STRATEJİK PLAN
2022-2026

Tarihçe
> Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu

> Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜ GVO), 250 yıllık köklü
geçmişi ile dünyanın en eski teknik üniversitelerinden
İstanbul Teknik Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak,
İTÜ’nün ilk kadın Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer
tarafından “Ana Kucağından İTÜ’ye” anlayışı ile
2000 yılında, İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde kurulmuştur.
İTÜ Geliştirme Vakfı; 2000 yılında Özel Dr. Sedat Üründül
Anaokulunu, 2001 yılında ilköğretim okulunu açmıştır.
İlköğretim okulu öğretim faaliyetlerini anaokulu
binasında bir yıl sürdürdükten sonra, 2002-2003 öğretim
yılında kendi binasına geçerek Özel Dr. Natuk Birkan
İlköğretim Okulu adını almıştır. Bu zincire 2005-2006
öğretim yılında Özel Ekrem Elginkan Lisesini, 2011 yılında
Beylerbeyi yerleşkesinde Özel Beylerbeyi Anaokulu,
İlkokulu ve Ortaokulunu eklemiştir.

> Özel Ekrem Elginkan Lisesi

Bugün, Maslak ve Beylerbeyi olmak üzere 2 kampüs ile
anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim
verilmektedir.
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında yapılan franchising
sözleşmesiyle İzmir'de İTÜ GVO Özel İzmir Anaokulu,
İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi açılmıştır.
> Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

> Özel İzmir Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi

AMAÇLARIMIZ

Merak ettiği için
öğrenmeyi seven

Yaşadıkları ülke ve dünyayı
sorgulayıp anlayarak geleceğe
hazırlanan

Spor ve sanat gibi
ders dışı etkinliklere
coşkuyla katılan

Farklılıklara saygılı

İTÜ GVO olarak, ülkemiz ve
dünyanın geleceğine aktif
katkıda bulunmaya hazır,
iyi eğitimli, meraklı, hoşgörülü
genç aydınlar yetiştirmek
için çalışıyoruz.

Eşitlikçi

Tüm canlıların ihtiyaçlarına
ve çevreye duyarlı

EĞİTİM
ANLAYIŞIMIZ

Eğitim öğretimde mükemmellik arayışı ve
22 yıllık deneyimiyle İTÜ GVO;
• Yeterlilikler temelli tam öğrenme modeline dayalı,
yüksek nitelikli, çok yönlü, yenilikçi eğitim anlayışı,
• Kalite güvencesiyle pekiştirme kararlılığı,
• Öğrenci ve öğretmenlerinin uluslararası dolaşımı,
• Uluslararası projeler
• IBDP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı)
ile dünyayla bütünleşme anlayışını benimseyen
bir eğitim öğretim kurumudur.

İTÜ GVO
Öğrenmenin merakla başladığından yola çıkıyor,
• Sınavdan bağımsız, kendisi arzusuyla öğrenen öğrencilerin
farklılıklarını göz önünde bulunduruyor,
• Kazanım temelli, çeşitlendirilmiş ölçme-değerlendirme ile
tam öğrenmenin gerçekleşmesini hedefliyor.
Tam öğrenme
• LGS (Liselere Geçiş Sınavı),
• YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı),
• IBDP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı),
sınavlarında öğrencinin potansiyelini açığa çıkartıyor.
Düzenli yükselen akademik sonuçlar, modelin
başarısını ortaya koyuyor.

Eğitimde uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda
mezunlarımız
• Avrupa Dil Portfolyosu C1 düzeyinde İngilizceye ek olarak
• Ortaokuldan itibaren Almanca veya İspanyolca öğreniyor.
• IBDP programında %100 başarı
• Tüm düzeylerde uluslararası projelere katılım,
• Uluslararası eğitimler,
• Uluslararası spor etkinlikleri ve şampiyonlukları
sayesinde dileyen mezunlarımız yükseköğrenim ve
sonrasında yurt dışı eğitime veya çalışma hayatına
hazır hale geliyor.

İTÜ GVO ve ÇOK YÖNLÜLÜK
Öz güvenli ve sorumluluk duygusuna sahip
mezunlar için
• Lisede Humanity Sosyal Sorumluluk projeleri,
• Kültürel etkinlikler,
• Çok çeşitli sanatsal kulüp ve çalışmalar,
• İlkokul birinci sınıfta yüzmeyle başlayan spor eğitimi,
• İTÜ GVO Spor Kulübüyle okul dışında da iddialı spor
destekleri sağlanıyor.

