Arılı Olmak Yaşama Bir Adım Önde Başlamaktır.

SAYILARLA
ARI ÖNOKUL
• “Bilim Eğitimi” çalışmalarında proje
sunumu yapan 147 öğrencimiz,
• Öğrencilerimizin açık uçlu sorularla
“Beyin Fırtınası” etkinliği ile yanıtladığı 86
farklı konu,
• Haftanın çocuğu görevini üstlenerek
“Göster-Anlat Tekniği”ni uygulayan 95
öğrencimiz,
• 21 farklı konuda proje ödevi hazırlayarak
sunma görevi üstlenen 147 öğrencimiz,
“Açık Sınıf Günleri” etkinliğinde görev alan
300 öğrencimiz,
• Yeşil Dinozor Yayınları yazarlarından
İlkay Marangoz ile gerçekleştirilen imza
gününe katılan 298 öğrencimiz,
• “Demokrasi Eğitimi” çalışmalarında 9
ayrı konu ile ilgili oylamaya katılan 147
öğrencimiz,
• Binicilik eğitimi alan 242 öğrencimiz,
Bale eğitimi alan 156 kız öğrencimiz ve 15
erkek öğrencimiz,
• Orff tekniği ile müzik eğitimi alan 298
öğrencimiz,
• Satranç eğitimi alan 147 öğrencimiz,
• Jimnastik kursuna katılan 48 öğrencimiz,

• Sosyal-duygusal gelişim hedefiyle
rehberlik derslerinde ele alınan 10 ayrı
konuda desteklenen 300 öğrencimiz,

• “Su” temalı bilim eğitimi projesi ile
“1. Sınıflar Proje Sunumu ve Yıl Sonu
Şenliği’nde sunum yapan 163 öğrencimiz,

• Yönetici, öğretmen ve yardımcı
öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini
geliştirmeye yönelik 56 saat hizmet içi
eğitim seminerleri,

• “İyi ki Doğdun Atatürküm” temalı bilim
eğitimi projesinde sunum yapan 155
öğrencimiz,

• Öğrencilerimizin bilişsel, akademik ve
sosyal gelişimlerini değerlendirmek
amacıyla planlanan haftalık 260 saatlik
bire bir veli-öğretmen görüşmeleri,

• “Haklarımız ve Sorumluluklarımız” temalı
felsefe projesinde sunum yapan 137
öğrencimiz,

• Aile Katılım Projesi kapsamında “Kaynak
Veli” etkinliği olarak mesleklerini tanıtan
36 velimiz,

• Uygulanan deneme sınavlarına ait her bir
öğrencimiz için hazırlanan 40 ayrıntılı
sınav analizi,

• Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi
uzmanlarımız tarafından öğrencilerimizin
gereksinimlerine göre belirlenen ve onların
sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik
her sınıf seviyesinde 66 saatlik ders,

• Öğrencilerimizin gelişimlerini
desteklemek ve okul aile iş birliğini
güçlendirmek için yapılan 181 rehberlik
görüşmesi,
• Öğrencilerimizin sosyal gelişimini
desteklemek amacıyla düzenlenen 13 ayrı
tiyatro oyununa ve 4 ayrı animasyon ve
show etkinliğine katılan 295 öğrencimiz,
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• Hafta sonu akademik kurslarımıza katılan
357 öğrencimiz,
• “Flashback” adlı İngilizce projesinde
sunum yapan 137 öğrencimiz,
• “We are the World” adlı İngilizce
projesinde sunum yapan 151 öğrencimiz,
• “Cambridge English Language
Assessment-2017” sınavlarına
hazırladığımız 211 öğrencimiz,
• Öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini
geliştirmeye yönelik sınıf içi etkinliği olarak
yürüttüğümüz 80 proje,

• Basketbol kursuna katılan 25 öğrencimiz,

• İngilizce kitap okuma projesi
kapsamında her sınıf seviyesinde
dönüşümlü olarak okutulan 25 kitap,

• Rehberlik derslerinde işlenen “Değerler
Eğitimi” kapsamındaki 20 ayrı çalışma,

• “Beelog” çalışmalarını yürüttüğümüz
443 öğrencimiz,

• Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında
düzenlediğimiz “Büyükanne-Büyükbaba
Günleri”ne katılan 1300 konuğumuz,

• “1. Sınıflar Yıl Sonu Şenliği”nde İngilizce
şarkılar ile sahne alan 163 öğrencimiz,

