İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İstanbul Aydın
Üniversitesi Eğitim Fakültesinin projelerinden birisi olup; 10 Şubat 2013 Pazar Günü Resmi
Gazete ilanı ile açılmıştır. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
önderliğinde açılmış olan merkez; normal zihin düzeyinde ve üstün zihin düzeyinde olmak
üzere iki farklı grup ile Yrd. Doç. Dr. Ayşin KAPLAN SAYI’ nın yönetiminde ve Eğitim
Fakültesi Desteğiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Cumartesi Okulları, Kış okulları ve Yaz
okulları şeklinde eğitim-öğretim yürüten Merkez; 6-15 yaş grubundaki öğrencilerle
çalışmaktadır. Öğrencilerin yanı sıra Aile Eğitimleri, Öğretmen Eğitimleri ve Kurumsal
Eğitimlerini de sürdüren Merkez’de özellikle öğrencilerin okullarda almadıkları farklı dersler,
farklı konuların verilmesi, çocukların ilgilerini çekecek alan uzmanları ile tanıştırılması ve
öğrencilerin Dünya’larının genişletilmesi hedeflenmektedir. Avrupa Çocuk Üniversiteleri
Birliği’ne (EUCU.NET) üye olan Merkez, Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliğinin ‘’Çocuk
Üniversitesi Vizyon ve Misyonunu’’ benimsemiş olmakla birlikte; Avrupa Çocuk
Üniversiteleri Birliğinin yurt dışı tüm Kongre ve faaliyetlerine aktif katılım göstermektedir.
Ücretli ve ücretsiz eğitimlerle ülkemizin tüm gruplarını ve tüm çocuklarını kucaklamayı ilke
edinmiş olan merkez; ücretsiz olarak devlet okullarına ve özel okullara kampüs içinde veya
okullarda atölye programları sunmaktadır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi, STEM Merkezi
ve HARRAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ işbirliğiyle 23.01.2017 ve 28.01.2017 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek olan eğitimin ders içerikleri aşağıda yer almaktadır. Beş gün altışar
saatten yürütülecek olan 30 saatlik program’da Cumartesi günü ise mezuniyet yapılacak;
öğrencilerimize sertifikaları dağıtılacaktır.

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 okuryazarlık,
dijital ortamların kullanımı bu atölye ile geliştirilmekte ve sanal ortamın kullanılmasına ilişkin
bir kültür de oluşturulmaktadır.

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 zenginleşirme 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.

Müzakere, birbirinden birtakım şeyler elde etmek isteyen
kişilerin, diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle,
kendi istekleri gibi düşünmelerini ve taleplerini kabul
etmelerini sağlamaya odaklanan bilgi ve hüner
sergiledikleri bir iletişim ve karar verme sürecidir.
Müzakere bütün alternatif uyuşmazlık çözümü yollarının
temelini
oluşturur.
Müzakerelere
katılan
hakem, arabulucu ya
da tarafsız
ön
değerlendirmeci çözüm yolunun niteliğini belirler.
Fen, gözlenen doğayı ve doğa olaylarını
sistemli
bir
şekilde
inceleme,
henüz
gözlenmemiş olayları kestirme gayretleridir.
Doğadaki her olay fenin bir konusunu
oluşturduğu için, fen yaşamın önemli bir
parçasıdır. Fen bilimleri hem canlı hem de
cansız doğa ile ilgilenmekte olup, olgular,
kavramlar ve genellemeler, ilkeler, kuramlar ve
doğa yasalarından oluşmaktadır.
Bu atölyede öğrenciler araştırma sorgulamayı
kullanarak; temel kavramlar (Fen, matematik ve
sosyal alanlarda) üzerinde fikir yürüteceklerdir. Oluşturulan tartışma gruplarıyla hem
düşünme; hem de fikirlerini ifade etme becerisi kazanacaklardır.

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).

Drama, bireylerin en zevkle yaptığı iştir ve öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayan bir
yöntemdir. 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.

