
 
21.09.2022 

Konu: GEN Haritası, MIT Yetenek Envanteri ve GENÇ Yetenekler Akademisi 

          Sayın Velimiz, 
 

GEN Koleji olarak öğrencilerimizin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfediyor, 

potansiyellerini en üst seviyede açığa çıkarmayı hedefliyoruz.  

Bilimsel araştırmalar; çocukların doğuştan gelen yeteneklerinin gelişim 

göstermesi ve bu alanlarda uzmanlaşıp başarı elde edebilmeleri için, yetenekli ve 

ilgili oldukları alanlarda sürekli çalışmaları gerektiğini göstermektedir. 

Dünyada bilim, teknoloji, spor, sanat gibi tüm alanlarda tarih yazan isimlerin 

yaşamlarına bakıldığı zaman, doğuştan gelen yeteneklerini çok çalışarak 

geliştirdikleri ve bu sayede alanlarında uzman oldukları görülür. 

GEN Koleji olarak araştırmalar ve bilimsel veriler ışığında, yenilikçi eğitim 

yaklaşımımız doğrultusunda; okullarımızda öğrencilerimizin GEN Haritası 

çıkarılmaktadır. Öğrencilerimizin GEN Haritası, Çoklu Zeka Kuramına dayalı olan ve 

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından hazırlanan MIT Yetenek Envanteri sonucunda 

oluşur. Bu veriler doğrultusunda öğrencilerimizin baskın yetenek ve ilgi alanları 

belirlenir. 

GEN Haritası ile öğrenci ve velide farkındalık oluşturmak, öğrencilerimizi 

yetenekli ve ilgili oldukları alanlarda geliştirmek amacıyla GEN Koleji’nde özel olarak 

hazırlanmış Genç Yetenekler Akademisi uygulanır. Akademide yer alan derslerin 

seçimi yapılırken MIT Yetenek Envanterinin sonucu ile, sınıf ve branş 

öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanları hakkındaki gözlemleri 

dikkate alınır. Bu sayede, öğrencinin hangi alanlarda eğitim almasının onu en iyi 

şekilde geliştireceği okul tarafından belirlenir ve öğrenci ile veliye öneri olarak 

sunulur. Öğrencinin istekli olduğu alanda tercihte bulunması onu seçtiği alanda hızla 

başarıya ulaştıracaktır. Bunun bilinciyle, öğrenci ve velinin okul tarafından önerilen 

alan ve derslerden seçim yapması istenir. Bu sayede öğrencinin GENÇ Yetenekler 

Akademisi’nde alacağı ders belirlenir.  

Genç Yetenekler Akademisinde yer alan derslerde, alanında uzman 

öğretmenlerimiz ile bu programa özel oluşturulmuş eğitim programı izlenir. Atölye, 

laboratuvar, spor salonu gibi alanlarda uygulamalı eğitimler yapılır; turnuva ve 

yarışmalara katılım sağlanır; sergi ve gösteriler düzenlenir. Sivil Toplum Kuruluşları 

(STK) ile işbirliği yapılır ve elde edilen başarılar Sertifika ve Başarı Belgeleri ile 

belgelenir.  

 



 

MIT Yetenek Envanteri Uygulaması ve                                             

GENÇ Yetenekler Akademisi Ders Seçimi  

Öğrencimizin GEN Haritasının çıkması için velimizin, 25 Eylül 2022 Pazar saat 

17.00’ye kadar MIT Yetenek Envanterini yanıtlamasını rica ederiz. MIT Yetenek 

Envanterine aşağıdaki linkten giriş yapabilirsiniz. 

 

https://www.globaltestsystem.com/?testlink=UjsRvZUOUPCWlBkngnJxclfjncpvIwJvd

bmusXJWQRFxtFGHgVcCEMewOJvqOLOC@3063 
 

MIT Yetenek Envanteri sonuçlarının alınması, değerlendirilmesi ve GENÇ 

Yetenekler Akademisi’nde öğrencinin katılacağı dersin belirlenme süreci aşağıdaki 

gibidir: 

• Velilerimiz, okulumuz tarafından gönderilen SMS’te yer alan ve yukarıda da 

ayrıca not edilen linki tıklayarak MIT Yetenek Envanteri Uygulama Sistemine 

girer ve envanteri doldurur, 
 

• Sınıf ve branş öğretmenlerimiz, her öğrenci için, öğrencinin yetenek ve ilgi 

alanlarıyla ilgili Gözlem Raporu oluşturur ve okul müdürlüğüne teslim eder, 
 

• Öğrencimizin MIT Yetenek Envanteri sonucu ve öğretmenlerin Gözlem 

Raporları okul yöneticileri tarafından değerlendirilir. Öğrencinin baskın olan 

yetenek ve ilgi alanları ile Genç Yetenekler Akademisi’ndeki dersler göz 

önünde bulundurularak, öğrencilerimiz için en uygun olan dersler belirlenir. 

Belirlenen dersler velilerimize Veli Mektubu ile öneri olarak sunulur. Aynı 

zamanda GENÇ Yetenekler Akademisi Kataloğu verilir. 
 

• GENÇ Yetenekler Akademisi Kataloğunda program dahilinde sunulan tüm 

derslerin tanıtımı yer alır. Velilerimizin öğrencileri ile birlikte bu dersler 

arasından seçim yapması, seçim yaparken okulun önerilerini dikkate alması ve 

Ders Seçme Formunu doldurarak okula ulaştırması istenir, 
 

• Okul yöneticilerimiz ve velilerimizin yürüttüğü bu süreç sonucunda 

öğrencilerimiz GENÇ Yetenekler Akademisi’nde gelişimleri için en uygun 

derse yönlendirilir, 
 

• GENÇ Yetenekler Akademisi’nin Ekim ayının 2. haftası başlaması 

planlanmıştır. 

Saygılarımızla, 

GEN Gelecek Nesiller Koleji 
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