
 

 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak ‘’Kış Okulu, Bahar dönemi 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). 

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

olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Florya ve Çengelköy-Kadıköy 

yerleşkelerinde BAHAR DÖNEMİ PROGRAMINI açacaktır. Program aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 



 

 

 

 

STEM 

Ezbere dayalı olmayan, ‘’çağdaş bir eğitim’’ öğrencilerce kazanılması istenilen bilgilerin 

mutlak doğrular olmayabileceği, her bilginin ancak belirli varsayımlar altında doğru olabileceği 

kuşkusunun, kalıcı bir düşünce biçimi olarak öğrencilere verilmesi anlamına gelir. Bu özelliğe 

sahip okullarda öğrenciler, söylensin ya da söylenmesin her bilginin hangi varsayımlar 

olduğunda geçerli olduğunu öğrenmek yönünde daimi bir kuşkuya (bilimsel kuşku) sahip 

olmalıdır. Bu niteliğin en belirgin dışa vurumları yaratıcılık, buluşçuluk gibi özellikleridir 

(Titiz, 1997). 

STEM; eğitim programını temel alarak öğrencileri dört disiplinde fen, teknoloji, mühendislik 

ve matematikte disiplinler arası ve uygulamalı bir yaklaşımla eğitmeyi içermektedir. Bu dört 

alanı ayrı ayrı ve soyut olarak öğretmektense; STEM bu alanları gerçek-yaşam uygulamalarına 

dayalı olarak tutarlı bir biçimde ve bir bütün halinde öğretmek üzerinde durmaktadır. STEM’in 

amacı disiplinler arası işbirliğini sağlayarak tümevarım yaklaşımıyla öğrenmeyi 

gerçekleştirmektir (Smith, J. &Karr-Kidwell, P. 2000). STEM sadece disiplinleri bir araya 

getirmekle kalmamakta; aynı zamanda üzerinde çalışan kişi ve kurumları da bir araya 

getirmektedir. STEM, öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı ve işbirlikçi 

çalışmaya dayalı yetenekler kazandırdığı gibi, okullar arası bağlantı kurma, geniş çalışma 

sahaları oluşturmakta ve küresel ekonomiye de katkı sağlamaktadır. 

Türkiye’nin inovasyon kapasitesini arttırabilmesi için yüksek nitelikli Fen, Teknoloji, 

Mühendislik ve Matematik işgücüne ihtiyacı vardır. Yirmibirinci yüzyılın değişen şart ve 

problemleriyle birlikte takım çalışması ve disiplinlerarası yaklaşımları doğuran bu ihtiyaç, 

gençlerimizi ve özellikle kız öğrencilerimizi erken yaşlardan itibaren STEM araştırmaları 

yapabilecek şekilde eğitecek öğrenme ortamlarının tasarımını ve bu tasarımları etkin şekilde 

kullanabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesini gerektirir (Çorlu, M., S.,2013). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kodlama ve Animasyon 
 

Bu atölyemizde çocuklarımıza Web sitesi tasarımı, photoshop, scratch ve videoscribe gibi 

yaratıcı bilgisayar programları ve becerileri öğretilmekte olup; kodlama becerisini geliştirmek 

amacıyla daha çok Scratch program üzerinden gidilecektir. Scratch yazılım geliştirme 

platformu ve programlama dili çocukların bilgisayar programlamaya ilk adımları atmalarını 

sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Gelecekte artık çocuklar okuma yazma gibi; kodlama 

becerisine ve teknolojiyi kullanma becerisine ihtiyaç duyacaklardır. Bu sebeple bu atölyede 

öğrencilerin bilgisayar ortamında daha ileri teknik becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak olup; 

bilginin çeşitli hedeflere yönelik olarak organizasyonu, tasarımı, görsel dilin kullanımı ve site 

yönetimi gibi ileri düzey nitelikler desteklenecektir. Çağımızın gereği dijital okur yazarlık, 

dijital ortamların kullanımı bu atölye ile geliştirilmekte ve sanal ortamın kullanılmasına ilişkin 

bir kültür de oluşturulmaktadır. 

 

 

 

 
Go - Satranç  
 

Binlerce yıllık zihin ve zekâ oyunu olan Go Çin’de 4000 Yıl önce oynanmaya başlanmıştır ve 

hale daha orijinal formda oynanan en eski oyundur. Kuralları çok basittir, herkes kısa zamanda 

kolayca go oynamayı öğrenebilir. Fakat aynı zamanda oyun kuvvetli mantık ve strateji 

gerektirir. Dünyada milyonlarca kişi go oynayarak konsantrasyonunu artırmakta, zihinsel 

yeteneğini geliştirmekte ve duygusal yönden denge sağlamaktadır. 

 

Satranç ise, diğer oyunlardan daha farklı ve özel bir yeri vardır. Satranç, yaşamda var olan ve 

hep var olacak mücadelenin tahta üzerinde uygulanmasıdır, diyebiliriz. Bu nedenle satranç 

çocuklarımıza kazandırdığı en önemli becerilerden biri de satranç sayesinde çocuklarımız 

başkalarına ihtiyaç duymadan kendi başına önemli konularda bireysel şekilde doğru kararlar 

alabilmeyi öğrenirler. 



 

 

 
Elektronik Ağırlıklı Robotik 

 
Elektronik Ağırlıklı 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. 

 

 

 

Tarihin İzleri 
Güncel olaylardan yola çıkarak geçmiş olayların çocukların gözünden yorumlanması… 

 

Tarih, geçmişteki insanın yaptıklarını, neden ve sonuç ilişkisi dahilinde, yer ve zaman 

göstererek, belgeler ışığında objektif olarak incelediği için bir bilim kabul edilir. Bütün olaylar 

bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Her olay kendisinden önceki olayın SONUCU, 

kendisinden sonraki olayın SEBEBİ ’dir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız. 

Bu nedenle çocuklar sebep-sonuç ilişkisini tam olarak kavrıyor olacaklardır. 

İlk insanın ortaya çıkışından devletlerin kuruluşuna, hayvanların evcilleştirilmesinden tarıma, 

dinlerin ortaya çıkışından yazının bulunuşuna kadar çok geniş bir alanı ele alacaktır. Çocuklar 

tarih hakkında hem merak ettiklerini öğrenip hem de eğleneceklerdir.  

 

 



 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERS 
 

 

 
 

Ritim ve Müzik  
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.   

 

 

OYUNLARLA MATEMATİK 
Hayat bir matematiktir ve matematiği çözebilen de hayatta bir adım öne geçmiş demektir. 

Öğrencilerin oyunlar yoluyla matematiği anladıkları, matematiksel modelleme sürecinin ne 

olduğunu çözdükleri bu atölyede onların matematiğe ilişkin ilgi bilgi ve becerilerinin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilere, gerçek hayat problemleri oyunla 

sunularak, onlara problemlerin matematiksel modellerini oluşturma ve problem çözme becerisi 

kazandırılmaya çalışılacaktır. Bu ders öğrencilere, matematik bilgilerini ve matematiksel 

düşünme yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacaktır. 
 

Ücret: KDV dahil 1000 TL’dir. “Robotik Atölyesi için malzeme parası temin edilecektir”  

Kayıt için velilerimizin www.aydin.edu.tr web sitesinden kayıt formunu doldurmaları 

gerekmektedir. Son Kayıt Tarihi:  



 

 

Üstün Zekalı Çocuklarımız için Katılım Koşulu: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış 

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

testi sonuç raporlarını tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. 


