Güncelleme Tarihi : 30 Haziran 2018

Sayılarla Arı Önokul
“Bilim Eğitimi” Çalışmaları –
Sunumlar ve Projeler
• “Bilim Eğitimi” çalışmalarında, “Vücudumuz” teması ile ilgili proje sunumu yapan
152 öğrencimiz,
• “Açık Sınıf Günleri” etkinliğinde görev alan
156 öğrencimiz,
• “Kim ne dedi?” başlığıyla öne çıkan, öğrencilerimizin açık uçlu sorulara “Beyin Fırtınası”
tekniğiyle yanıt verdiği 81 farklı konu,
• Haftanın çocuğu görevini üstlenerek,
“Göster Anlat” tekniğini uygulayan 110
öğrencimiz,
• 20 farklı konuda proje ödevi hazırlayarak
sunma görevi üstlenen 152 öğrencimiz,
• “Demokrasi Eğitimi” çalışmalarında 9 ayrı
konu ile oylamaya katılan 152 öğrencimiz,
• “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında düzenlediğimiz “Büyükanne-Büyükbaba Günleri”
ne katılan 1840 konuğumuz,
• Öğrencilerimizin, Cer Modern’de gerçekleşecek resim ve yaratıcı sanatlar sergisi için
yaptıkları çalışmalardan oluşan birbirinden
özel 456 bireysel eserimiz ve bu çalışmalara
8 ayrı grup olarak katılacak 152 öğrencimiz,
• 4 ve 5 yaş gruplarımızın resim ve yaratıcı
sanatlar sergisi için hazırlayacakları 780
bireysel eserimiz ve sergiye 10 ayrı grup
çalışması ile katılacak 156 öğrencimiz,

Yaşam disiplini aşılayan ve kendine güveni
en iyi şekilde sağlayan yüzme kursuna
katılan 8 öğrencimiz,

• Yeşil Dinozor Yayınları yazarlarından Gönül
Simpson ile gerçekleştirilen “Söyleşi ve İmza
Günü” ne katılan 156 öğrencimiz,

PDRM Çalışmaları

• Pöti Kare Yayınları yazarlarından Meltem
Ulu ile gerçekleştirilen “Söyleşi ve İmza
Günü” ne katılan 152 öğrencimiz,
• Kırmızı Elma Yayınevi yazarlarından Sema
Yahşi ile gerçekleştirilen “Söyleşi ve İmza
Günü” ne katılan 308 öğrencimiz,
• TÜBİTAK ve Yağmur Çocuk yayınevlerine
ait, öğrencimizle buluşturduğumuz 234
kitap,

Veli Toplantıları
• Öğrencilerimizin kaydettiği gelişmeleri
değerlendirmek amacıyla planlanan 383
veli- öğretmen görüşmesi,
• Velilerimize yönelik düzenlenen 5 bilgilendirme toplantısı,

Kaynak Veli
“Aile Katılım Projesi” kapsamında “Kaynak
Veli” olarak okulumuza gelen 40 veli,

Branş Dersleri ve
Spor Okulu Etkinlikleri
• “Binicilik Eğitimi” alan 260 öğrencimiz,
• “Bale Eğitimi” alan 146 kız, 23 erkek öğrencimiz,

• 4 yaş gruplarımızda koro, dans ve bale
etkinlikleriyle yıl sonu gösterisinde görev
alacak 48 öğrencimiz,

• “Orﬀ Tekniği” ile “Müzik Eğitimi” alan 308
öğrencimiz,

• 5-6 yaş gruplarımızda koro, dans, bale,
drama, beden eğitimi etkinlikleriyle yıl sonu
gösterisinde görev alacak 263 öğrencimiz,

• Fiziksel gelişim ve temel hareket becerilerin kazanılmasında önemli yere sahip olan
jimnastik kursuna katılan 47 öğrencimiz,

Kitap Okuma – Yazar Söyleşileri
ve İmza Günleri

• Liderlik ve sorumlulukla birlikte takım
olma bilincini geliştiren basketbol kursuna
katılan 32 öğrencimiz,

• 308 öğrencimizin, her Çarşamba günü
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düzenlediğimiz “Kitap Günü” için getirdikleri
birbirinden farklı öyküleri okuyup inceledikleri 39 hafta,

• Okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla
yapılan 222 rehberlik görüşmesi,
• Sosyal-duygusal gelişim hedefiyle, rehberlik derslerinde ele alınan 9 ayrı konuda
desteklenen 308 öğrencimiz,
• “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi”
tarafından, etkili anne-baba olmaya yönelik
düzenlenen 3 veli paylaşım toplantısı,
• 68 saat “Uyum Programı” uyguladığımız
309 öğrencimiz,
• 170 saat “Sosyal Beceri Eğitimi Programı”
uyguladığımız 309 öğrencimiz,
• 51 saat “Cinsel Eğitim Programı” uyguladığımız 309 öğrencimiz,
• Sene başı veli toplantıları, veli paylaşım
toplantıları kapsamında bir araya geldiğimiz
685 velimiz,
• Bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla birlikte çalıştığımız 311 öğrencimiz,

Mesleki Gelişim Çalışmaları
• Yönetici ve öğretmenlerimizin mesleki
yeterliliklerini geliştirmeye yönelik 30 saat
hizmet içi eğitim seminerlerimiz,
• Öğretmenlerimizin gereksinimleri ve yeni
yaklaşımlar doğrultusunda programlarımızı
oluşturmak adına gerçekleştirilen 72 saatlik
program oluşturma çalışmaları,

