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2008 yılında eğitimci Serap Çendik tarafından kurulan Erse Eğitim Kurumları, okul 
öncesi eğitimi alanındaki başarılarını ve eğitim felsefesini, 2017 yılından itibaren 
ilkokul ve ortaokul düzeyine taşıma kararı almış ve Nişantaşı Dershanelerinin kuru-
cusu eğitimci Arda Akpınar ile iş birliğine girmiştir.

Güçlerin birleşmesiyle, 21. yüzyılın becerilerine sahip, evrensel değerlere ve insan 
haklarına saygılı, ulusal, toplumsal ve çevre sorunlarına karşı duyarlı, yaşam boyu 
öğrenme anlayışını benimseyen, bilimsel ve eleştirel düşünen, yaratıcı, girişimci, 
sanatsal beğeni ve estetik anlayışa sahip, yeniliklere açık, kendine güvenen, araştır-
macı, sorgulayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek için yola 
çıkılmıştır.

Dokuz yıllık başarı hikayemizle, "Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır" gerçeğinden 
hareket ederek, dört anaokulumuz ve yeni açılan kolejimizde yüksek kalite ve 
standartlarda eğitim vermeye devam edeceğiz.

Bizler, yaşamımızı insan gelişimine ve eğitimine adayan eğitimciler olarak; başarılı, 
özgüvenli, değerlerine sahip çıkan nesilleri yetiştirmenin önemini biliyoruz. Güve-
niniz ve bizlere olan inancınızla Erse Okulları olarak "Eğitimin Pusulası" olacağımıza 
yürekten inanıyoruz.

Saygılarımızla
ERSE Okulları Kurucuları

KURUCUMUZDAN

geçmişten geleceğe...



yaşam boyu öğrenmek...

Bilgi toplumunun yetkinliklerine sahip, 
yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, akademik 
ve sosyal alanlarda fark yaratan, insanlığa 
katkı sağlayan bireyler yetiştiren örnek ve 
öncü okul olmak.

Atatürk ilkeleri doğrultusunda, evrensel 
değerlere ve insan haklarına saygılı, ulusal, 
toplumsal ve çevre sorunlarına duyarlı, farklı 
kültürlere hoşgörülü, Türkçe’yi ve en az bir 
yabancı dili etkin biçimde kullanan, yaşam 
boyu öğrenmeyi sürdüren, yaratıcı ve eleştirel 
düşünen, akademik donanıma sahip, sosyal, 
kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş 
nitelikli bireyler yetiştirmek. 

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ



1 lorem ıpsum

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ

bilgiyi doğru kullanmak...

• İngilizceyi etkin bir biçimde kullanarak, global gelişmeleri izleyebilmelerini ve 
uluslararası dil sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak,

• Etkili iletişim becerileri kazandırmak,

• Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsetmek; demokrasinin ilkelerine, insan
haklarına, çocuk haklarına uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına 
saygı duyma bilincini kazandırmak,

• Ulusal ve evrensel kültür değerlerine saygı duymalarını sağlamak, 

• Yaşadığı topluma, doğaya ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi ile barışık, 
başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, 
dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,

• Toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığını kazan-
dırmak,

• Doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,

• Spor ve güzel sanatların bir dalında yetenek ve becerilerini geliştirmelerine olanak 
sağlamak,

• Sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılmalarını destekleyerek, ilgi alanlarının ve 
kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, 

• Kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, çağdaş teknolojileri etkili 
biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip, estetik duyguları ve 
yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Öğrenci merkezli eğitim, öğretim anlayışıyla, her bireyin farklı olduğunu kabul 
ederek, öğrencilerimizin;

• İlgi ve yeteneklerini geliştirerek onları akademik ve sosyal donanımlarla hayata ve bir 
üst öğrenime hazırlamak,
• Bilimsel düşünme, problem çözme ve araştırma yapma alışkanlığını kazandırmak,
• Bilgiye ulaşma,  bilgiyi doğru kullanma ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, 