• Öğrencilerimizin resim ve yaratıcı
sanatlar sergisi için yaptıkları
çalışmalarından oluşan birbirinden özel
588 bireysel eserimiz ve bu çalışmalara 7
ayrı grup olarak katılan 147 öğrencimiz,
• Öğrencilerimizin resim ve yaratıcı
sanatlar sergisi için hazırladıkları 570
bireysel eserimiz ve sergiye 24 adet grup
çalışması ile katılan 190 öğrencimiz,
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SAYILARLA
ARI İLKOKUL

• İngilizce dersi kapsamında “Yabancı
Yazarlarla Atölye Çalışmaları”na katılan 151
öğrencimiz,
• Konuşma becerilerini değerlendirme
etkinliğinde yer alan 443 öğrencimiz,
• Hafta Sonu Akademik ve Sosyal Etkinlik
Kursları’nda her sınıf seviyesinde
yürüttüğümüz 300 saatlik ders,

• Müze-atölye çalışmalarına katılan 292
öğrencimiz,

• Kodlama kulübünde “Microsoft Kodu
Game Lap” programı ile 72 saatte kodları
yazılan ve tasarımı yapılan 15 farklı oyun,
• Akıllı tahtalara 24‘ü yabancı dil
derslerinde kullanılmak üzere yüklenmiş
37 eğitsel içerikli program,
• 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’nin
düzenlediği “Suya Dair Her Şey” konulu
resim yarışmasına katılan 9 öğrencimiz,
• Türk Amerikan Derneği ve UNICEF
Türkiye Milli Komitesi eş sponsorluğunda
yapılan “Sevgi ile Engelleri Aşalım” konulu
resim yarışmasında 3. mansiyon ödülü
alan ve çalışması sergilenen 2 öğrencimiz,
• “Hayallerini Resimle Anlat” konulu resim
yarışmasında jüri özel ödülü alan 1,
çalışmaları sergilenen 10 öğrencimiz,
• “Arı’s World Of Art” adlı görsel ve dijital
sanatlar sergimizde 30 adet guaj boya
tablo, 7 adet çocuk gözüyle Henri Matisse
reprodüksiyon çalışması, 6 adet çocuk
gözüyle Van Gogh reprodüksiyon
çalışması, 15 adet 3D tasarım çalışması ve
18 Adet Digital Art çalışmasıyla katılan
320 öğrencimiz,
• Organik tarım kulübü öğrencilerimizin
toprak, bitki türleri, bitki yetiştirme
koşulları üzerine yaptığı inceleme ve
araştırmalar doğrultusunda yetiştirdikleri
19 çeşit ürün,
© Özel Arı Okulları 2016-2017
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SAYILARLA
ARI ORTAOKUL
• Yaparak yaşayarak öğrenme ortamı
sağladığımız fen bilgisi derslerinde
öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen
70 farklı deney,
• Orman ve Beslenme Projeleri
kapsamında 50 etkinlikte görev alan 664
öğrencimiz,

• TEOG sınavlarına yönelik toplam 4032
saatlik hazırlık çalışmalarımız,
• TEOG-1 sınavında 120 sorunun tamamını
doğru yapan 2 öğrencimiz,
• TEOG-1 sınavında 120 soruda 1 yanlış
yapan 5 öğrencimiz,

• Etkinliklerini öğrenci ürünlerine
dönüştürdüğümüz 28 kulübümüz,

• TEOG-1 sınavında Türkçe dersi
sorularının tamamını yapan 11 öğrencimiz,

• “Yaşayan Kütüphane” projesi
kapsamında yapılan 540 saat atölye
çalışmamız,

• Matematik dersi sorularının tamamını
yapan 17 öğrencimiz, Fen Bilimleri dersi
sorularının tamamını yapan 85 öğrencimiz,

• “İlkokul Satranç Takımlarımız”da görev
alan 25 öğrencimiz,

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
sorularının tamamını yapan 32 öğrencimiz,

• Yarışmalarda ve gösterilerde okulumuzu
temsil eden, ses eğitimi alan 103
öğrencimiz,

• İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi
sorularının tamamını yapan 59 öğrencimiz
ve İngilizce dersi sorularının tamamını
yapan 114 öğrencimiz,

• Branşlaşma temelli müzik derslerimizde
59 üflemeli enstrüman çalan, 40 vurmalı
enstrüman çalan, 83 gitar eğitimi alan
öğrencimiz,

• Hafta sonu akademik kurslarımıza katılan
580 öğrencimiz,

• 18. Arı Ortaokulu Bilim Şenliği’ne
toplam 116 proje ile katılan 176
öğrencimiz,
• 18. Arı Ortaokulu Bilim Şenliği’ne 17
etkinlik ile katılan 36 öğrencimiz,
9. Ödüllü Matematik Yarışması’nda altın
ve bronz madalya kazanan 2
öğrencimiz,
• TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen
“11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışmaları, Bu Benim Eserim
2017 Yarışması”nda 3.’lük ve 7.’lik
derecelerimiz,
• 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 31 kitap