Sosyal Etkinlikler
• Öğrencilerimizin sosyal gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen 8 tiyatro oyunu,
2 animasyon ve 1 show etkinliğine katılan
308 öğrencimiz,
• Sanatın evrenselliğini, coşku ve heyecanla
yaşatmak amacıyla “Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası” konserlerine götürdüğü-

müz 170 öğrencimiz,
• Doğanın milyonlarca yıl öncesine dayanan
geçmişini görmek için “MTA Tabiat Tarihi
Müzesi” ne götürdüğümüz 308 öğrencimiz,
• Geçmişten günümüze değişen teknolojiyi
görmek üzere “ODTÜ Bilim ve Teknoloji
Müzesi”ne götürdüğümüz 308 öğrencimiz,
• Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen ekolojik tura katılarak bitkiler ve botanik
hakkında farkındalığı artan 110 öğrencimiz,
• İlkokula hazırlık kapsamında yürütülen
“Teneﬀüs Etkinlikleri”ne ilkokul tören alanında her cuma 40 dakika boyunca katılan 153
öğrencimiz,
• 23 Nisan törenine birbirinden farklı şarkılarla katılım gösteren 218 öğrencimiz ile
törende birbirinden eğlenceli danslar
gerçekleştiren 100 öğrencimiz,

Sayılarla Arı İlkokulu
“Bilim Eğitimi” – Proje Çalışmaları
• Öğrencilerimizin araştırma basamaklarını
kullanmalarını ve 30 farklı deneyle, yaparak
yaşayarak öğrenmelerini amaçladığımız, “Su”
temalı “1. Sınıflar Bilim Eğitimi” projesiyle
sunum yapan 163 öğrenci,
• “Merak Etmeye Devam Et” projesi ile 1. sınıf
öğrencilerimizden aldığımız 990 farklı yanıt,
• Öğrencilerimizin Atatürk’ün kişisel özellikleri ile kendi özelliklerini örtüştürdükleri
etkinliklerle, “İyi ki Doğdun Atatürk’üm”
temalı “2. Sınıflar Bilim Eğitimi” projesiyle,
yazarlığını öğrencilerimizin yaptığı 7 özgün
eser, sunum yapan 148 öğrenci,
• Öğrencilerimizin felsefi kavramları tartışabilecekleri, günlük yaşamla felsefeyi ilişkilendirebilecekleri, eleştirel düşünme becerileri
edinebilecekleri, 48 etkinlikle yürütülen
“Haklarımız ve Sorumluluklarımız” temalı “3.
Sınıflar Felsefe Projesi”nde 149 cümleden
oluşan, 7 sınıf bildirgesi, 28 slogan, sunum
yapan 149 öğrenci,
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• “Transdisciplinary BeeTeam” adlı projede, 4.
sınıflardan 123 öğrencinin İngilizce sunum
yapacağı, 8 farklı zümrenin iş birliği ile
yürütülen 72 saatlik disiplinler arası çalışma,

kitap okudukları 10.080 dakika,

Yabancı Dil Eğitimi

• “Yaşayan Kütüphane” projesi kapsamında
yapılan 504 saat atölye çalışması,

• Öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini
geliştirmeye yönelik, sınıf içi etkinliği olarak
yürüttüğümüz 300 proje,
• Akıllı tahtalara, 24’ü yabancı dil derslerinde
kullanılmak üzere yüklenmiş 37 eğitsel
içerikli program,
• “Cambridge English Language Assessment 2018” sınavlarına hazırladığımız 141 öğrenci,
• 4. Sınıflar İngilizce Drama Kulübü’nde
görev alan 17 öğrencimizle INGED Drama
Festivali’nde aldığımız 3 ödül,
• “İngilizce Kitap Okuma Projesi” kapsamında, her sınıf seviyesinde dönüşümlü olarak
okutulan 25 kitap,
• İngilizce kitap okuma platformu “Raz-Kids”
ile öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz 999 saat dil laboratuvarı dersi,
• Öğrencilerimizin bireysel olarak İngilizce
konuşma becerilerini değerlendirdiğimiz
106 saat ders,
• Yabancı dil öğrenimi ile ilgili yaklaşımların,
gelişmelerin ve projelerin yer aldığı çevrimiçi
platform “Beelog” üzerinde paylaşılan 61
içerik,
• Nakil öğrencilerin İngilizce dil becerilerini
geliştirmeye yönelik, yıl içerisinde yapılan
327 saat ders,
• Yazar-eğitmen Andy Cowle ile eğlenceli ve
bilgilendirici bir etkinlik ortamında bir araya
getirilen 123 öğrenci,
• Yabancı dil öğretmenlerimiz için düzenlenen 65 saat mesleki gelişim çalışması,

Kitap okuma alışkanlığı
• Öğrencilerimizin öğretmenleri ile birlikte
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• Öğrencilerimize dönüşümlü olarak okutulan 1.867 kitap,

• Öğrencilerin canlandırma, görsel okuma,
kitap analizi ve yazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan “Kitap İnceleme Çalışması” ile okunan 24 kitap,
• Çocuk kitapları yazarı Göknur Birincioğlu
ile gerçekleştirilen “Söyleşi ve İmza Günü”ne
katılan 586 öğrenci,
• Çocuk kitapları yazarı Ceren Kerimoğlu ile
gerçekleştirilen “Söyleşi ve İmza Günü”ne
katılan 148 öğrenci,

STEM & Maker Çalışmaları
• STEM & Maker laboratuvarında 3D yazıcı ile
kendi mahallelerini tasarlayan ve sağlıklı
robotlarını oluşturan 123 öğrenci,

Matematik Dersliği –
Fen Laboratuvarı Kullanımı
• Öğrencilerimizin düşünme, öngörme,
olasılıkları hesaplama, planlı hareket etme ve
doğru karar verme becerilerini geliştirmeye
yönelik yürütülen 756 saat “Akıl Oyunları”
dersi,

1. Sınıfa Uyum Programı
• “1. Sınıfa Uyum Programı” kapsamında, veli
ve öğrencilerimize yönelik düzenlenen 5
toplantı, 5 etkinlik, 77 saat ders,

