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4 ve 5. sını�a okuyan öğrenciler, Keşif 
Kampüsü Öğrenci Seçme Sınavı’na 

NASIL
DAHİL OLUNUR?

HAFTA İÇİ
MODELİ

HAFTA SONU
MODELİ

Yapılan yazılı sınav ve uygulama 
sınavında başarılı olan 4 ve 5. sınıf 
öğrencilerinin 2 yıl boyunca hasta 

sonları düzenli bir müfredat 
kapsamında alacakları 384 saatlik 

uygulamalı eğitim modelidir. 

“Ayda 1 Gün Farklı Eğitim” temasıyla 
1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin gün 

boyu aldığı ücretsiz atölye 
eğitimlerini ifade eder.

Keşif Kampüsünde ha�a içi ve ha�a sonu öğrencileri için 
farklı eğitim modelleri bulunmaktadır.

EĞİTİM MODELİ

Öğrencilere bilim, matematik, teknoloji gibi alanlarda 
uygulamalı eğitimler verilerek öğrencilerde temel bilim-
ler ve mühendislik alanlarında kariyer bilinci oluşturul-
ması hedeflenir.Öğrencilerin bilişsel alanlardaki gelişim-
lerinin yanı sıra Kişisel Gelişim Atölyeleri ve Destekleyici 
Eğitim Atölyeleri ile sosyal ve duygusal gelişimlerinin 
desteklenmesi amaçlanır.

NEDİR?

KEŞİF KAMPÜSÜ

Keşif Kampüsü, bilim ve teknolojiyi harmanlayarak  gele-
ceğimizin yapı taşları olan çocuklarla buluşturmak 
amacıyla oluşturulmuş bir çocuk üniversitesidir. Keşif 
Kampüsünde öğrenciler; Tematik Atölyelerde, Keşif 
Alanlarında, Girişimcilik  Atölyesinde ve Deneyap Tekno-

Öğrenciler, atölyelerin tamamında 
kendi keşiflerini yapabilecekleri 
imkanlar bulurken aynı zamanda bu 
atölyelerde bilgiyi sorgulama yoluyla 
edindikleri bir öğretim yöntemiyle 
eğitim alırlar. Her temada bulunan 
birbirinden farklı keşif alanları, atöl-
yelerde sunulan eğitim içeriklerinin 
deneyerek ve yaşayarak öğrenilmesi-
ni sağlar.

loji Atölyesinde birbirinden farklı eğitim içerikleriyle 
buluşmaktadır.
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2. ADIM

UYGULAMA 
SINAVININ
YAPILMASI

1. ADIM

YAZILI SINA-
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ÖĞRENCİ SEÇME SÜRECİ

Keşif Kampüsü
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iletisim@kesifkampusu.org

www.kesifkampusu.org

Beyazlar Mahallesi İpekçi Abdurrahman Cad.
No:100 Şahinbey/Gaziantep

Hizmet saatlerimiz aşağıdaki gibidir.
Pazartesi: Kapalı

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma : 09:00-18:00
Cumartesi, Pazar : 09:00-18:00 girer. Sınav sonucu başarılı olan öğrenciler kesin kayıt 

hakkı kazanır. 2 yıl boyunca 8 farklı atölye temasında 
toplam 384 saatlik ücretsiz eğitim alırlar.



Bu atölye, öğrencilerin matematik bilimine ait 
ön yargılarını yıkmayı ve matematiksel kavram-
ları oyunlar aracılığı ile farkına varmadan 
içselleştirmelerini hedefler. 

Matematik Atölyesinde; doğal sayılar, tam 
sayılar, kesirler, ölçme, örüntüler, veri işleme, 
olasılık, simetri, geometrik şekiller, açılar, alan 
ve hacim gibi matematiksel temalara yer 
verilmektedir.

