




“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama 
sevincimizdir.

Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak 
yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”



HAKKIMIZDA

2010 yılında alanlarında tanınmış üç eğitimci tarafından kurulmuş olan Kerem Aygün 
Dershanesi, 2015 yılında Kerem Aygün Temel Lisesi olmuştur. 2018-2019 eği-
tim-öğretim yılında, Eryaman’ da yeni yerleşkesinde Kerem Aygün Koleji olarak Ana 
sınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi ile eğitim-öğretime başlayacaktır.

Kerem Aygün Koleji Eryaman Yerleşke İnşaatı, Haziran 2017 tarihinde  başlamıştır. 
Kerem Aygün Koleji, spor salonu, konferans salonu, yüzme havuzu, fen laboratuvar-
ları, teknoloji laboratuvarları,  kapalı oyun alanları, revir , yemekhanesi, 3D laboratuvar-
ları, robotik ve kodlama sınıfları ile toplam 6000 m2 kapalı alana ve 2000 m2 bahçeye 
sahip büyük bir yerleşkeden oluşmaktadır.

Kerem Aygün Koleji Logosu; işbirliği, dostluğu, birbirine güven ve bağlılığı sembolize 
etmektedir. Kurumsal renkleri ise vatanımızı temsil eden bayrağımızın asil kırmızısı ile 
aydınlığı temsil eden beyaz renkten seçilmiştir. 

Alanında başarılı, tecrübeli ve değişmeyen öğretmen kadrosu ile sekiz yıldır her 
öğrencinin kendini mutlu ve rahat hissedeceği, severek ve isteyerek okula geleceği 
güvenli bir ortam yaratılmıştır.  Bu ortam şimdi de ana sınıfından başlayarak tüm okul-
larına yaygınlaştırılmaktadır.

Kerem Aygün Koleji; ilkeli, disiplinli, tutarlı, yenilikçi ve başarılı eğitim anlayışından ödün 
vermeden, Ana sınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak öğrencisi-
nin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir. 

Franchise olmayan, kurucuları eğitimci olan ve derslere girmeye devam eden,  bütün 
gücünü ve ilgisini okuluna ve öğrencilerine veren bir eğitim kurumudur.



Atatürk ilke ve devrimlerinden vazgeçmeden, Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluş ve varlığının önemini ve değerini bilerek 
eğitim-öğretim yapıyoruz.

Eğitimde doğruları yapmanın Türk milli eğitimine ve geleceğe 
katkı sağladığına inanıyoruz.

Bilimin ışığında en doğruyu bulmaya çalışıyoruz.

Eğitim-öğretimin yaşamdan kopuk olmadan her bilginin gün-
lük yaşamla öğrenciye kazandırılmasına önem veriyoruz.

Düşünme ve çözümlemeye yönelik teşvik ortamları oluştu-    
ruyoruz.

Toplumda fark yaratan değerlere sahip bireyler yetiştirmeye 
önem veriyoruz.

Dünya insanı olmaları için öğrenmeyi öğrenen, yabancı dile 
hakim, iletişim becerileri gelişmiş, çağın getirdiği değişimlere 
uyum sağlayabilen bireyler yetiştiriyoruz.

EĞİTİM ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ



“Her çocuk 
tek ve özeldir”



“Her çocuk tek ve özeldir” düşüncesiyle oluşturduğumuz öğrenci merkezli eğitim 
modelimiz ile öğrenmeye istekli, yaratıcı, kendi kararlarını kendi alabilen, kendini rahat 
ifade eden, işbirliği yapan, paylaşmasını bilen, yeniliklere açık, özgüveni gelişmiş, kendi 
kültürünü bilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin; duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişim alanlarında bir üst noktaya çık-
masını destekleyen dinamik bir program uyguluyoruz. 

• Ana sınıflarımızda yeni eğitim modellerinin 
en başarılı özelliklerini alarak oluşturduğu-
muz “Kerem Aygün Ana Sınıfı Eğitim Sistemi” 
ni uyguluyoruz. (Gems, Reggio Emilia, Waldorf, 
High-Scope, Montessori)

• “Yaparak - yaşayarak“ öğrenme fırsatlarının 
sunulduğu eğitim sistemimizde “düşünmeye 
ve çözümlemeye” yönelik “teşvik” ortamları 
oluşturuyoruz.

• 18 kişilik sınıflarda 2 ana sınıfı öğretmeni ile     
eğitim programımızı uyguluyoruz.

• Ana sınıfımızda haftada 12 saat İngilizce                 
dersi veriyoruz. İngilizce derslerini her öğrenci-
nin öğrenme özelliklerini göz önünde tutarak 
oyun ve etkinlikler ile  işliyoruz. 

• Ana sınıfımızda Değerler Eğitimi (Sorumluluk, 
Doğruluk, Yardımseverlik, Kardeşlik- Dostluk) 
uyguluyoruz. 

• Ana sınıfımızda öğrencilerimizin mutlu olduğu 
ve severek geldiği, güvenli, antialerjik ve hijye-
nik eğitim ortamları oluşturuyoruz.

ANA SINIFI



“Nasıl 
öğreniyorlarsa 
öyle öğretiyoruz”



Doğalarında var olan merak ve sorgulama özel-
liklerini destekleyen, her öğrencinin kendine özgü 
öğrenme biçiminin ve hızının dikkate alındığı, ödül 
ve ceza yerine teşvik kullanılan, ezberlemeyi değil 
bilgi üretmeyi hedefleyen, öğrenci merkezli eğitim 
programı uyguluyoruz. 