Okul-Aile İş Birliği
• Öğrencilerimizin bilişsel, akademik ve
sosyal gelişimlerini değerlendirmek amacıyla planlanan haftalık 912 saatlik birebir
veli-öğretmen görüşmesi,
• Birebir randevu alınarak yapılan 1.958
veli-öğretmen görüşmesi,
• Velilerimize yönelik yapılan 9 bilgilendirme
toplantısı,
• “Aile Katılım Projesi” kapsamında, “Kaynak
Veli” etkinliği olarak mesleklerini tanıtan 25
veli,

Kulüp Etkinlikleri
• Öğrencilerimizin yeni ilgi alanları ve beceriler kazanmaları, grup bilinci içerisinde
paylaşmayı ve çalışmayı öğrenmelerini
hedeflediğimiz 32 farklı sosyal etkinlik
kulübü,
• Kodlama kulübünde yazılan 17 “Oyun”,
çizilen 5 “Kavram Haritası”, yazılan 25 “HTML
Kod”, öğretilen 10 “Program”, 8 “Tablet Uygulaması”, kolaj yapılan 15 “Fotoğraf”,

• Yaparak yaşayarak öğrenme ortamı sağladığımız fen bilgisi derslerinde gerçekleştirilen 75 farklı deney,

• “Creative Arts” kulübünde kullanılan 19
mobil uygulama,

Teneffüs Etkinlikleri

• Organik tarım kulübü dersi kapsamında,
sera alanında yetiştirilen 22 çeşit ürün,

• Öğrencilerimizin teneﬀüs saatlerini verimli
kullanmalarını sağlamak amacı ile yürüttüğümüz 126 “Haftanın Sorusu” etkinliği,

• İzcilik kulübünde görev alan 31 aday; 1
yıldızlı 10, 2 yıldızlı 2, altın pusulalı 4 izci,

• “Değerler Eğitimi” kapsamında sorumluluk
ve duyarlık kavramları ile ilgili 2. sınıflarımızın tasarlayıp atık malzemelerle oluşturdukları 148 ürünün yer aldığı “Oyuncak Fabrikası” ve 1. sınıflarımızın tasarlayıp oluşturdukları 163 ürününün yer aldığı “Sorumluluk
Müzesi”,

• “Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler” konulu resim
yarışmasında “Jüri Özel Ödülü” alan 1 öğrenci; resmi sergilenen 5 öğrenci,
• Branşlaşma temelli müzik derslerimizde 48
üflemeli, 38 vurmalı enstrüman çalan; 80
gitar eğitimi, 98 ses eğitimi alan öğrenci,

• Ressam Söbütay Özer’in resim sergisini
gezen 3. sınıflar seramik/heykel ve tasarım
kulübünden 23 öğrenci,
• Türk-Amerikan Derneği tarafından düzenlenen “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara”
konulu resim yarışmasına katılan 6, sergileme ödülü alan 1 öğrenci,
• “Spor Yapıyorum, Sağlıklı Yaşıyorum”
konulu resim yarışmasına katılan 12 öğrenci,
• “Doğayı Düşle, Çiz, Boya” konulu resim
yarışmasına katılan 14, resimleri ilk 10 arasında yer alan 2 öğrenci,
• “Canım Arkadaşım” konulu resim yarışmasına katılan 27 öğrenci,

Hafta Sonu Kursları Çankaya Üniversitesi Spor Okulları
• Akademik hafta sonu kurslarında yapılan
302, sosyal etkinlik kurslarında yapılan 243
saat ders,
• Hafta sonu akademik ve sosyal etkinlik
kurslarına katılan 379 öğrenci,
• Öğrencilerimizin keyifle spor yapabilmeleri, enerjilerini ve zamanlarını verimli bir
biçimde kullanabilmeleri amacıyla yürütülen
“Spor Okulları”na kayıtlı 230 öğrenci,

PDRM Çalışmaları
• 39 saat “Bireyi Tanıma Teknikleri” uyguladığımız 583 öğrenci,
• 67 saat “Uyum Program”ı uyguladığımız
583 öğrenci,
• 255 saat “Sosyal Beceri Eğitimi Programı”
uyguladığımız 583 öğrenci,
• 27 saat “Teknolojinin Doğru Kullanımı ve
Siber Zorbalık Programı” uyguladığımız 583
öğrenci,
• 47 saat “Mesleki Rehberlik Programı”
uyguladığımız 583 öğrenci,
• 27 saat “Özgür Zamanları Değerlendirebilme Becerisi Eğitimi Programı” uyguladığımız
583 öğrenci,
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• 7 saat “Cinsel Eğitim Programı” uyguladığımız 148 öğrenci,

• Tiyatro Şenliği’nde oyun sergileyen 14
öğrenci,

• 14 saat “Akran Zorbalığı İle Baş Edebilme
Becerisi Programı” uyguladığımız 149 öğrenci,

• İzci Yemin Töreni’nde görev alan 47 öğrenci,

• 24 saat “Çatışma Çözme Becerileri Eğitimi
Programı” uyguladığımız 123 öğrenci,
• 6 saat “Ortaokula Hazırlık Programı” uyguladığımız 123 öğrenci,
• Sene başı veli toplantıları, veli paylaşım
toplantıları ve ortaokul uygulamaları kapsamında bir araya geldiğimiz 583 veli,

Spor Takımları
• İlkokul Satranç Takımlarımızda görev alan
24 öğrenci,
• “Ankara Şampiyonu” Minik Kız Basketbol
Takımı’nda oynayan 12 sporcu öğrenci,

• Bireysel gelişimlerini katkı sunmak amacıyla birlikte çalıştığımız 480 öğrenci,

