İÇİNDEKİLER
KURUCU METNİ (5)
KURUMSAL DEĞERLER (6-7)
YABANCI DİL EĞİTİMİ (10-11)
FEN LABORATUVARLARI (12-13)
KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİM (14-15)
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (16-17)
ÖLÇME DEĞERLENDİRME (18-19)
KULÜP ÇALIŞMALARI (22-23)
AKILLI OKUL (24-25)
K12 NET SİSTEMİ (25-26)
SOSYAL AKTİVİTELER (30-31)
GÜVENLİK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ (32-33)
SAĞLIK VE YEMEK HİZMETLERİ (34-35)
OKUL ÖNCESİ (38-39)
İLKOKUL (40-41)
ORTAOKUL (42-43)
İLETİŞİM (44-45)

Uluslararası eğitim sistemleri ile paralel bir program izleyen Armada Okulları,
teknolojik gelişmeleri eğitim-öğretim hayatına hızla aktarıyor.
Dinamik, yenilikçi ve araştırmacı eğitim kadrosu ile öz güven sahibi, hayata
geniş bir perspektiften bakabilen bilgi ve teknoloji çağı ile uyumlu yeni yüzyılın
parlak gençlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Hedefimiz, sınırların ötesinde bir okul yaratarak fikir
özgürlüğünü akademik süzgeçten geçirip toplumla
buluşturmak, çağın eğitim anlayışını ülkemizin gereksinimleriyle
bütünleştirmek, araştırmada öncü olmak, öğrencilerimizle ve
öğretim kadromuzla küresel standartları yakalamaktır.

“Gelecek Yolunda Başarının Anahtarı”

Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi öğrencilerimizle paylaşmanın
yanı sıra onlarla yeni bilgiler üretip ülkemizin yarınlarına ışık
tutacağız. Ülkemizin okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve
lise eğitim alanındaki gereksinimlerinin karşılanmasında üst
seviyede katkı sağlayacağız.
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Armada Okullarında bizler, eğitim dünyasını bilen kişiler olarak
bir arada, bir ideal peşinde başarılı bir okul yaratma uğraşına
giriyoruz. Oluşturacağımız kurumsal kültürümüzle Türk
öğretim sisteminde örnek olmayı hedefliyoruz. Bu ideali bizimle
paylaşmaya hazır eğitim görevlilerini ve öğrencileri okulumuzda
görmek bize büyük bir mutluluk verecektir.
Sevgilerimle.
Fuat Yücel
Kurucu
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KURUMSAL DEĞERLER
Bilginin Işığında Yürümenin Anahtarı
Armada için en önemli hedef, değer yaratacak gençlerle aynı yolda yürümektir.

Vizyon
Hedefimiz, ulusal ve uluslararası platformlarda çağın
ihtiyaçlarına cevap verebilen ve geleceğin dünyasına
katkı sağlayacak yaşam becerileri ile donatılmış bireyler
yetiştirmektir.
Armada Okulları, gelecek vizyonunu belirlerken merkezine
yetenekli öğrenciler yetiştirecek en etkin eğitim ilkelerini
yerleştiriyor. Bu eğitimler:
* Etkili ve doğru ihtiyaç analizlerine dayanan,
* Bilgi, beceri ve davranışsal hedeflerin,
kurumsal hedeflerle örtüşecek şekilde belirlendiği,
* Etkinliği ölçülebilen
* Geri bildirimlerle sürekli geliştirilen ve
yenilenen eğitimlerdir.
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Misyon
Armada Okulları, akademik kadrosu ve yetiştirdiği değerler
ile bilgi üretmeyi, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşarak ülke
değerlerini zenginleştirmeyi kendisine misyon kabul ediyor.
Günümüz dünyasında değişimin bir seçenek değil, bir
zorunluluk olduğunun bilincinde olan öğrenciler yetiştirmek,
yeni düşüncelere ve becerilere yatırım yapmanın gerekliliğine
inanmış velilerle aynı yolda yürümek Armada Okullarının temel
felsefesidir.
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ARMY
En iyi donanımın bilgi olduğuna inanan Armada Okulları, bilginin etrafında
toplanan akademik, rasyonel, memnuniyet ve yenilikçi kavramları ile
harmanlanmış bir felsefe ile öğrencilerini yetiştiriyor.
Bu felsefeye kavramların baş harflerinden oluşan ARMY ismini veriyor.
Onları sadece eğitim hayatında bir öğrenci olarak değil, aynı zamanda sosyal
hayatlarında da donanımlı bir birey olmayı bilen gençler olarak görüyor.