DEĞERLERİMİZ

Özgürlüklere ve insan
haklarına saygı
Atatürk ilkelerini, temel
hak ve özgürlükleri, laik ve
demokratik hukuk
devletini benimseyen,

İyilik ve Doğruluk
Adil, dürüst, iyi ahlaklı, vicdanlı,
paylaşımcı, güvenilir, saygın,
etik değerlere sahip, öz güveniöz saygısı-öz denetimi gelişmiş,
anlayışlı, her türlü ayrımcılığa
karşı, barışçıl,

Sürdürülebilirlik

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
olarak öğrencilerimiz,
velilerimiz, çalışanlarımız ve
yönetim kadromuzla birlikte
fark yaratan bir eğitim
kurumu olmayı benimsiyor,
belirtiğimiz temel değerleri
bizi birbirimize bağlayan ve
güçlü bir şekilde
paylaştığımız değerler
olarak sahipleniyoruz:

BM Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları (SKA)
doğrultusunda ülkesinin ve
dünyanın geleceğine
saygılı,

Aydınlanma
Akıl ve bilim yolundan ayrılmadan,
bilgiye araştırarak ulaşan, arzusuyla
öğrenen, meraklı, hayal kurabilen,
yaratıcı, yaşam boyu öğrenme
becerisine sahip, özgür ve eleştirel
düşünen, farklılıklara saygılı, teknolojiyi
iyi kullanan, çok yönlü,

Hedefler İçin
Ortaklıklar

Eğitimde
Mükemmellik

Yoksulluğa Son

Barış ve Adalet

Açlığa Son
Sağlıklı
Bireyler

Karasal Yaşam

Nitelikli
Eğitim

Sudaki Yaşam

İklim Eylemi

Sorumlu
Tüketim
ve Üretim

BM
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları

İnsan
Hakları
Hukukun
Üstünlüğü

Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği

Temiz Su, Hijyen
ve Halk Sağliği
Erişilebilir ve
Temiz Enerji

Sürdürülebilir Şehir
ve Yaşam Alanları

Eşitsizliklerin
Azaltılması

Dünya
İnsanı

Yüksek Nitelikli,
Çok Yönlü Eğitim

Demokrasi

İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme

Misyon

Doğruluk

İyilik
Çok
Yönlülük

Bilimsel
Sorgulama
Etik
Eleştirel
Akıl

Yaratıcılık
Yaşam Boyu
Öğrenme

Misyon
Yaşamı boyu artacak bir merakla
öğrenmede sınır tanımayacak;
öğrendiklerini bilimsel temelde
sorgulayıp, eleştirel akıl ve
sürdürülebilirlik süzgecinden
geçirerek yaratıcı çözümlere
dönüştürebilecek; etik, çok yönlü,
evrensel değerleri içsellestirmiş;
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve
insan haklarından ayrılmayacak
dünya insanları yetiştirmek.

Vizyon
Yaşamın ve doğal çevrenin değerini
bilen ve koruyan, tüm seçimlerini
bu temelde yapacak, akıl ve bilimin
yolundan ayrılmayacak, iyi ve doğru
bireyleri asırlar boyunca yetiştiren
bir eğitim-öğretim kurumu olmak.

Alvin Tof fler’in dediği gibi;

“Öğren, öğrendiğini
unut ve yeniden öğren”

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

Eğitimde
mükemmellik

Uluslararası boyutu
güçlü eğitim

Yeterlilikler temelli tam
öğrenme modeline
dayalı eğitim

Paydaşlarla
doğrudan iletişim ve
dayanışma

Stratejik Amaç 1
Eğitimde Mükemmellik

Öğretim programlarının okulları bütünleştirecek şekilde gözden geçirilmesi
Öğretim programlarının yaratıcılığı ve tasarım becerisini geliştirme
yönünde zenginleştirilmesi
Eğitimde çok yönlülüğün desteklenmesi
Öğretmen niteliğinin yükseltilmesi
İTÜ akademik ve teknolojik yapısından destek alınması
Kurum öğretmenlerince tam öğrenme modeline uygun
ders materyallerinin seçimi veya oluşturulması

Stratejik Amaç 2
Yeterlilikler Temelli Tam Öğrenme Modeline Dayalı Eğitim

MEB kazanımlarının güncel yaşamla bağlantılarını
kurarak kalıcı öğrenmenin sağlanması
Ünite planlarının okul yeterlilikleri çerçevesine dayandırılması
Süreç İzleme Sınavları ile tam öğrenmeyi sağlamak üzere öğrenci
başarısının bir sonraki yıla aktarılır kılınması
Uluslararası İngilizce sınavları ile tam öğrenmenin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Öğrencilerin Güncel Akademik, Sosyal ve Duygusal
İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Desteklenmesi
İTÜ akademik ve teknolojik olanaklarından destek alınması

Stratejik Amaç 3
Uluslararası Boyutu Güçlü Eğitim

Ulusal/uluslararası kalite belgelerinin alınması
Uluslararası etkinliklere katılım
Uluslararası öğretmen eğitimlerine katılım
Uluslararası akademik iş birliği ağları oluşturulması