• “Ankara Şampiyonu” Minik Erkek Basketbol
Takımı’nda oynayan 12 sporcu öğrenci,

Mesleki Gelişim Çalışmaları

• Ankara 2.si olan Minik Kız Ritmik Jimnastik
Takımı’nda yer alan 3 sporcu öğrenci,

• Öğretmen-öğrenci gereksinimleri ve yeni
yaklaşımlar doğrultusunda planlayarak
uyguladığımız birbirinden farklı 30 mesleki
gelişim çalışması,

Tören – Sergi - Şenlikler
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni’nde
görev alan 80 öğrenci,
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni’nde görev alan 353 öğrenci,
• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik, Spor
Bayramı Töreni’nde görev alan 90 öğrenci,
• 1. Sınıflar Yıl Sonu Şenliği’nde gösteri
yapan 163 öğrenci,
• 18 öğrenciyle İNGED Drama Festivali’nde
sergileyeceğimiz İngilizce müzikal drama
için yapılan 80 saat hazırlık çalışması,
• “Arı’s World Of Art” görsel ve dijital sanatlar
sergimizde 14 reprodüksiyon,
37 heykel, 31 tasarım çalışması yapan 318
öğrenci,
• Cer Modern Sanatlar Merkezi’ndeki 18.
Görsel Sanatlar Sergisi Açılış Töreni’nde
gösteri yapacak 50 öğrenci,
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• Okulumuzun senfonik bandosunda görev
alan 60 öğrenci,

• Ankara 1.si olan Minik Erkek Artistik
Jimnastik Takımı’nda yer alan 4 sporcu
öğrenci,
• Farklı spor takımlarında oynayan 38 lisanslı
öğrenci ile

34. Yılımızda da Çok Yönlü Gelişen
Nesiller Yetiştirerek Başarı
Geleneğimizi Sürdürüyoruz.

Sayılarla Arı Ortaokulu
Hafta Sonu Kursları
• Hafta sonu akademik kurslarımıza katılan
533 öğrencimiz,
• Hafta sonu akademik kurslarımızda, 5.
sınıflarda toplam 1.260 saat, 6. sınıflarda
toplam 1.260 saat, 7. sınıflarda toplam 910
saat, 8. sınıflarda ise toplam 2.065 saatlik
ders,

Yabancı Dil Eğitimi

saat hizmet içi eğitim seminerleri,

• Cambridge English Language Assessment
– 2018 sınavlarına hazırladığımız 329 öğrencimiz,

“Bilim Şenliği” – Proje Çalışmaları

• Almanca Fit in Deutch Sınavı’na hazırladığımız 25 öğrencimiz,
• İspanyolca DELE Sınavı’na hazırladığımız
10 öğrencimiz,
• Almanca, İspanyolca ve İngilizce öğretmenlerimizin mesleki yeterliliğini geliştirmeye yönelik Arı Okulları Yabancı Diller Eğitimi
Merkezi (ARYEM) tarafından gerçekleştirilen
67 saat hizmet içi eğitim seminerleri,
• Dönüşümlü kitap okuma programı kapsamında, yıl boyunca yabancı dilde okunan 68
kitap,
• Yıl boyunca İngilizce konuşma sınavlarına
katılan 528 öğrencimiz,
• “Beelog” çalışmasına katılan 682 öğrencimiz,
• 7. Oxford Big Read Yarışması’na katılan 6
öğrencimiz,
• İngilizce münazara etkinliklerine katılan
524 öğrencimiz,

• 19. Arı Ortaokulu Bilim Şenliği’ne toplam
80 proje ile katılan 120 öğrencimiz,
• 19. Arı Ortaokulu Bilim Şenliği’ne 15 etkinlik ile katılan 29 öğrencimiz,
• Özel Arı Okulları tarafından 8. sınıflar
arasında düzenlenen “10. Ödüllü Matematik
Olimpiyatı”nda altın ve bronz madalya alan 2
öğrencimiz,
• TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen “22.
Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı”na
katılan 5 öğrencimiz,
• 12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması’na 6 proje ile katılan 8
öğrencimiz,
• 12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması Bölge Finalleri fizik alanında Ankara 1.liği ve 3.lüğü,
• 12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması Ankara Bölge Finalleri
fizik alanında Türkiye 2.liği,

STEM & Maker Çalışmaları

• “Storytelling Festival” etkinliğine katılan
158 öğrencimiz,

• “Akıllı Sera” projesine katılan 158 öğrencimiz,

• İngiltere Yaz Okulu’na gidecek olan 14
öğrencimiz,

• “Akıllı Robot” projesine katılan 132 öğrencimiz,

Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları

• “Akıllı Ev” projesine katılan 178 öğrencimiz,

• Deneme sınavlarıyla ilgili olarak her bir
öğrencimiz için hazırlanan 53 ayrıntılı sınav
analizi,

• Birleşik Krallık, İspanya ve Polonya ile
ortaklaşa yürüttüğümüz “Erasmus Plus
Smart Kids Projesi”ne katılan 528 öğrencimiz,

• Öğrenci kazanımlarının tekrarını sağlayan,
her sınıf düzeyinde, tüm dersler bazında
toplam 900 adet çalışma yaprağı,

Mesleki Gelişim Çalışmaları
• Yönetici, öğretmen ve uzmanlarımızın
mesleki yeterliliğini geliştirmeye yönelik 61

• STEM projeleri kapsamında, “Arduino ile
Kodlama Yapma Etkinliği”ne katılan 530
öğrencimiz,
• Kodlama kulübünde web tasarımı (HTML,
CSS) eğitimi alan 61 öğrencimiz,
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• Edison robotları kodlama çalışması yapan
530 öğrencimiz,