AKADEMİK
UZMAN EĞİTİM KADROSUYLA TAM DESTEK

AKADEMİK | RASYONEL | MEMNUNİYET | YENİLİKÇİ
Armada Okullarında, fiziksel ve dijital alanların amaçlar doğrultusunda
birbirini desteklediği ve tamamladığı bir eğitim ortamında öğrencilerin
kendi tutkularının peşinde koşmalarına ve yakalamalarına yardımcı
olan güçlü bir akademik eğitim programı uygulanır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Etkin Dil Öğrenmenin Anahtarı
“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.” Wittgenstein

Yabancı Dil Eğitimi
İngilizce ve İkinci Dil Eğitimi
Gittikçe globalleşen dünyamızda ülkeler arası etkileşimin
artması yabancı dil öğrenme ihtiyacını daha da zorunlu kılıyor.
Armada Okullarında öğrencilerimiz, Türk ve yabancı
öğretmenlerimizle ana sınıflarından başlayarak öğrenim
hayatları süresince hedef dille ilgili ileride yer alacakları
ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini rahatlıkla
ifade edecekleri ve akademik çalışmalarını yabancı dilde de
sürdürebilecekleri dünya bireyleri olarak yetişiyor.
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Kalıcı yabancı dil eğitimi için öğrencilerini teşvik eden Türk
ve yabancı uzman öğretmenlerimiz, öğrencilerin İngilizce ve
seçtikleri ikinci dillerini aktif olarak kullanmasını sağlıyor.
Sosyal ve kültürel alanlarda öğrendikleri dili geliştirmelerine
yardımcı oluyor.
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FEN LABORATUVARLARI
Bilim Üretmenin Anahtarı
Fen dünyasını öğrenirken deneylerle destekliyor.

Fen Laboratuvarları
Armada Okulları, gelişen teknolojiyi eğitim sürecine paralel
olarak uyguluyor ve bilime meraklı, sağlam temeller edinmiş,
doğru kararlar verebilen yetenekli öğrenciler yetiştiriyor.
Öğrencilerimiz bilim dünyasına ilk adımlarını uzman
öğretmenler eşliğinde ana sınıflarından itibaren atıyor.
Seviyelerine uygun bilimsel deneylerle merak ettikleri konuları
öğrenme fırsatını buluyorlar.
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Fen derslerinde öğretilen tüm konuları destekleyen deneysel
çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlar, bilgisayar teknolojisi
ile desteklenirken, öğrenciler kazandıkları bilgi ve beceriyi tüm
hayatları boyunca kullanabilecekleri şekilde yetişiyorlar.
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KODLAMA ve ROBOTİK EĞİTİM
Yaratıcı Düşüncenin Anahtarı
Eğitime farklı kapılar açıyor.

Kodlama ve Robotik Eğitim
Kodlama ve robotik alanlarında bir müfredat oluşturan
Armada Okulları, bu eğitim programı ile öğrencilerin küçük
yaşta programlama kavramını keşfetmelerini, kullandıkları
dijital araçları daha faydalı kullanmaya başlamalarını, sürekli
yenilenen teknolojileri takip etmelerini hedefliyor. Ayrıca
öğrencilerin yenilenen teknolojiye uyum sağlayabilmelerini,
çocuklar için yapılandırdığımız öğretim ortamları ile
yaratıcılıklarını ve analitik düşünebilmelerini, oluşturdukları
projeler ile öz güvenlerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Kodlama eğitimi, çocukların algoritmik düşünme, problem
çözme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme, bir
problemin çözümünü çok yönlü düşünebilme, öz güvenli olma,
yaratıcı olma gibi becerilerini arttırmak amacıyla kullanılan
bir uygulamadır. Problem çözme ise öğrencilerin karar verme
ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir
öğretim yöntemidir.
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Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini
ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini
kullanması teşvik edilir. İşte Armada Okulları da 21’inci yüzyılın
öğrenen özelliklerini göz önüne alarak çeşitli ilkeler oluşturdu.
Ve bu ilkeler doğrultusunda aşağıdaki özelliklere sahip bireyler
yetiştirmeyi amaç ediniyor:
* Bilgiye ihtiyaç duyan,
* İhtiyaç duyduğu bilgiyi nereden bulacağını bilen,
* Bulduğu bilgiyi düzenleyebilen,
* Bilgiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen,
* Yeni bilgi üreten bireyler.

www.armadaokullari.com

armadaokullari

“Başarının Anahtarı”

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Doğru Yolda Yürümenin Anahtarı
Duygusal ve sosyal zekayı geliştirecek aktiviteler düzenliyor.

