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“Çağdaş eğitimle, bilimle,
sanatla geleceğe umut olan
nesiller yetiştiren ODTÜ Ko-
leji öğrencilerinin gelişimini
önemsiyor ve bu doğrultuda
artan kalitesi ile her geçen
gün büyüyor.”

Misyonu doğrultusunda;
çağdaş, bilimsel, laik bir eğitime
sahip olan ODTÜ Koleji; içinde
bulunduğu toplumun refah ve
mutluluğunu artırmak, en çağdaş yön-
temlerle edindiği bilgi, beceri ve değerleri
yenilikçi, sorgulayıcı bir bakış açısıyla
tutum ve davranışlarına yansımış, bu
yolda geleceğe umutla bakmayı, düşün-
meyi bilen fikri, vicdanı hür bireyler yetiş-
tirmek için çaba harcar.

Vizyonu doğrultusunda uluslararası
tanınırlığını kanıtlamış fark yaratan bir
okul olarak; ODTÜ Koleji Ankara’da baş-
layan eğitim yolculuğunu İzmir Güzel-
bahçe yerleşkesi ile devam ettirirken her
geçen gün büyüyor ve bugün; Ankara,
Denizli, Mersin, Kayseri, İzmir okullarının
yanı sıra danışmanlık hizmeti verdiği
Niğde, Kocaeli, Manisa ve Konya’da bulunan okulları ile
eğitim anlayışını ülkenin her yerine taşımaya devam
etmektedir.

ODTÜ Koleji’nin Eğitim Kalitesi İzmir’de.
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın; bilimsel, yenilikçi

eğitim anlayışını İzmir ilinde de yeni nesillere aktarmak için
2020 yılında 9.000 m²’lik bir arsa üzerine ana sınıfı, ilkokul
ve ortaokul ile geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmek
için eğitime başladı. 52 adet derslik, 3’er adet müzik - gör-
sel sanat ve bilgisayar dersliği ile toplam 8 adet laboratu-
varı bulunan ODTÜ İzmir Koleji, 800 m2’lik 2 adet spor
salonu ve 750 m2’lik yemekhanesi ile eğitim hizmetine
iletişimi güçlü donanımlı öğretmenlerle devam etmektedir.
2020 - 2021 eğitim - öğretim yılında lise kısmı da
açılacaktır.

Kendisine özgü değerleri ile bilinçli, toplumsal ko-
nulara duyarlı ve başarısı yüksek bireylerin bu-
luşma noktası olan ODTÜ Koleji, bugünün
çocuklarının dilinden anlayan bir perspektif ile eği-
time yön vermeye devam ediyor.

Günümüz çocukları ve gençleri, değişimin hızla kendini
yenilediği bir dünyada; evrensel, toplumsal ve zihinsel dö-

nüşümün bir parçası olarak
büyüyorlar ve her birinin içinde
kendine özgü bir ifade biçimi,
öğrenme yeteneği ve davranış
şekilleri mevcuttur. ODTÜ Ko-
lejinde ise bu durumun far-
kında olarak oluşturulan eğitim
konsepti ile öğrencilerle aynı
çağı yaşıyor ve ana sınıfından
itibaren bünyesindeki her öğ-
rencinin içinde yanan farklı

renkteki ışığı ayrıştırıp onlara başarının
her alanında ihtiyaç duydukları akademik
becerileri kazanmalarını sağlayan eğitim
modelini sunuluyor.

Öğrencilere ana dilini doğru ve güzel
bir biçimde kullanma becerisini kazandır-
manın yanı sıra ikinci bir yabancı dil olan
İngilizceyi eğlenerek, yaparak ve yaşa-
yarak öğrenmeleri, kuralları kendilerinin
keşfetmeleri ile dil kullanımının daha
etkin kılınması için yaşamlarında etkin
olarak kullanabilecekleri bir dil programı
uygulanır. ODTÜ Koleji öğrencileri Toefl,
Primary, Cambridge, Edexcel Int GCSE
sınavlarında alınan başarılı sonuçlar ile

zirveyi her geçen gün daha da yükseğe taşıyor.
Bu doğrultuda geleneksel ve kalıplaşmış eğitim anlayışı-

nın dışına çıkarak akademik eğitim ve başarının yanı sıra
öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişimine de önem veren
ODTÜ Koleji, öğrencilerini, ilgi ve yeteneklerine yönelik
sanat/spor dalında etkin görev almaları için yönlendirir.
Bu doğrultuda okulun fiziksel ortamlarında, alanında
uzman eğitmenler ile çalışma yapmalarına imkân sağlanır.
Böylece ODTÜ GVO öğrencileri, ilerleyen yıllarında kendi-
lerine hobi edinmiş ve boş zamanlarını verimli geçiren birer
birey olarak yetişirler.

Eğitim Anlayışı ile Diğer Okullara Rehber Oluyor!
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları; uygulanan eğitim anla-

yışı ile geleneksel, kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çı-
karak proje tabanlı, öğrenci merkezli akademik programları
uyguluyor ve aynı zamanda kulüp faaliyetleri, her kade-
meye uygun ödev defteri uygulamaları, çocukların güncel
hayat ile olan bağlarını canlı ve aktif tutarak araştırma, sor-
gulama yeteneklerini yoga, drama, seramik, bilgisayar eği-
timi, dans gibi sanattan spora bilişimden sosyal hayata dair
tüm etkinliklerle sosyal hayata hazırlanmalarına destek
oluyor. Ve ne mutlu ki ODTÜ Koleji bu konuda birçok okula
rol model oluyor.
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Dünya Vatandaşları Yetişiyor
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