• 30 saat “Kendini Tanıma Programı” uyguladığımız 346 öğrencimiz,

• “Scratch Programı”nda kod yazan 158
öğrencimiz,

• 23 saat “Sınav Kaygısı ile Baş Edebilme
Becerisi Programı” uyguladığımız 332 öğrencimiz,

Sosyal Sorumluluk Projesi

Eğitim Teknolojileri Uygulamaları
• B-Flipped Learning (Dönüştürülmüş
Öğrenme) yaklaşımını uyguladığımız 332
öğrencimiz,

tasarımı, 88 adet linol baskı çalışması, 19
adet tabure boyama tasarımı, 135 adet
digital art ve video çalışmasıyla katılan 394
öğrencimiz ile gitar çalan 20, koroda görev
alan 130 öğrencimiz,
• Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen “Bağımlılık” konulu resim yarışmasına
afiş ve karikatür ile katılan 3 öğrencimiz,

• “Yürekli Gençler” sosyal sorumluluk projelerinde görev alan 158 öğrencimiz,

• 7 saat “Verimli Ders Çalışma ve Zaman
Yönetimi Programı” uyguladığımız 154
öğrencimiz,

• “Eko Okullar Projesi” kapsamında Eco
Team’de yer alan 25 öğrencimiz,

• 21 saat “Amaç Belirleme ve Motivasyon
Programı” uyguladığımız 154 öğrencimiz,

PDRM Çalışmaları

• 14 saat “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Programı” uyguladığımız 154 öğrencimiz,

• Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal
Bilgiler derslerinde 32 modül ve 96 adet
videolu dönüştürülmüş öğrenme konusunu
izleyen 178 8. sınıf öğrencimiz,

• 35 saat “Kariyer Planlama Programı” uyguladığımız 154 öğrencimiz,

• Creative Arts ve Iphoneography derslerinde kullanılan 52 mobil cihaz uygulaması,

• Sene başı veli toplantıları, veli paylaşım
toplantıları ve LGS’ye hazırlık kapsamında
bir araya geldiğimiz 683 velimiz,

• Akıllı tahtalara yüklenen 22’si yabancı dil
derslerinde kullanılmak üzere 35 eğitsel
içerikli program,

• “Doğayı Düşle, Çiz, Boya” konulu resim
yarışmasına katılan 17, Ankara 2.si olan 1,
resimleri ilk 10 arasında yer alan ve sergilenen 3 öğrencimiz,

• Bireysel gelişimlerini katkı sunmak amacıyla birlikte çalıştığımız 381 öğrencimiz,

• Fen Bilimleri ve Matematik derslerinde
kullanılan 305 adet 3 boyutlu eğitsel içerikli
video,

• “Canım Arkadaşım” konulu resim yarışmasına katılan 26 öğrencimiz,

• 111 saat “Bireyi Tanıma Teknikleri” uyguladığımız 682 öğrencimiz,
• 60 saat “Uyum Programı” uyguladığımız
682 öğrencimiz,
• 31 saat “Teknolojinin Doğru Kullanımı ve
Siber Zorbalık Programı” uyguladığımız 682
öğrencimiz,
• 74 saat “Mesleki Rehberlik Programı”
uyguladığımız 682 öğrencimiz,
• 40 saat “Özgür Zamanları Değerlendirebilme Becerisi Eğitimi Programı” uyguladığımız
682 öğrencimiz,
• 45 saat “Arkadaşlık İlişkileri Programı”
uyguladığımız 336 öğrencimiz,
• 15 saat “Öğrenme Stilleri ve Etkin Ders
Çalışma Teknikleri Programı” uyguladığımız
336 öğrencimiz,
• 105 saat “Ergenleri Bilgilendirme ve Farkındalık Kazandırma Eğitimi Programı” uyguladığımız 490 öğrencimiz,
• 21 saat “Atılganlık Becerileri Eğitimi Programı” uyguladığımız 158 öğrencimiz,
• 24 saat “Akran Zorbalığı ile Baş Edebilme
Becerileri Programı” uyguladığımız 192
öğrencimiz,
• 32 saat “Çatışma Çözme Becerileri Eğitimi
Programı” uyguladığımız 192 öğrencimiz,
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Turnuvası’na katılan 97 öğrencimiz,

Kulüp Etkinlikleri
• 3C (Creative-Curious-Courageous)-DI 12,
Creative Art 22, Art-Painting Craft 49, Tasarım Atölyesi 19, Iphoneography 56, İzcilik 16,
Modern Dans 44, Basketbol 50, Okçuluk 53,
Voleybol 46, Yüzme 17, Tiyatro 48, Bee Show
100 ve satranç seçmeli derslerine katılan 15
öğrencimiz,
• “Bee Show 2018 Marry Poppins” oyununu
sergileyen “İngilizce Tiyatro Kulübü”nden 18,
“Dans Kulübü”nden 15, korodan 55, gitardan
30 ve bandodan 43 öğrencimiz,
• Müze Köşk ziyaretine katılan 192 öğrencimiz,
• Art Painting Craft ve Creative Art
Kulübü’nden Ressam Harun Antakya’nın
resim sergisini gezen ve “Harun Antakyalı ile
Tişörtleriniz Sanat Eserine Dönüşsün!” etkinliğine katılan 22 öğrencimiz,
• Kapadokya gezisine katılan 82 öğrencimiz,
• 2017-2018 Arı Okulları Satranç

• Türkçe ve Matematik derslerinde 16 modül
ve 48 adet videolu dönüştürülmüş öğrenme
konusunu izleyen 154 7. sınıf öğrencimiz,

• Türk-Amerikan Derneği tarafından düzenlenen “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” konulu
resim yarışmasına katılan 16, Türkiye 2.si olan
1, sergileme ödülü alan 2 öğrencimiz,
• “Spor Yapıyorum, Sağlıklı Yaşıyorum”
konulu Çocuk Resim Yarışması’na katılan 7,
Türkiye 3.sü olan 1 öğrencimiz,