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin her birinin
ayrı bir dünya olduğunu düşünen Armada Okulları, onları
duygusal ve sosyal olgunluk kazanmaları yönünde yetiştiriyor.
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Öğretmenlerinin çocuk psikolojisi, sağlığı ve davranış yöntemleri
konusunda derinlemesine araştırmalar yapmalarına olanak
sağlıyor.
Öğrenciler ile yapılan çalışmanın yanı sıra velilerin
gereksinimleri de göz önünde bulundurularak anne-baba okulu,
paylaşım toplantıları ve çeşitli konularda eğitim seminerleri
düzenliyor.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Başarıya Ulaşmanın Anahtarı

Sanat, spor ve eğitim alanında öğrencilerin performansını takip ediyor.

Ölçme Değerlendirme
Eğitim ve öğretim faaliyetlerini hatasız ve hedeflere uygun
olarak uygulamayı sağlayan ölçme ve değerlendirme teknikleri,
Armadalı öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlıyor.
Öğrencilerin akademik gelişimini, sanatsal ve sportif
faaliyetlerdeki performanslarını ve öğrendikleri değerleri
kullanma becerilerini artıran temel ilkelerimiz:
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* Öğrencilerin başarılı oldukları alanları/konuları gözlemleme
* Başarıları istikrarlı biçimde takip etme
* Öğretim unsurlarının verimliliklerini değerlendirme
* Öğretmen, yönetici ve anne-babalara bilgi verme
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ARMY
En iyi donanımın bilgi olduğuna inanan Armada Okulları, bilginin etrafında
toplanan akademik, rasyonel, memnuniyet ve yenilikçi kavramları ile
harmanlanmış bir felsefe ile öğrencilerini yetiştiriyor.

RASYONEL
DOĞRU BİLGİ İLE GERÇEKLEŞEN HEDEFLER

Bu felsefeye kavramların baş harflerinden oluşan ARMY ismini veriyor.
Onları sadece eğitim hayatında bir öğrenci olarak değil, aynı zamanda sosyal
hayatlarında da donanımlı bir birey olmayı bilen gençler olarak görüyor.

AKADEMİK | RASYONEL | MEMNUNİYET | YENİLİKÇİ
Armada Okulları eğitim programını hazırlarken hem bilginin hem de
yaşamın kurucu ilkesinin akıl olduğu felsefesinden yola çıkar.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Sosyal Olgunluğa Ulaşmanın Anahtarı
Müzik Kulübü | Resim Kulübü | Dans Atölyesi | Zeka Oyunları | Bilim Atölyesi

Kulüpler
Akademik ve sosyal gelişimi olumlu yönde destekleyen kulüp
çalışmaları her kademedeki öğrencilerin akademik, estetik
ve sanat anlayışını geliştiriyor. Çabuk öğrenme becerilerini
geliştiren satranç, akıl ve zeka oyunları etkinliğinden resim,
müzik ve dans gibi sanatsal kulüplere kadar birçok alanda
yapılan çalışmalarla öğrencilerini destekleyen Armada Okulları
sosyal olgunluğa sahip, donanımlı bireyler yetiştiriyor.
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* Müzik Kulübü
* Resim Kulübü
* Dans Kulübü
* Akıl ve Zekâ Oyunları
* Bilim Atölyesi
* Satranç
* Robotik
* Yoga
* Drama
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AKILLI OKUL

Kalıcı Başarının Anahtarı
Gelişen bilgi teknolojilerini eğitime aktarıyor.

Akıllı Okul
Akıllı Tahta ve İnteraktif Eğitim Modeli
Armada Okulları, akıllı okul konseptiyle donatılmış sınıflarında
daha kalıcı ve başarılı bir öğretim sağlıyor. Akıllı tahta sistemi ve
son teknolojiye uygun materyallerle işlenen derslerle görselliği
arttırıyor, bilginin tekrarını kolaylaştırıyor ve öğrencilerin bugünden
teknolojiyle iç içe bir hayatı özümsemelerine olanak yaratıyor.
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Akıllı sınıflar;
Derse ilgiyi, motivasyonu arttırıyor,
İlgi ve dikkati kolay topluyor,
Bilgileri daha kalıcı hâle getiriyor,
Yaratıcı düşünceyi destekliyor.
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K12 NET SİSTEMİ

Başarıya Ulaşmanın Anahtarı
Sanatsal, sportif ve eğitim alanında öğrencilerin performansını takip ediyor.