• Hafta sonu akademik kurslarında yapılan
5. sınıflarda toplam 1080 saat, 6. sınıflarda
toplam 1080 saat, 7. sınıflarda toplam 810
saat, 8. sınıflarda ise toplam 1456 saatlik
ders,

• Yıl boyunca yabancı dil konuşma
sınavlarına katılan 710 öğrencimiz,

• Cambridge English Language
Assessment-2017 sınavlarına
hazırladığımız 232 öğrencimiz,

• 7. Oxford Big Read Yarışması’nda İç
Anadolu Bölgesi’nde finale kalan 3
öğrencimiz,

• Ankara 3.’sü olan Minik Erkek Basketbol
takımında oynayan 11 sporcu öğrencimiz,

• Almanca Fit in Deutsch Sınavına
hazırladığımız 47 öğrencimiz,
İspanyolca DELE sınavına hazırladığımız
29 öğrencimiz,

• “Incredible Bees Wonder Why” adlı
İngilizce proje sunumunu gerçekleştiren
198 öğrencimiz,

• Ankara 2.’si olan Minik Kız Ritmik
Jimnastik takımında yer alan 4 sporcu
öğrencimiz,

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

• Ankara 2.’si olan Minik Erkek Artistik
Jimnastik takımında yer alan 5 sporcu
öğrencimiz,

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

• Animasyon sanatçısı Ronald Schütz ile
“Stop Motion Tekniği ile Animasyon
Nasıl Yapılır?” konulu Almanca dilinde
gerçekleştirilen etkinliğe katılan 200
öğrencimiz,

• Farklı spor takımlarında oynayan 72
lisanslı öğrencimiz ile

• Yönetici, öğretmen ve uzmanlarımızın
mesleki yeterliliğini geliştirmeye yönelik
63 saat hizmet içi eğitim seminerleri,

• İstanbul MEF Üniversitesinin
düzenlediği ve eğitimdeki çağdaş
yaklaşımların paylaşıldığı “Eğitimde

• İzcilik Kulübünde görev alan 55 aday
izcimiz, 1 yıldızlı 40 izcimiz, 2 yıldızlı 30
izcimiz, onur belgeli 15 izcimiz, üstün
hizmet belgeli 15 izcimiz,
• Okul senfonik bandomuzda görev alan
43 öğrencimiz,
• Ankara 2.’si olan Minik Kız Basketbol
takımında oynayan 11 sporcu öğrencimiz,
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• İngilizce dilinde “Beelog” adıyla blog
çalışması yapan 710 öğrencimiz,

• İngilizce münazara etkinliklerine katılan
512 öğrencimiz,
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Değişim Konferansları”nda “Fen
Bilimlerinde B-Flipped Learning
(Dönüştürülmüş Öğrenme)
Uygulamaları” Flipped Learning ve
BeeClick alanında sunum yapan 2
öğretmenimiz,

Arts kulüp derslerinde kullanılan 48 mobil
cihaz uygulaması,

• Doç. Dr. Selçuk Tunalı rehberliğinde
TOBB ETÜ Morfoloji Laboratuvarı’nda
gerçekleştirilen “Plastinasyon”
çalışmalarına katılan 5 öğrencimiz,
“Yetenekli Arılar” yarışmasına katılan 62
öğrencimiz,