• Bilge Kunduz Enformatik ve Bilgi-İşlemsel
Düşünme Etkinliği’ne katılarak sertifika alan
336 öğrencimiz,

• Müzik derslerimizde üflemeli enstrüman
çalan 149, vurmalı enstrüman çalan 123,
gitar eğitimi alan 226 ve ses eğitimi alan 292
öğrencimiz,

• Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kodlama Etkinliği’ne katılarak sertifika alan 336
öğrencimiz,

• Okul senfonik bandosunda görev alan 60
öğrencimiz,

• “Oyunumu Kodluyorum” adlı yarışmaya
katılan 4 öğrencimiz,
• Kendi blog sayfasını oluşturan 192
öğrencimiz,

Sanat Etkinlikleri
• Görsel Sanatlar dersimizde “Seramik ve
Heykel Eğitimi” alan 95, “Grafik Tasarımı
Eğitimi” alan 86, “Özgün Baskı Eğitimi” alan
88 ve “Temel Sanat Eğitimi” alan 85 öğrencimiz,
• “Arı’s World of Art” adlı Görsel ve Dijital
Sanatlar Sergisi’ne 114 adet guaj boya tablo,
19 adet 3 boyutlu tasarım çalışması, 52 adet
el ve 43 adet ev heykeli, 38 adet mühür

Kitap Okuma Alışkanlığı
• “Arılılar Okuyor” etkinliği ile yıl boyunca 32
saat kitap okuyan 531 öğrencimiz,
• Yıl boyunca 387 saat süre ile kütüphane
etkinliği gerçekleştiren 531 öğrencimiz,
• Yazı yazma becerisini geliştirmeye yönelik
planladığımız ve harflerin kodlaması yoluyla
gerçekleştirdiğimiz “YazARI” adlı projede yer
alan 531 öğrencimiz,
• Mayıs ayında düzenlediğimiz münazara
etkinliğinde görev alan 333 öğrencimiz,
• Okudukları kitabın filmini de izleyerek
karşılaştırmasını yapan 180 öğrencimiz,
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• Kütüphanede “APA Kaynakça Yazımı”
etkinliğine katılan 159 öğrencimiz,

• Ankara 3.sü olan Yıldız Erkek Basketbol
Takımı’nda oynayan 16 sporcu öğrencimiz,

• “Kitap Fragmanı Çekme” etkinliğine katılan
180 öğrencimiz,

• Ankara 3.sü olan Yıldız Kız Okçuluk
Takımı’nda yer alan 4 sporcu öğrencimiz,

• Kültürel çeşitlilik ve kültürler arası iletişimin öneminin vurgulandığı Avrupa Dil Günü
etkinliklerine katılarak farkındalıklarını
arttıran 113 öğrencimiz,

• Farklı alanlarda dünyaca tanınmış kişilerin
başarı öykülerinin oluşturulması etkinliğine
katılan 159 öğrencimiz,

• Ankara 2.si olan Küçük Kız Ritmik Jimnastik
kategorisinde yarışan 3 öğrencimiz,

Uluslararası Bakalorya Diploma
Programı

• Küçük Erkek Artistik Jimnastik kategorisinde yarışan 4 sporcu öğrencimiz,

• Veri tabanları ile güçlendirilmiş kütüphanemizde, araştırmalar yaparak bitirme tezi
hazırlayan 29 IB DP öğrencimiz,

• Çocuk kitapları yazarı Feyza Hepçilingirler
ile kitaplar üzerine söyleşi gerçekleştiren 351
öğrencimiz,
• Spor, sanat, doğa, kültür konu başlıkları
içinden ilgi duyduğu bir konuyu seçerek
köşe yazısı yazan 192 öğrencimiz,

• Ankara 4.sü olan Yıldız Erkek Tenis takımında yer alan 4 sporcu öğrencimiz,

• Google Classroom Eğitsel içerik yönetim
sitemini kullanarak konu anlatımı ve ödevler
ile ilgili etkin bir öğrenme portalı kullanan
34 IB DP öğrencimiz,

• Ankara ili içinde tarihi değere sahip bir
yapı ya da yeri gezerek tanıtıcı bir broşür
hazırlayan 192 öğrencimiz,

• İzcilik Kulübü’nde görev alan 39 aday
izcimiz, 1 yıldızlı 11, 2 yıldızlı 2, altın pusulalı
4 izcimiz,

• Yurtdışı eğitimi ile ilgili bilgilendirme
toplantısına katılan 29 öğrencimiz,

Spor Takımları

• Farklı spor branşlarında yer alan 145
lisanslı öğrencimiz ile,

• CAS bileşeni kapsamında kendi başlattıkları etkinliklerin içinde yer alan 29 öğrencimiz,
“Mock Exam” uygulamamıza katılan 16
öğrencimiz,

• Türkiye Şampiyonu ve Ankara 2.si olan
Yıldız Kız Basketbol Takımı’nda görev alan 13
sporcu öğrencimiz,
• Yıldız Kız Voleybol Takımı’nda yer alan 12
sporcu öğrencimiz,

34. Yılımızda da Çok Yönlü Bireyler
Yetiştirerek Başarı Geleneğimizi
Sürdürüyoruz.

• Küçük Kız Basketbol Takımı’nda yer alan 12
sporcu öğrencimiz,

“Okul 6 Gün” Programı

Kulüp Etkinlikleri

• 9. ve 10. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız 1440 saatlik okul programının yanı sıra,
360 saatlik ARI-DES programımız,

• Üretime ve internet üzerinden etkileşime
dayalı Endüstri 4.0 çağına yönelik projeler,
çözümler ve otonom robotlar geliştiren 6
STEM ve Kodlama kulübü, 6 Fizik ve Robot
kulübü öğrencimiz,