Stratejik Amaç 4
Paydaşlarla Doğrudan İletişim ve Dayanışma

Mezun veri tabanının kurulması
Ulusal alanda İTÜ GVO'da yapılan eğitimin tanınırlığının sağlanması
Anaokulundan liseye tanıtımların bütünleştirilmesiyle
velilerin tüm düzeyleri tanımasının sağlanması
Her düzeydeki öğrenciye bir üst düzeyin tanıtımının sağlanması
İTÜGVO içinde ortak spor yarışmaları düzenlenmesi
Mezunların İTÜ GVO etkinliklerinde düzenli olarak yer almaları
yoluyla mezunlarda aidiyet hissinin geliştirilmesi

KURUM KÜLTÜRÜ
250 yıllık köklü bir geçmişe ve küresel ölçekte
tanınırlığa sahip İstanbul Teknik Üniversitesinin
bağrında yeşeren ve 20 yılı geride bırakan
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları,
• İTÜ gelenekleri ve kültürüne sahip,
• Akademik başarının yanında
• İkinci yabancı dil, sanat, spor ve sosyal
becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştiren,
kadrosu ve velileriyle, kurum aidiyeti ve
bağlılığı yüksek bir eğitim yuvasıdır.

Açıklık ve kapsayıcılık ilkelerimiz
doğrultusunda öğrencilerin
• Birbirleri, öğretmenleri, aileleri ve
toplumla açık iletişim sürdürebilen,
• Edindikleri eleştirel bakış açısını,
barışçıl müzakere becerisiyle
birlikte kullanabilen bireyler olmalarına
dikkat edilmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak,
Atatürk ilkelerine, hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere
dayalı, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetini koruma ve yüceltme
görev ve sorumluluğunun bilincinde yurttaşlar yetiştirmeye
çalışıyoruz.
Bu bilinç ve laiklik temeli üzerinde yapılandırılan eğitim sistemimizle
-Sorgulayıcı ve eleştirel düşünebilen,
-Yaratıcı düşünceler üretebilen,
-Öğrenmeyi öğrenmiş,
-Bilgiye erişme yöntemlerini bilen,
-Yaşam boyu düzenli ve verimli öğrenme alışkanlığını kazanmış,
-İnsana, tüm canlıları ve varlıklarıyla doğaya ve çevreye duyarlı,
-Sanat ve spor ile ilgi kurmuş,
-Dürüst ve tüm evrensel değerleri içselleştirmiş,
-İlkeli yaşamanın anlamını kavramış,
Öz güven ve erdem sahibi yurtsever bireyler olarak yaşama
hazırlanmalarını hedefliyoruz.
Eğitim yaklaşımımızda “her öğrencinin bireysel özelliklerine
ve çevre koşullarına bağlı olarak öğrenebileceği”
ilkesini benimsiyor ve önemsiyoruz.

İNSAN
KAYNAKLARIMIZ

• Öğrencileri birey olarak gören,
• Kişilik gelişimini esas alan,
• Yeteneklerini keşfederek rehberlik eden,
• Öğrendiklerini uygulamalarını sağlayan,
• Kendileri de öğrenmeyi sürdüren ve kurum
değerlerini benimseyen
öğretmenler,
• Temel haklara saygılı
• Doğrudan iletişim esaslı çalışan
idari ve teknik personel,
eğitim-öğretim deneyimli yöneticiler.

YERLEŞKELERİMİZ
Maslak ve Beylerbeyi Yerleşkelerinde
• Öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine
uygun bina tasarımı;
• Deprem Yönetmelik ve Standartlarına uygun
proje ve uygulama;
• Tüm sınıflarda uzaktan eğitim altyapısı
bulunmaktadır.

• Bilgisayar Atölyeleri,
• Robotik Atölyeleri,
• GEMS ve Fen Bilimleri Laboratuvarları,
• Yaratıcı Uygulamalar Merkezi,
• Birim kütüphaneleri,
• Bilim Merkezleri,
• Müzik odaları, dans ve bale stüdyoları,
• Görsel sanatlar ve seramik atölyeleri
• Yarı olimpik yüzme havuzları,
• Açık ve kapalı spor alanları
• Türkiye’nin İlk Mini Konservatuvarı
• Konferans salonları
• Çok amaçlı salonlar

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi

İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Maslak Sarıyer, İstanbul
T: 0212 367 13 00 - F: 0212 285 71 50

Beylerbeyi Mh. Vakıf Tarla Altı Sk. No:1 Üsküdar - İstanbul
T: 0216 401 17 73 - F: 0216 401 20 81

İTÜ GVO İzmir Yerleşkesi
Menderes Caddesi Sevgi Mh. No: 9 Gaziemir - İzmir
T: 444 6 488 - F: 0232 274 14 09

/itugvo