• Tablet laboratuvarında 242’şer soru
çözen 342 öğrencimiz,

• Yürekli Gençler sosyal sorumluluk
projelerinde görev alan 388 öğrencimiz,
PDR programları dâhilinde; “Birey
Tanıma Teknikleri” uygulanan 708,
• “Atılganlık Becerileri” eğitimi alan 200,
“Stres ile Baş Edebilme” eğitimi alan 368
ve öğrenme stillerini belirlediğimiz 520
öğrencimiz,
• 3C (Creative-Curious-Courageous)-DI
dersine katılan 12, Creative Art dersine
katılan 25, Görsel Sanatlar dersine katılan
35, Halk Oyunları dersine katılan 12,
Iphoneography dersine katılan 38, İzcilik
dersine katılan 50, Modern Dans dersine
katılan 50, Okçuluk dersine katılan 47,
Voleybol dersine katılan 60, Yüzme
dersine katılan 29, STEM dersine katılan
67, Tiyatro dersine katılan 43, Bee Show
dersine katılan 11, Kısa Film dersine
katılan 4, JMUN dersine katılan 6, Satranç
dersine katılan 3, Üflemeli Çalgılar
dersine katılan 4 öğrencimiz,
• B-Flipped Learning (Dönüştürülmüş
Öğrenme) yaklaşımını uyguladığımız 154
öğrencimiz,
• “Arılılar Okuyor” etkinliği ile yıl boyunca
53 saat kitap okuyan 500 öğrencimiz,
• Yıl boyunca 352 saat süre ile kütüphane
etkinliği gerçekleştiren 500 öğrencimiz,
• Türkçe ve Matematik derslerinde 46
adet videolu dönüştürülmüş öğrenme
konusunu izleyen 320 öğrencimiz,
Creative Arts, Iphoneography ve Digital
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• Akıllı tahtalara yüklenen 24’ü yabancı dil
derslerinde kullanılmak üzere 37 eğitsel
içerikli program,

• 305 adet 3 boyutlu eğitsel içerikli Fen
Bilimleri ve Matematik videosu,
• Bilge Kunduz Enformatik ve
Bilgi-İşlemsel Düşünme etkinliğine
katılarak sertifika alan 390 öğrencimiz,
• Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi
Kodlama etkinliğine katılarak sertifika
alan 390 öğrencimiz,
• “Eko Okullar Projesi” kapsamında Eco
Team’de yer alan 25 öğrencimiz,
• Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde
“Bee Show 2017 Charlie and the
Chocolate Factory” oyununu
sergileyecek olan İngilizce Tiyatro
Kulübünden 18, Dans Kulübünden 20 ve
korodan 75 öğrencimiz,
• “2. Uluslararası Su ve Sağlık
Kongresi”nin düzenlediği “Suya Dair Her
Şey” konulu resim yarışmasına katılan 29
öğrencimiz,
• “Türk Amerikan Derneği” ve “UNICEF
Türkiye Milli Komitesi” eş sponsorluğunda
yapılan “Sevgi ile Engelleri Aşalım” konulu
resim yarışmasında 1. mansiyon ödülü
alan öğrencimiz,
• Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Satranç
Federasyonu tarafından düzenlenen
“Neden Satranç Oynuyorum” konulu
resim yarışmasına katılan 3 öğrencimiz,
• Görsel sanatlar dersimizde Seramik ve
Heykel Eğitimi alan 56, Grafik Tasarımı
Eğitimi alan 50, Özgün Baskı Eğitimi alan
46 ve Temel Sanat Eğitimi alan 48
öğrencimiz,

• “Arı’s World of Art” adlı görsel ve dijital
sanatlar sergimize 71 adet guaj boya
tablo, 18 adet 3 boyutlu tasarım çalışması,
• 56 adet seramik ve heykel, 50 adet
mühür tasarımı, 4 adet linol baskı
çalışması, 168 adet digital art çalışması ve
45 adet fotoğrafla katılan 250
öğrencimiz,
• Müzik derslerimizde üflemeli enstrüman
çalan 122, vurmalı enstrüman çalan 107,
gitar eğitimi alan 182 ve ses eğitimi alan
190 öğrencimiz,

• Ankara 1.’si olan Yıldız Kız Okçuluk
takımında yer alan 3 sporcu öğrencimiz,
• Ankara 2.’si olan Küçük Erkek
Basketbol takımında oynayan 12 sporcu
öğrencimiz,
• Küçük Erkek Artistik kategorisinde
Ankara 1.’liği olan sporcu öğrencimiz,
• Küçük Erkek Modern Pentatlon
kategorisinde Ankara 2.’liği olan sporcu
öğrencimiz,

• Okul senfonik bandosunda görev alan
43 öğrencimiz,

• Ankara 1.’si olan Küçük Erkek Masa
Tenisi takımında oynayan 3 sporcu
öğrencimiz,

• Çocuk kitapları yazarı Mavisel Yener ile
kitaplar üzerine söyleşi gerçekleştiren 168
öğrencimiz,

• 4x200 serbest bayrak yarışında
Ankara 4.’sü olan Yıldız Erkek Yüzme
takımında yer alan 4 sporcu öğrencimiz,

• Fotoğraf sanatçısı Filiz Çarkoğlu ile
fotoğraf sanatı üzerine söyleşi
gerçekleştiren 190 öğrencimiz,