K12 Net Sistemi
Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Sistemi
K12NET Sistemi velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul
yöneticilerinin dahil olduğu tüm paylaşılanları tek çatı altında
toplayan, aynı zamanda iletişim kurmayı sağlayan, web tabanlı
kurumsal bir öğrenci bilgi sistemidir.
Armada Okulları K12NET Sistemi, öğrencilerin eksik olduğu
konularda kendilerini tamamlamalarına yardımcı oluyor;
velilerin çocuklarının eğitim durumları hakkında detaylı bilgi
sahibi olmalarını sağlıyor.
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K12NET Sistemi’nde öğrencilerin hangi bilgileri bulunuyor?
* Ders Programları
* Sınav Sonucları
* Etüt Programı
* Ödevler
* Rehberlik İşlemleri
* Devam-Devamsızlık
* Veli-Öğretmen İletişimi
* Kişisel Gelişimleri
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ARMY
En iyi donanımın bilgi olduğuna inanan Armada Okulları, bilginin etrafında
toplanan akademik, rasyonel, memnuniyet ve yenilikçi kavramları ile
harmanlanmış bir felsefe ile öğrencilerini yetiştiriyor.

MEMNUNİYET
MUTLU VE BAŞARILI BİR NESİL

Bu felsefeye kavramların baş harflerinden oluşan ARMY ismini veriyor.
Onları sadece eğitim hayatında bir öğrenci olarak değil, aynı zamanda sosyal
hayatlarında da donanımlı bir birey olmayı bilen gençler olarak görüyor.

AKADEMİK | RASYONEL | MEMNUNİYET | YENİLİKÇİ
Armada Okullarında, eğitim kalitesi, yabancı dil eğitimi,
sosyal imkanlar, konum, servis güvenirliği, ücret bakımından
veli/öğrenci memnuniyeti en üst düzeyde sağlanır.

SOSYAL AKTİVİTELER

Eğlenirken Öğrenmenin Anahtarı
Öğrencilerin yeteneklerini farklı alanlarda kullanma becerilerini geliştiriyor.

Sosyal Aktiviteler
Bir öğrencinin başarısını destekleyen en önemli unsurlardan
birinin sosyal aktiviteler olduğuna inanan Armada Okulları,
öğrencilerinin sportif, sosyal ve kültürel birçok branşta faaliyette
bulunmalarına yardımcı oluyor. Bu aktivitelerle öz güvenlerini
arttıran, becerilerini geliştiren öğrenciler ise hayatı her alanda
daha verimli yaşamaya başlıyor.
Sosyal Aktiviteler:
* Futbol
* Basketbol
* Taekwando
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* Voleybol
* Masa tenisi
* Gitar
* Piyano
* Keman
* Resim
* Drama
* Dans
* Gezi
* Akıl ve Zeka Oyunları
* Satranç
* Halk oyunları
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GÜVENLİK ve TEMİZLİK HİZMETLERİ
Mutlu ve Huzurlu Eğitimin Anahtarı
Profesyonel ekip ve ekipmanlarla öğrencilerin mutluluğunu koruyor.

Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri
Güvenlik
Güvenlik elemanları, okulda bulunan öğrenci, öğretmen ve
personelin mutlu, huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri ve
çalışmaları için tüm önlemleri alıyor. Okulun güvenliğini en
hassas biçimde sağlıyor, olası tehlikelere karşı önlemler en üst
seviyede alınıyor.
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Temizlik
Genel sağlık açısından hijyene büyük önem veren “Beyaz
Bayrak” sertifikalı Armada Okulları, ortak çalıştığı temizlik
şirketi ile öğrencilerine sağlıklı, temiz bir okul ortamı sunuyor.
Kullanım alanları belirli kriterlere göre denetleniyor, temizlik
görevlileri temizlik ekipmanları ve kullanımları ile ilgili
bilgilendiriliyor.
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SAĞLIK ve YEMEK HİZMETLERİ
Sağlıklı Beslenmenin Anahtarı
Sağlık beslenme ile öğrencilerin gelişimini takip ediyor.

Sağlık ve Yemek Hizmetleri
Yemek Hizmetleri
Armada Okulları’nda öğrencilerin zihinsel ve fiziksel
gelişimlerinde ihtiyaç duydukları besinler ve miktarları
diyetisyenler tarafından belirleniyor.
Gıda mühendislerinin denetiminde yiyeceklerin günlük ve
haftalık depo kontrolleri yapılıyor.
Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine okulda sabah
kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı veriliyor.
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Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetleri öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun
bir şekilde yürütülüyor, öğrencilere bu konuda eğitici seminerler
veriliyor.
Olası sağlık sorunlarında sağlık görevlileri anında müdahale
ediyor ve gerekli olduğu takdirde ilkyardım müdahaleleri
yapılıyor.
Okulumuzun eğitim kadrosu ve personelinin ilkyardım eğitimi
almasına özen gösteriyoruz.
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ARMY
En iyi donanımın bilgi olduğuna inanan Armada Okulları, bilginin etrafında
toplanan akademik, rasyonel, memnuniyet ve yenilikçi kavramları ile
harmanlanmış bir felsefe ile öğrencilerini yetiştiriyor.