MATEMATİK ATÖLYESİ

KİMYA VE İNSAN BİLİMLERİ
ATÖLYESİ

İnsan fizyolojisi ve anatomisi, kimya ve vücutta 
gerçekleşen biyokimyasal olayların deneyler 
aracılığıyla keşfedilerek gelecek tıp teknolojileri 
hakkında bilgi vermeyi amaçlayan atölyedir.

Atölye kapsamında atomlar, moleküller, hücreler, 
dokular, organlar, sistemler, genetik, duyu 
organları, tıp teknolojileri gibi gözlem, deney ve 
etkinlik merkezli eğitimler verilmektedir.

Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destek-
leyerek sağlıklı iletişim kurabilecek bireyler yetiştir-
meyi amaçlayan atölyedir.

Öz disiplin, etik, hoşgörü, arkadaşlık, güven ve 
değerler eğitimi gibi konular atölye temalarındandır.

KİŞİSEL GELİŞİM
ATÖLYESİ

Öğrencilerin mikroskop altında bitkiler, 
mantarlar ve hayvanlar âleminden çeşitli 
canlıları inceleyebilecekleri, eğlenceli etkinlik-
lerle öğrendiklerini ürüne dönüştürme imkanı 
bulacakları atölyedir.

DOĞA ATÖLYESİ
FİZİK ATÖLYESİ

Maddelerin birbirleriyle olan bağlantısı deneyler-
le keşfedilirken fizik prensiplerinden yararlanıla-
rak günlük hayatla ilişkili ürünlerin oluşturuldu-
ğu atölyedir.  

Bu atölyede; kuvvet, enerji, hareket, dalgalar, 
optik, elektrik ve manyetizma gibi fizik konuları 
deneylerle ve gözlemlerle anlatılır.

DESTEKLEYİCİ EĞİTİM
ATÖLYESİ

Öğrencilerin saklı kalan yetenek ve ilgi alanları-
nın ortaya çıkarıldığı, fikir ve hayal dünyalarını 
yansıtmaları için üretmeye teşvik edildikleri 
atölyedir. Atölyede birçok alanda el sanatları, 
drama ve müzik dersleri verilmektedir.

Astronomi Atölyesinde öğrencilerde uzay ve 
evren merakı oluşturmak hedeflenmektedir. 
Havacılık dersleri kapsamında aerodinamik 
prensipler basit deneylerle öğrencilere kavratılır.

ASTRONOMİ, HAVACILIK
VE UZAY ATÖLYESİTeknoloji Atölyesi, robotik ve kodlama dersleriyle 

öğrencilerin algoritmik düşünme becerilerini gelişti-
rerek problem çözebilen nesiller yetiştirmeyi 
hedefler. 

Atölye; 3 boyutlu modelleme ve üretim, elektronik 
programlama, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi 
temalarla proje temelli bir eğitim modeli sunarak 

TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Bu atölyede öğrencilere; girişimcilik üzerine 
fikir geliştirme, inisiyatif alma, risk analizi, 
maliyet hesabı ve pazar araştırmaları gibi 
konularda eğitimler verilerek geleceğin 
girişimcilerini yetiştirmek hedeflenmektedir.

GİRİŞİMCİLİK ATÖLYESİ

DENEYAP
TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Sınavla seçilen ortaokul ve lise seviyesinde-
ki öğrencilerin 36 ay boyunca ücretsiz 
teknoloji eğitimleri aldığı atölyedir. Robotik 
ve kodlama, yapay zeka ve nanoteknoloji 
gibi 11 farklı teknoloji alanında verilen 
eğitimler ile teknoloji üreten nesiller 
oluşturmak amaçlanmaktadır.

KEŞİF
ALANLARI
Keşif alanları; ilgili atölyenin yanında bulunan, 
öğrencilerin ders aralarında atölye teması ile 
ilgili düzeneklere ulaşabildiği bir alandır. Keşif 
alanında bulunan çeşitli düzenekler öğrencinin 
merakını  pekiştirmeyi ve öğrendiklerini somut-
laştırmasını sağlar. 


