
 
 

 

 

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.  



 
 

 

 

 

 

 
Çocukların yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini desteklemede en önemli faaliyetlerden 

birisi onlara yemek yapmayı öğretmektir. Mini mutfak atölyesinde beş duyunun tamamı 

kullanılarak; sağlıklı beslenme ve hijyenin önemi üzerinde durulmakta; aynı zamanda farklı 

lezzetlerle buluşturulan çocukların el becerileri geliştirilmektedir. İletişim becerilerini ve genel 

kültürü de destekleyen mini mutfak atölyesinde; Dünya mutfakları da tanıtılarak; her dünya 

mutfağına özel birtakım yemekler yapılmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi 

atölyesinde; SCAMPER tekniği kullanılarak çocuklar kendilerine ait yemek ve tatlılar yapma 

konusunda cesaretlendirilmektedir. 

 

                                              

 



 
 

 

 

 

 

Bütün çocuklar yaratıcıdır. Yapılması gereken ise, onlara ‘sen yaratıcısın’ mesajını verebilmek, 

onların istek ve eylemini kırmamaktır. Sanat malzemeleri ve çalışmaları, sağlıklı duygular ve 

zekâyı geliştirmek için pek çok yol sunar. Sanatsal öğrenme çocuklarda taklit ederek değil, 

kendi özgün işlerini yaratarak, çizerek, boyayarak veya şekil vererek gerçekleşir. Keçe, yün, kil 

ya da pamuğun ıslak ortamda çiğnenip dövülerek  liflerinin birbirine kaynaşmasıyla elde edilen 

ve örtü, yaygı, çadır,  giysi yapımında kullanılan kaba kumaştır. Geçmişten günümüze kullanım 

alanının genişliği nedeniyle de her zaman günlük yaşamın bir parçası olarak varlığını 

sürdürmüştür.  Günümüzde keçeden birçok eşya ve aksesuar yapılmaktadır.  Bu atölyede 

çocuklar İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Keçe atölyesinde; keçenin oluşumunu, 

çeşit ve türlerini öğrenerek; keçeden kendi tasarladıkları ürünleri ortaya çıkaracaklardır. 

 

 



 
 

 

 

 

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş bir kelimedir ve bu bir şeyi gözden 

geçirme, üzerinde düşünme gibi anlamlara gelmektedir. Yani esasında meditasyon dediğimiz 

şey derin düşünmedir. Meditasyon özellikle çocuklarda; stresi gidermekte; kaygı, endişe ve 

muhtelif korkuları azaltmakta; sosyal roller ve genel ve özel ilişkileri iyileştirmektedir. 

Meditasyon yapan bireylerin; bağışıklık sistemi güçlenir, kronik yorgunluğu ortadan kalkar ve 

öz farkındalık hali gelişir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamda detoks sağlayan meditasyon 

ile hem yaratıcılık ve sezgiler uyanırken; hem de bireyin yaşamdan mutlu olma hali artmaktadır. 
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Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve 

uygulayan bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin özellikleriyle, 

maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal 

tepkimelerle, maddenin hâlleriyle, moleküller arası ve moleküler kuvvetlerle, kimyasal 

bağlarla, tepkime kinetiğiyle ve kimyasal dengenin prensipleriyle ve benzeri konularla ilgilenir. 

Bu dersi alan öğrencilerimiz merak ettiği tüm birleşimleri inceleyerek soru işaretlerini 

giderecek; bu derste parfüm yapımı, plastik yapımı, ilaçların içerik analizi ve ilaç yapımı gibi 

ürün odaklı çalışmalar yürütecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 24 Eylül-17 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-20 Eylül arasındadır. KDV dahil 

1300 TL’dir. 

SEÇMELİ DERS ÜCRETİ: Seçmeli ders öğleden sonra 14.00-15.30 arasında iki ders saati 

sürmektedir. Seçmeli ders ücreti 250 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 