1 lorem ıpsum

ÖĞRENME ALANLARIMIZÖĞRENME ALANLARIMIZ

geçmişten geleceğe...• 1650 m2 bahçe alanı
• Teknolojik donanıma sahip 
derslikler
• Fen Bilimleri laboratuvarı
• Ekoloji bahçe alanı
• Bilgisayar dersliği
• Akıl Oyunları dersliği
• Görsel Sanatlar dersliği resim 
seramik, heykel ve ebru atölyeleri
• Müzik dersliği, enstrüman 
çalışma odaları
• Kapalı Spor salonu, basketbol 
voleybol jimnastik, yüzme havuzu 
ve masa tenisi alanları, tenis 
kortu yapay tırmanış platformu, 
atletizm pisti
• Bale, dans, drama ve kulüp 
etkinlik odaları
• Kütüphane
• Toplantı salonu
• Yemekhane
• Revir
• İdari Birimler, yer almaktadır.

ERSE Okulları
Dudullu-Modoko
mevkide 2,5 dönüm arazi
üzerine kurulmuştur. 



1 lorem ıpsum

Akademik
Eğitim

Yabancı Dil
Eğitimi

Yetenek
Geliştirme

Eğitimi

Kişisel Gelişim
Eğitimi

1 lorem ıpsum

EĞİTİM MODELİEĞİTİM MODELİ



1 lorem ıpsum

AKADEMİK EĞİTİMAKADEMİK EĞİTİM

ERSE Okullarında, MEB müfredat programları doğrultusunda, öğrencilerin; öğrenme 
stilleri, bireysel farklılıkları ve öğrenim süreçleri dikkate alınarak, farklılaştırılmış ve 
zenginleştirilmiş akademik eğitim ortamlarında 21. yüzyılın bilgi ve becerilerine sahip 
bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenir. K12 bütünlüğünde “Yapılandırmacı 
Öğrenme Yaklaşımı ve Öğrenci Merkezli Eğitim ’’anlayışı uygulanır.



1 lorem ıpsum

YABANCI DİL EĞİTİMİYABANCI DİL EĞİTİMİ

Küreselleşen dünyada yabancı dilleri etkin bir biçimde kullanabilmek ayrıcalıktır. 
Öğrencilerimizin k12 bütünlüğünde İngilizceyi etkin bir biçimde kullanabilmeleri, 
global gelişmeleri izleyebilmeleri ve CAMBRIDGE ESOL uluslararası dil sınavlarında 
başarılı olmaları hedeflenmektedir. 4. sınıftan itibaren seçmeli olarak Almanca, 
Fransızca, İspanyolca ve Rusça dillerinde ikinci dil eğitimi verilmeye başlanır.



1 lorem ıpsum1 lorem ıpsum

YETENEK GELİŞTİRMEYETENEK GELİŞTİRME

yetenek elimizde!ÇOCUK DİLERSE

Öğrencilerimizin ilgi, istek ve becerileri doğrultusunda yetenek geliştirme
eğitimlerine katılımları sağlanır. 1.2.3. sınıflarda Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden 
Eğitimi derslerinde temel eğitimlerini tamamlayan öğrenciler 4. sınıftan itibaren 
branş eğitimlerine yönlendirilirler. ( Piyano, keman, gitar, flüt, vurmalı çalgılar,
basketbol, yüzme, voleybol, tenis, atletizm vb.)  İlkokul ve ortaokulda öğrenciler 
kendi tercihleri doğrultusunda sanat, spor, kültür ve bilim kulüplerine katılırlar, 
toplum hizmeti ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışırlar. 
Branşlarında başarılı olan öğrenciler okul spor takımlarına ve etkinlik gruplarına 
katılırlar. Kış ve yaz spor okulları her yıl düzenli olarak yapılır.



K12 bütünlüğünde öğrencil-
erin bilişsel, sosyal, duy-
gusal, dil ve psikomotor 
gelişimlerini destekleyici 
çalışmalar, gelişim program-
ları, değerler eğitimi ve 
sınav danışmanlığı psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik 
birimi tarafından yürütülür.

11 lorem ıpsum

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİKİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

geçmişten geleceğe...

