
 

 

 

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: 

 

 

 

 



 

 

10 Hafta Sürecek Olan Bahar Dönemi Programımız İlk 5 Hafta Boyunca Alacakları 

Derslerin İçerikleri Aşağıdaki Gibidir. 

 

 
YARATICI DRAMA 
 

Oyun çocuğun en zevkle ve isteyerek yaptığı iştir. Drama, çocuğun en zevkle yaptığı işi 

kullanarak yani oyunu kullanarak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini 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 

çıkarabilmek için; dramanın buluşmasını eğitimle buluşması çok önemlidir. Nitekim drama 

eğitimleri bireyci eğitim ve birey kavramını ön plana çıkarmaktadır. Çünkü drama da 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. 

 

 

EĞLENCELİ BİLİM 

Dünyayı bir bilim adamı gibi algılayabilenler 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 etkinliklerden oluşan bu atölye öğrencilerin hayatı ve olayları 

özümseyerek yaşamasını sağlamaktadır. Eğlenceli Bilim atölyesinin amacı öğrencilere bilimi 

sevdirmek, onları bilimle eğlendirmek ve özellikle Bilimsel Süreç becerilerini geliştirmektir. 



 

 

Bilimsel süreç becerileri, Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin aktif olmasını 

sağlayan, kendi öğrenimlerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını 

arttıran, ayrıca araştırma yol ve yöntemleri kazandıran temel becerilerdir. 

 

10 Hafta Sürecek Olan Bahar Dönemi Programımız İkinci 5 Hafta Boyunca Alacakları 

Derslerin İçerikleri Aşağıdaki Gibidir. 

 

 

ASTRONOMİ 

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. 

 

SİNEMA 

Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini 

belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak 



 

 

hareketi yeniden oluşturma işidir. Sinema, dramatik yapı, sahne düzeni, oyun, konuşma, 

görüntü çerçevelemesi ve düzenlemesi, kamera hareketleri, dekor, aydınlatma, ses, müzik, 

kostüm gibi bir filmi meydana getiren bütün unsurları en uygun biçimde kullanır. Çocuklar hem 

izledikleri ve merak ettikleri filmlerin nasıl çekildiğini ne gibi tekniklerin kullanıldığı 

öğrenecek olup hem de kendi filmlerini oluşturabilecekler. 

 

 

Ücret: KDV dahil 1000 TL’dir. 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. 

 