• Küçük Erkek Yüzme Takımı’nda yarışan 4
sporcu öğrencimiz,
• Ankara Şampiyonu ve Türkiye 2.si olan
Küçük Erkek Masa-Tenisi Takımı’nda yarışan 4
sporcu öğrencimiz,
• Ankara ve Türkiye Şampiyonu olan Yıldız
Kız Step-Aerobik Jimnastik Takımı’nda görev
alan 9 sporcu öğrencimiz,

Yabancı Dil Eğitimi
• TOEFL ve IELTS sınavlarına hazırladığımız
55 öğrencimiz,
• Almanca Fit in Deutsch Sınavı’na hazırladığımız 20 öğrencimiz,
• İspanyolca DELE Sınavı’na hazırladığımız
19 öğrencimiz,

• Liseler Arası 22. Türkiye Felsefe
Olimpiyatı’nda okulumuzu temsil eden 2
öğrencimiz,
• Ülkemizi 15. Uluslararası Coğrafya
Olimpiyatları’nda temsil edecek takımda yer
almak üzere sınava katılan 2 öğrencimiz,
• ODTÜ Uluslararası Robot Günleri
Etkinliği’nde “çizgi izleyen” kategorisinde
parkuru tamamlamayı başaran 16 ARI
robotu,

• Çankaya Üniversitesi’nin düzenlediği
Liseler Arası Matematik Bilgi Yarışması’nda
okulumuzu temsil eden 4 öğrencimiz,

Sayılarla Arı Anadolu Lisesi
ve Arı Fen Lisesi

• 11. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız
1440 saatlik okul programının yanı sıra, 500
saatlik üniversiteye hazırlık programımız,

• Baltık Ülkeleri Felsefe Deneme Yazma
Yarışması 2017’de elde ettikleri Jüri Özel
ödülleri ile bizleri gururlandıran 2 öğrencimiz,

STEM & Maker Çalışmaları

• Küçük Erkek Basketbol Takımı’nda yer alan
16 sporcu öğrencimiz,

• Yıldız Erkek Yüzme Takımı’nda yarışan 6
sporcu öğrencimiz,

Ulusal/Uluslararası Yarışmalar

• Çankaya Üniversitesi’nin düzenlediği
İngilizce Hikaye Yazma Yarışması’nda okulumuzu temsil eden 23 öğrencimiz,

• Kodlama eğitimi kapsamında algoritma ve
programlama becerilerini edinip çeşitli
mikro işlemcileri programlayarak problem
çözme ve karar verme becerilerini geliştiren
249 öğrencimiz,

• Ankara 3.sü olan Yıldız Erkek Masa-Tenisi
Takımı’nda yer alan 4 sporcu öğrencimiz,
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• Ortaokul satranç takımlarımızda görev
alan 26 öğrencimiz,

• Bio-life kulübünde farklı konularda araştırmalar yaparak sunum hazırlayan 23 öğrencimiz,

• İlgi ve istekleri doğrultusunda sosyal kulüp
etkinliklerine katılan 249 öğrencimiz,
• Fizik ve Robot kulübünde, Bilim Kahramanları Derneği’nin yürüttüğü, Çankaya
Üniversitesi’nin ev sahipliğini üstlendiği First
Lego League Yarışması’nda rehberlik yapan
10 öğrencimiz,
• Tiyatro kulübünde yer alarak 21. Tiyatro
Şenliği’nde okulumuzu temsil edecek olan
26 öğrencimiz,

• Atılım Üniversitesi’nin düzenlediği Liseler
Arası Matematik Bilgi Yarışması’nda okulumuzu temsil eden 6 öğrencimiz,
• 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda okulumuzu temsil eden 7 öğrencimiz,
• Cambridge Üniversitesi IELTS Sınavı’na
katılan 12 öğrencimiz,

Mesleki Gelişim Çalışmaları
• Meslek seçimine dair öğrencilerimizin
sahip olduğu tutum, davranış ve meslek
seçme bilincini belirlemek amacıyla uyguladığımız “Mesleki Olgunluk Ölçeği” değerlendirmesine katılan 116 öğrencimiz,
• “Kariyer Platformu Etkinlik Günleri” kapsamında “Mesleğimi Tanıyorum” etkinliğine
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katılan 63 öğrencimiz,
• Hedefledikleri mesleklere uygun kartvizitler hazırlayan 116 öğrencimiz,
• Hedefledikleri mesleklerle kendileri arasında bağ kurmalarını sağlamak amacıyla
uyguladığımız “Kendini Tanıma Envanteri”
çalışmamıza katılan 136 öğrencimiz,

• 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında
düzenlenen şiir dinletisi ve şiir yazma atölyesinde görev alan 46 öğrencimiz,

• 18 saat “Öğrenme Stilleri ve Etkin Ders
Çalışma Teknikleri Programı” uyguladığımız
136 öğrencimiz,
• 39 saat “Verimli Ders Çalışma ve Zaman
Yönetimi Programı” uyguladığımız 481
öğrencimiz,
• 27 saat “Hedef Belirleme ve Etkili Karar
Verme Programı” uyguladığımız 229 öğrencimiz,

rında elde ettiğimiz;
- 1 İç Anadolu Bölge Birinciliği,
- 1 Ankara Bölge Üçüncülüğü,
- 1 Türkiye Üçüncülüğü,
- 4 Türkiye Birinciliği,

• Mezun Arılılar ile Meslek Tanıtım Söyleşi
Günleri etkinliğine ve üniversite tanıtım
gezilerine katılan 116 öğrencimiz,

• Akademik, bilimsel ve kültürel içerikli
düzenlenen Paris, Cenevre ve CERN gezisine
katılan 23 öğrencimiz,