K12 bütünlüğünde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve psikomotor 
gelişimlerini destekleyici çalışmalar, gelişim programları, değerler eğitimi ve 
sınav danışmanlığı psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi tarafından 
yürütülür.



1 lorem ıpsum1 lorem ıpsum

OKULDA YAŞAMAKADEMİK KADRO

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (lisans, yüksek lisans ve doktora) 
pedagojik formasyona sahip, deneyimli, işini seven, kendini geliştiren, alanında 
yenilikleri takip eden, bilişim teknolojilerini kullanan, öğrencilerin akademik ve 
sosyal becerilerinin yanı sıra mutluluğunu da ön planda tutan, duyarlı, ilgili 
sevgi dolu öğretmen kadrosundan oluşmaktadır. 



Sağlıkla ilgili ilk müdahale okulumuzda 
bulunan revirimizde okul hemşiresi 
tarafından yapılır. Öğrencilerin sağlık 
dosyalarının oluşturulması, süreli 
yada sürekli ilaç kullanımı okul 
hemşiresi tarafından takip edilir. 

1 lorem ıpsum

BESLENMESAĞLIK

Türkiye'de TSE EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sertifikasını, TS ISO EN 22000 
gıda güvenliği belgesini, TSE ISG OHSAS TS 18001:2008 iş sağlığı ve güvenliği 
belgesini ve TS EN ISO 50001enerji yönetimi belgesini alarak toplu yemek hizmeti 
sektöründe ilk olan “Sofra Grup” tarafından sağlanacaktır. Sabah kahvaltısı, öğle 
yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere 3 öğün yemek hizmeti sunulacak, aylık 
yemek menüleri web sayfamızda yer alacaktır.



Huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı 
için; okul binamız ve çevresi 24 saat 
güvenlik birimimiz tarafından 42 adet 
kamera ile izlenerek takip ve kayıt 
edilmektedir. Okulumuzun her alanı 
hijyen kurallarına uygun olarak gün 
boyunca düzenli olarak
temizlenmektedir.

1 lorem ıpsum

SERVİSGÜVENLİK VE TEMİZLİK

Türkiye'de TSE EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sertifikasını, TS ISO EN 22000 
gıda güvenliği belgesini, TSE ISG OHSAS TS 18001:2008 iş sağlığı ve güvenliği 
belgesini ve TS EN ISO 50001enerji yönetimi belgesini alarak toplu yemek hizmeti 
sektöründe ilk olan “Sofra Grup” tarafından sağlanacaktır. Sabah kahvaltısı, öğle 
yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere 3 öğün yemek hizmeti sunulacak, aylık 
yemek menüleri web sayfamızda yer alacaktır.

Servis hizmetleri VARAN TUR tarafından 0-3 yaş arasındaki araçlarla deneyimli 
ulaşım elemanları ile sağlanacaktır. Servisler GPRS sistemi ile izlenecek, koltuk kaza 
sigortası ve Medline ambulans hizmeti verilecektir.



Erse Anaokullarında öğrencilerimizin 
eğlenerek, keşfederek, deneyimleyerek 
öğrenmenin keyfini yaşamaları ve 
mutlu bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir. 
Yoğun İngilizce eğitim, matematik ve 
okuryazarlık becerilerini geliştiren 
çalışmalar, yetenek ve beceri geliştirici 
aktivite ve sosyal etkinlikleri alanında 
uzman sevecen ve ilgili okul öncesi ve 
branş öğretmenleri tarafından yürütülür.

1 lorem ıpsum

ANAOKULUMUZANAOKULUMUZ

• Müzik ve Görsel Sanatlar
• Bale-Halk Oyunları
• Piyano-Bilgisayar
• Mental Aritmetik
• Jimnastik
• Satranç-Drama

• Yaratıcı sanat çalışmaları
• Fen ve doğa çalışmaları
• Çevre inceleme gezileri
• Portfolyo 
• Kulüp çalışmaları

Aktiviteler Sosyal Etkinlikler



Eleştirel düşünen 

Rasyonel

Sevgi ve saygıyı ön planda tutan

E tkili iletişime sahip bireyler