YENİLİKÇİ
SONUÇ GETİREN METOT VE PROGRAMLAR

Bu felsefeye kavramların baş harflerinden oluşan ARMY ismini veriyor.
Onları sadece eğitim hayatında bir öğrenci olarak değil, aynı zamanda sosyal
hayatlarında da donanımlı bir birey olmayı bilen gençler olarak görüyor.

AKADEMİK | RASYONEL | MEMNUNİYET | YENİLİKÇİ
Armada Okulları’nda öğrenciler, devamlı olarak gelen
yeniliklere ve sürekli uyum için gerekli becerilere açık bir düşünce
yapısına sahip bireyler olarak yetiştirilir.

OKUL ÖNCESİ

Başarıyı Erkenden Yakalamanın Anahtarı
Sorgulayıcı öğrenme teknikleri ile çocukları bilgiyle erkenden tanıştırıyor.

Okul Öncesi
Armada Anaokulları, erken çocukluk eğitiminde uygulanan
farklı teori ve pratikleri barındıran “sorgulayıcı öğrenme”
ilkesine bağlı merak eden, duyarlı ve iletişime açık küçük
bireyler yetiştiriyor.
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Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlayan öğrenciler, öğle
yemeklerini ve ikindi kahvaltılarını da okulda yiyor. Hazırlanan
programlarla her öğrencinin bireysel gelişimi ve öğrenimi göz
önünde bulunduruluyor. Onların yaratıcılığını geliştirmek için
zengin materyal çeşitliliği sunuluyor.
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İLKOKUL

İlk Adımda Başarının Anahtarı
Yerel ve evrensel değerleri bir araya getirerek öğrencilerin gelişimini destekliyor.

İlkokul
Gelişen dünya dinamiklerini yakından takip eden Armada
Okulları, yerel ve evrensel değerleri bir arada öğrencilerle
buluşturuyor.
Öğrencilerin zihinlerini, duygularını ve bedenlerini en iyi şekilde
eğitmelerine yardımcı olan uzman öğretmenlerimiz, eğitim
yolculuğuna ilk adımlarını atan çocuklara ihtiyaç duydukları öz
güveni aşılıyor.
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Milli Eğitim Bakanlığının ilkokulda öngördüğü eğitim-öğretim
programlarını esas alan Armada Okulları, gerek dil eğitiminde,
gerekse diğer öğretim alanlarında tam donanımlı bireyler
yetiştirmek için tüm olanakları öğrencilerinin ayağına getiriyor.
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ORTAOKUL

Bilimsel Eğitimin Anahtarı
Deneyimli eğitim kadrosuyla öğrencilerine gelecek yolunda ışık tutuyor.

Ortaokul
Yaş gruplarına paralel eğitim metodları kullanan Armada
Okulları, ortaokul seviyesindeki öğrencilerine gözlem ve
sonuçlara dayanan bilimsel bir eğitim veriyor. Atatürk ilke ve
inkılâplarını rehber edinen, araştırmacı, kendine güvenen,
çevresine duyarlı ve paylaşmayı bilen bireyler yetiştiriyor.
Deneyimli Armada eğitim kadrosu, öğrencileri liselere giriş
sınavına en donanımlı şekilde hazırlıyor; fiziksel, sosyal ve
duygusal gelişimlerinde de onlara ışık tutuyor. Öğrenilen
bilgileri günlük hayatlarında en verimli şekilde kullanmaları için
onlarla el ele yürüyor.
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Armada Okullarındaki ortaokul öğrencilerinin
özellikleri nelerdir?
* Öğrenmeyi bilmek
* Analitik düşünmek
* Sorunları tespit etmek ve çözmek
* Etkili iletişim kurmak
* Sentez yapmak
* Bireysel özelliklerini tam potansiyelde kullanmak
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İLETİŞİM
GAYRETTEPE
Gayrettepe Mh. Ekin Sk. No:2/A Beşiktaş, İSTANBUL
(Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Sokağı)

+90 212 216 11 40
bilgi@armadaokullari.com
SAMSUN
Derecik Mah. Ovalar Caddesi No:48 İlkadım, SAMSUN
+90 362 465 56 06
samsun@armadaokullari.com

