunuz bu duruma 

olumlu tepki verebilir. Sınıfların az olması, öğretim baskısından çok eğitimin temel 

alınması ve aktif öğrenmeye yer verilmesi, öğrencilere daha fazla bireysel ilgi 

sunulması öğrencilerin merak duygularını uyarır ve öğrenmeye ilişkin pozitif bir 

tutum oluşturmasını sağlar ve destekler.  

İnsanın gelişmesinin temelinde BEDEN-RUH VE AKIL üçlüsünün önemini bilen bir kurum 

olarak İstanbul  Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Florya ve Kadıköy yerleşkelerinde 

Yaz Okullarını açacaktır. Program aşağıdaki gibidir: 

 

 



 

YOGA           

   
 

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. 
 

EĞLENCELİ BİLİM                

 

Günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok durum fizik veya kimya ile ilgilidir. Çocukların 

yaşantılarıyla fizik kimya ilişkisini kurması ve görmesi onların olayları daha sağlıklı 

algılamasına, bilgilerinin kalıcı olmasına, bilimi daha iyi kavramalarına ve bilimsel okur-

yazarı olmalarına katkı sağlayacaktır. Bilimi anlamak ve dünyayı algılayabilmek bilimsel bir 

tutum ve birtakım bilişsel becerilerin yerleşmesiyle mümkündür. Ancak Dünyayı bir bilim 

adamı gibi algılayabilenler, bu tutumun yerleştiği bireyler ve ancak olaylar üzerinde 

düşünebilenler dünyaya katkıda bulunabilirler. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki çocukların fen 

ve matematik kavramlarını, analitik ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirerek öğretme 

sürecini içeren, tamamen uygulamalı ve eğlenceli etkinlikler ve deneylerden oluşan bu 

atölyenin amacı öğrencilerin hayatı ve olayları özümseyerek yaşamasını sağlamaktadır. Bu 

kapsamda öğrenciler biyolojiden kimyaya; kimyadan fiziğe birçok alanı; alanı kavramalarını 

sağlayacak eğlenceli deneylerle kavrayacaklardır.  

 

 



 

MİNİ MUTFAK ATÖLYESİ 

  

Mutfak günlük hayatımızın bir parçası ve çocukların ev içinde en fazla ilgilerini çeken 

alanlardan birisidir.  Nitekim anne babalara çocukları ile birlikte yemek veya tatlı vb. şeyler 

yapmaları önerilmektedir çünkü mutfakta yapılan tüm işler çocuğu bir deneme yanılma 

sürecine sokmakta; düşündürmekte ve bu sebeple de yaratıcı sorun çözme becerilerini 

geliştirmektedir. Sağlıklı beslenmenin ve hijyenin önemini çocuklara fark ettirip aynı 

zamanda farklı lezzetleri çocukların hayatına katmayı amaçlayan mini mutfak atölyesi; 

çocukların el becerilerini ve düşünme becerilerini geliştiren çalışmalar içermektedir. Onlara  

yeni   deneyimler kazandıkları, eğlendikleri mutlu oldukları, motor kaslarını geliştiren, farklı 

malzemelerle yaratıcılığını artıran performansa dayalı bir kazanım sağlamaktadır. Mutfakta 

geçirilen zaman çocukların etkili iletişim kurma becerilerini de desteklemekte olup; onların 

sosyal duygusal alanlarda rahatlamalarına yardımcı olacak; beslenmeyle ilgili bilgi ve 

becerilerini artırarak gelişimlerine katkı sağlayacaktır.  

 

YARATICILIK                               

                    

Özel hayatımız ve iş hayatımızda her alanda birçok problemle yüz yüze geliriz. Bu 

problemleri çözmek için öncelikle, problemleri fark etmeli ve bu problemlere farklı açılardan 

bakmayı becerebilmeliyiz. Bu noktada devreye giren yaratıcı düşünme süreçleri çocukların 

özgün, mantıklı,  esnek ve alışılmamış bir biçimde düşünmelerini desteklemektedir. Bu 

atölyede öğrencilere Yaratıcı düşünmenin dört boyutu olan akıcılık, esneklik, özgünlük ve 

zenginleştirme boyutlarına göre düşünmeleri öğretilmekte ve yeni ürünler ortaya çıkarabilmek 

için kullanabilecekleri sinektik, beyin fırtınası, zıt beyin fırtınası,  scamper, nitelik listeleme 

ve yaratıcı sorun çözme gibi teknikler öğretilmektedir 



 

RİTİM VE MÜZİK  

 

Bu atölyede genel ritim çalışmaları temel alınarak ritim çalışmalarına tabi tutulan 

öğrencilerin, metelafon, kselefon gibi farklı aletlerle tanıştırılarak, sanat zevki kazanmaları 

desteklenmektedir. 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.   

 

 

YAŞAM KOÇLUĞU; FARKINDALIK 

 

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching”; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. 

Yapılan çalışmalarda özellikle ülkemizde çocukların sorumluluk, zaman yönetimi, planlama 

gibi konularda çok ciddi sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Bu sebeple farkındalığı arttıracak; 

sosyal-duygusal gelişim çalışmalarının sık sık yapılması önemlidir. Koçluk; istenen 

performansa ulaşmak için, koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Bu 

atölyenin amacı çocukların var olan potansiyelini ortaya çıkararak, onları ulaşılabilir hedeflere 

ve olasılıklara yönlendirmektir. Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma 

sanatıdır; bu kapsamda çocukların belirledikleri hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması ve 

sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Süreç boyunca 

çocuk, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak 

yetkinliklerini geliştirir. Aynı zamanda da sorumluluk, empati, planlama yapma ve zaman 

yönetimi  becerilerini de geliştirir. 

 



 

ÜNİVERSİTEYİ TANIYORUM; BÖLÜMÜMÜ SEÇİYORUM 

PROGRAMI 

 

Bu yıl sizlere yeni bir uygulama olan ‘’Üniversiteyi Tanıyorum; Bölümümü Seçiyorum’’ 

programını da sunuyoruz. 30’lu yaşlarda yaptığı meslekten mutsuz olan birçok insanla 

karşılaşmamız mümkündür. Sebep olarak ise ülkemizin ekonomik koşulları, kişilerin kendileri 

ve bölümler hakkında yeterli bilgiye sahip olamamaları ve yanlış yönlendirme olarak 

gösterilebilir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek ve mutlu bir geleceğe katkıda 

bulunabilmek için çocukların erken yaşta bölümleri tanımalarına katkıda bulunmak adına; 

programımıza katılan öğrencilerimize belirli günlerde uzman hocalarımız eşliğinde aşağıda 

belirtilen bölümleri ziyaret etme ve bölümler hakkında bilgi-fikir edinme şansı sunulacaktır.   

*Diş Hekimliği Fakültesi 

*Moda Tasarım Bölümü 

*Havacılık 

Eğitim :10:00-16:00 arasındadır.  

Ücret: KDV dahil 1250 TL’dir. Öğle yemeği dahildir. Servis imkanı sunulacak olup, 

servis ücrete dahil değildir. Kayıt için velilerimizin www.aydin.edu.tr  web sitesinden 

kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. İletişim için 

 Çocuk Üniversitesi Uzmanı: Zuhal Topçu: 0533 951 0848 

 Çocuk Üniversitesi Asistanı: Tevhide Gizem Medet: 0531 376 0823 

Üstün Zekâlı Çocuklarımız için Katılım Koşulu: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış 

zeka testlerine göre üstün zihin düzeyine sahip çocuklar kabul edilecektir. Ailelerin zeka 

testi sonuç raporlarını tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. 

 

http://www.aydin.edu.tr/