Akademik Sunular

Üniversiteye Hazırlık Çalışmaları

• Dr. Rula YAZIGY ile “21. Yüzyılda Öne Çıkan
Beceriler ve Geleceğin Meslekleri” konulu
söyleşiye katılan 63 öğrencimiz,

• 12. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız
1440 saatlik okul programının yanı sıra, 1039
saatlik YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT destek
kursu olmak üzere toplam 2535 saatlik
üniversiteye hazırlık programımız,

• 105 saat “Kariyer Yolculuğu Programı”
uyguladığımız 481 öğrencimiz,

• Öğrencilerimizle bireysel etütler ve birebir
soru çözümleri için bir araya geldiğimiz 540
saat,

• 46 saat “Toplumsal Kurallar ve Kişisel
Sınırları Tanıma Programı” uyguladığımız 481
öğrencimiz,

• Sınav deneyimi kazandırmak amacıyla
uyguladığımız 48 YKS deneme sınavı,

• 12 saat “Sınav Kaygısı ile Baş Edebilme
Programı” uyguladığımız 232 öğrencimiz,

- Genç Kız Voleybol Takımı’nın Ankara 1.liği
derecesi,

• Çankaya Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek
YKS Simülasyon Sınavı’na katılan 116 öğrencimiz,

• 12 saat “Yükseköğretim Kurumları Sınavına
Hazırlık ve Motivasyon Programı” uyguladığımız 116 öğrencimiz,

• Farklı branşlarda toplam 54 lisanslı sporcu
öğrencimiz,

PDRM Çalışmaları
• 46 saat “Bireyi Tanıma Teknikleri” uyguladığımız 481 öğrencimiz,

• Bireysel gelişimlerini katkı sunmak amacıyla birlikte çalıştığımız 447 öğrencimiz,

• 1986 yılından bu güne farklı spor dallarında milli takımlarda yer alan toplam 24
sporcu öğrencimiz,

Törenler

Mezunlar

• 18 saat “Uyum Programı” uyguladığımız
136 öğrencimiz,

• 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde görev
alan 20 öğrencimiz,

• 46 saat “Teknolojinin Doğru Kullanımı ve
Siber Zorbalık Programı” uyguladığımız 481
öğrencimiz,

• “Golden Bees Certificate Ceremony - High
School”da görev alan 80 öğrencimiz,

• 1984’ten bu yana çağdaş eğitim anlayışımız ile “Arı Kültürü” içinde yetiştirdiğimiz,
yükseköğretim sürecinde;

• Dijital yurttaşlık kuralları ve internette
uyulması gereken etik değerlerle ilgili farkındalıklarını artıran 26 STEM ve Kodlama
kulübü öğrencimiz,
• Ünlü Yazar Andy Cowle ile “Workshop on
Story Analysis” adlı etkinlikte bir araya
gelerek öykü kitapları üzerine yapılan söyleşiye katılan 136 öğrencimiz,
• CERN ile gerçekleştirilen atom altı parçacıkları ile ilgili video konferansa katılan 229
öğrencimiz,

Akademik ve Sosyal Etkinlikler
• “BEE Talks” etkinliğinde yaptıkları Türkçe ve
İngilizce konuşmalarla, yeni fikirler ve ilham
veren düşüncelerle zenginleşen bir dünya
yaratmaya çalışan 17 öğrencimiz,
• Öğrencilerimizin birikimlerini paylaşma ve
yeni bilgiler edinmelerine ortam sağlamak
amacıyla 3.sü gerçekleştirilen 10. Sınıflar
Arası Bilgi Yarışması’na katılan 15 öğrencimiz,
• 5. Geleneksel Fen Oyunları Şenliği’ne
katılan 153 öğrencimiz,
• “Konuşan Arılar-4” Türkçe Münazara
Turnuvası’na katılan toplam 249 öğrencimiz,
• Farklı temaları içeren kısa film çekme
yarışmalarına katılan 50 öğrencimiz,
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• Model United Nations (MUN) konferanslarına katılan 26, bu konferanslarda İngilizce
dilinde savundukları konularla, “Honourable
Mention” ödülü kazanan 7, “Best Delegate”
ödülüne layık görülen 1 öğrencimiz,

• 12 saat “Kendini Tanıma Programı” uyguladığımız 136 öğrencimiz,
• 46 saat “Akran Zorbalığı ile Baş Edebilme
Becerileri Programı” uyguladığımız 481
öğrencimiz,
• 12 saat “Çatışma Çözme Becerileri Eğitimi
Programı” uyguladığımız 136 öğrencimiz,

• 123 saat “Mesleki Rehberlik Programı”
uyguladığımız 481 öğrencimiz,

• 46 saat “Lisede Arkadaşlık İlişkileri Programı” uyguladığımız 481 öğrencimiz,

• 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma töreninde görev alan 19 öğrencimiz,
• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı töreninde görev alan 60 öğrencimiz,

TÜBİTAK Başarıları
• TÜBİTAK tarafından düzenlenen uluslararası proje yarışmalarında ve bilim olimpiyatla-

- 1 Balkan İkinciliği,
- 2 Dünya Üçüncülüğü derecelerimiz,

Spor Takımları
• Okul spor takımlarımızdan;
- Genç Kız Basketbol Takımı’nın Ankara 1.liği,
Türkiye 4.lüğü,
- Genç Erkek Basketbol Takımı’nın Ankara
1.liği,
- Genç Kız Yüzme Takımı’nın Ankara 3.lüğü,

- 344’ü Tıp,
- 1858’i Mühendislik ve Mimarlık,
- 1835’i Hukuk ve İktisadi İdari Bilimler,
- 1428’i ise Dil Bilimleri, Sosyal Bilimler ve
Temel Bilimler alanlarına yönelen 5465
mezunumuz gurur kaynağımız olmayı
sürdürmektedir.
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