“Kişiye Özel Öğretim Modeli” ile her öğrencimizin 
nasıl öğrendiğini belirliyor ve eğitim programımızı 
onların öğrenme şekline göre uyguluyoruz. 

• 18 kişilik sınıflarda eğitim ve öğretim yapıyoruz.

• Kodlama-Robotik ve STEM+Art (Science 
(FEN), Technology (TEKNOLOJİ), Engineering 
(MÜHENDİSLİK), Mathematics (MATEMATİK), Art 
(SANAT)) derslerini ilkokuldan başlatıyoruz.

• “Dünya İnsanı” olmaları için “öğrenmeyi öğ-
renen” bireyler yetiştiriyoruz.

• Teknoloji çağının gerekleri doğrultusunda 
yapılandırdığımız derslik ve laboratuvarlarda 
deney, araştırma ve proje çalışmaları yapıyoruz.

• İngilizceyi öğrenmeyi sevdiren ve çekinme-
den kullanmaya yönlendiren yabanı dil eğitimi 
yapıyoruz. 

• Akıllı Tahta kullandığımız sınıf ortamlarında    
dersleri anlatıyoruz.

İLKOKUL



“Her öğrencinin 
kendine özel 
öğrenme biçimi 
ve hızı vardır”



ORTAOKUL

Okulda kazandığı bilgiyi yaşamına katabilmelerinin desteklendiği, bilgiye ulaşma yol-
larının kazandırıldığı, teknolojinin bilinçli kullanılmasının öğretildiği, öğrenme isteğinin 
yaratıldığı, başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olmanın öğretildiği, her öğrencinin 
kendine özgü öğrenme biçimi ve hızının dikkate alındığı, ödül ve ceza yerine teşvik kul-
lanılan, ezberlemeyi değil bilgi üretmeyi hedefleyen eğitim programı uyguluyoruz.  

“Tam Öğrenme” modeli esaslarına bağlı kalarak “Kerem Aygün Başarı ve Sınav Odaklı 
Hazırlık  Programı”nı ortaokul sınıflarımızda alanında başarılı, tecrübeli öğretmenler  ile  
uyguluyoruz.

• Disiplinlerarası çok yönlü aktiviteler (Kodlama-Robotik, Do It Yourself, Satranç, Bas-
ketbol, Yüzme, Müzik, Görsel Sanat vb) ile eğitim programımızı zenginleştiriyoruz.

• Ortaokulumuzda eğitim ve öğretime cumartesi günleri 13.00’e kadar devam edi-
yoruz. Öğrencilerimizin konu tekrar (Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Türkçe) ya da  
sosyal etkinlik derslerinden (Robotik, Yüzme, Sanat, Spor) birine tercihleri doğrul-
tusunda katılmalarını sağlıyoruz. 

• Okul rehberlik servisimiz tarafından           
“Akademik İzleme Programı” uyguluyor 
ve elde edilen bilgileri; öğrenci ve veli ile 
paylaşıyoruz.

• Ortaokulumuzda bir yabancı dili rahatça 
kullanabilecek kadar bilen ve seven öğren-
ciler yetiştiriyoruz.  

• İkinci yabancı dil öğretimine başlıyoruz.

• Akıllı Tahta kullandığımız sınıf ortamların-
da dersleri anlatıyoruz. 

• 18 kişilik sınıflarda eğitim ve öğretim 
yapıyoruz.



“Bilimin ışığında 
başarı ve üniversite 
giriş sınavı odaklı 
ilerliyoruz”



“Tam öğrenme” modeli esaslarına bağlı kalarak 
“Kerem Aygün Başarı ve Üniversite Giriş Sınavı 
Odaklı Hazırlık Programı”nı alanında başarılı, tec- 
rübeli ve değişmeyen öğretmen kadrosu ile sekiz 
yıldır aynı kararlılık ve tutarlılıkla sürdürüyoruz.

Her öğrencimizin geleceğimizi emanet edeceğimiz 
bireyler olduğu bilinci ile bireysel farklılıklarını, 
yetenek ve hedeflerini iyi bilerek kendilerini 
gerçekleştirebilecekleri doğru mesleklere yönel- 
melerini sağlıyoruz.

• Üniversite giriş sınavı ve başarı odaklı bir okuluz.

• Lisemizde MEB müfredatı yanında, ağırlıklı olarak 
üniversite giriş sınavı hazırlık müfredatını  takip 
ediyoruz. 

• Üniversite giriş sınavı hazırlığını; özel ders, kurs, 
dershane ihtiyacı duyulmadan biz yapıyoruz.

• Derslerden korkmadan, isteyerek,  severek   
okula gelinen, sınıf içinde ve dışında rahatça 
soru sorulabilinen bir okul atmosferi yaratıyoruz.

• Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanın-
da sosyal ve psikolojik gelişimlerini önemsi- 
yoruz.

• Soru çözüm saatleri, deneme sınavları ve etütler 
ile öğrencilerimizin tam öğrenmesini sağlıyoruz.

• 18 kişilik sınıflarda eğitim ve öğretim yapıyoruz.

• Akıllı Tahta kullandığımız sınıf ortamlarında     
dersleri anlatıyoruz. 

ANADOLU VE FEN LİSESİ



keremaygunkoleji.com






