
 
 

 

 

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar 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 zekalı 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 
• 800 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. 
•  

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. 



 
 

   

 

 

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-yazar 

olmalarına katkı sağlayacaktır. Bilimi anlamak ve dünyayı algılayabilmek, bilimsel bir tutum 

ve birtakım bilişsel becerilerinde yerleşmesiyle mümkündür. 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 ve eğlenceli 

etkinlikler ve deneylerden oluşan bu atölyenin amacı öğrencilerin hayatı ve olayları 

özümseyerek yaşamasını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrenciler biyolojiden kimyaya; kimyadan 

fiziğe birçok alanı; alanı kavramalarını sağlayacak eğlenceli deneylerle kavrayacaklardır.  



 
 

   

 

 

 

 

 

Günlük hayatımızdan tutun da, özel hayatımız ve iş hayatımıza kadar 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. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan 

planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir 

hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; doğru sorular ile 

kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Kendi belirlediği hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması 

ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk bir gelişim sürecidir. 

Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders 

alarak yetkinliklerini geliştirir. 

Koçluk; mevcut durumundan, daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireylerle yapılan 

bir çalışmadır. Koçluk; bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamında, gelişimi 

hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklara oyunlar ve kinestetik materyallerle; tanımlama, yönerge alma, yönerge oluşturma, 

benzerlik ve farklılıkları bulma, örneklendirme, sıralama, çıkarımda bulunma, mantıklı soru 

sorma, sınıflama, analoji bulma, sorgulama, çözümleme , değerlendirme ve yaratma (Planlama 

ve strateji oluşturma) gibi üst düzey becerileri edindiren bu atölyede öğrenciler yaparak 

yaşayarak öğrenir ve zihinsel olarak hayata hazırlanırlar. Bunun yanında da yenilgiyi 

hazmetme, karar verme, azim gibi tavra yönelik olumlu davranışlar geliştirirler. Tangramlar, 

Hoppers, Rush Hour, Sudoku, Kendoku gibi oyunların yer aldığı bu atölyede kağıt kalem, 

kinestetik ve bilgisayar oyunları birlikte sunulmaktadır.  

 

 



 
 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 01 Ekim-24 Aralık 

tarihleri arasında Cumartesi günleri yürütülecek ve 

12 hafta sürecektir. 

ÜCRET: Erken kayıt tarih ücreti:  Erken kayıt 

tarihleri 22 Ağutos- 5 Eylül tarihleri arasındadır. 

KDV dahil 1100 TL’dir. 

NORMAL KAYIT ÜCRETİ: Normal kayıt tarihleri 5 Eylül-27 Eylül arasındadır. KDV 

dahil 1300 TL’dir. 

KATILIM KOŞULU: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış zekâ testlerine göre üstün zihin 

düzeyine sahip çocuklar kabul edilecektir. Zekâ testi olmayanların Çocuk Üniversitemize 

ulaşıp; zeka testi yaptırmaları gerekmektedir. Test sonucu olanların ise zekâ testi sonuç 

raporlarını tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. 2014 yılı öncesi test sonuçları kabul 

edilmemektedir. 

Ayrıntılı ders içeriklerine cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Bilgi ve İletişim için;  

 • Çocuk Üniversitesi Uzmanı: Zuhal Topçu: 0530 951 0848/ zuhaltopcu@aydin.edu.tr 

• Çocuk Üniversitesi Koordinatörü: T. Gizem Medet: 0531 376 0823/ /gizemmedet@aydin.edu.tr 