• Ortaokul satranç takımlarımızda görev
alan 23 öğrencimiz,

• “Son Feci Bisiklet” grubu üyeleri ile
müzik ve sanat üzerine söyleşi
gerçekleştiren 168 öğrencimiz,
• “Zarafet Akademisi” Kurucusu Gökhan
Dumanlı ile interaktif atölye çalışması da
içeren bir seminere katılan 655
öğrencimiz,
• Ankara 1.’si ve Türkiye 1.’si olan Yıldız Kız
Basketbol takımında oynayan 12 sporcu
öğrencimiz,

• İzcilik Kulübünde görev alan 55 aday
izcimiz, 1 yıldızlı 40 izcimiz, 2 yıldızlı 30
izcimiz, onur belgeli 15 izcimiz, üstün
hizmet belgeli 15 izcimiz,
• Farklı spor takımlarında oynayan 145
lisanslı öğrencimiz ile,

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

• Ankara 1.’si ve Türkiye 1.’si olan Küçük
Kız Basketbol takımında oynayan 12
sporcu öğrencimiz,
• Ankara 1.’si ve Türkiye 1.si olan Küçük
Kız Step-Aerobik Jimnastik takımında
yarışan 9 sporcu öğrencimiz,
• Ankara 1.’si olan Yıldız Erkek Basketbol
takımında oynayan 12 sporcu öğrencimiz,
• Eskrim EPE kategorisinde Ankara
3.’lüğü olan sporcu öğrencimiz,
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SAYILARLA ARI ANADOLU LİSESİ
VE FEN LİSESİ
• 9 ve 10. sınıf öğrencilerimize
uyguladığımız 1440 saatlik okul
programının yanı sıra, 360 saatlik
ARI-DES programımız,

• First Lego League yarışmasında “En İyi
Takım” ödülünü alan 10 öğrencimiz,
• Sivil Savunma ve Robot kulübünde
11. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda
okulumuzu temsil eden 12 öğrencimiz,

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

• Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen “10. Gençliğin
Gözünden “Tek Vatan” Temalı Türkiye
Liseler Arası Kısa Film Yarışması”nda
Türkiye 4.lüğü ve 1. teşvik derecelerimiz,

• 12. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız
1476 saatlik okul programının yanı sıra,

• Farklı temaları içeren kısa film çekme
yarışmalarına katılan 42 öğrencimiz,

• Felsefe Kulübünde öğrencilerimizin
zaman ve teknoloji ürünleri ile ilgili daha
bilinçli tüketici olmalarını sağlamak
amacıyla gerçekleştirdikleri farkındalık
etkinliğine katılan 10 öğrencimiz,

• 1380 saatlik YGS-LYS takviye kursu
olmak üzere toplam 2856 saatlik
üniversiteye hazırlık programımız,

• “Konuşan Arılar-3” Türkçe münazara
turnuvasına katılan toplam 241
öğrencimiz,

• Kimya kulübünde araştırarak farklı
konularda yıl içinde 30 deney yaparak
sunum hazırlayan 18 öğrencimiz,

• Yabancı dil öğretim programımızda
hedeflenen üst düzey dil kullanım
becerileri kazanarak TOEFL ve ESOL
sınavlarına katılan 50 öğrencimiz,

• Tiyatro kulübünde yer alarak 20.
Tiyatro Şenliği’nde okulumuzu temsil
eden 13 öğrencimiz,

• Okul spor takımlarımızdan;
Genç Kız Basketbol Takımımızın Ankara
1.’liği, Türkiye 5.’liği derecesi,

• İlgi ve istekleri doğrultusunda sosyal
kulüp etkinliklerine katılan 241
öğrencimiz,

• Genç Kız Yüzme Takımımızın Ankara
1.’liği, Türkiye 7.’liği derecesi,

• Almanca Fit in Deutsch sınavına katılan
29 öğrencimiz ve İspanyolca Dele
sınavına katılan 14 öğrencimiz,
• Model United Nations (MUN)
Konferansları’nda İngilizce dilinde
savundukları konularda “En İyi Delege”
ödüllerine layık görülen ve MUN
Konferansları'na katılan 24 öğrencimiz,
• Veri tabanları ile güçlendirilmiş
kütüphanemizde, araştırmalar yaparak
bitirme tezi hazırlayan 34 IB- DP
öğrencimiz,

• “Kariyer Platformu Etkinlik Günleri”
kapsamında “Mesleki Kimlik” etkinliğine
katılan 116 öğrencimiz,
• “Kariyer Platformu Etkinlik Günleri”
kapsamında “Tarih Şeridi” etkinliğine
katılan 124 öğrencimiz,

• 1822’si Mühendislik ve Mimarlık,
• 1812’si Hukuk ve İktisadi İdari Bilimler,
• 1418’i ise Dil Bilimleri, Sosyal Bilimler ve
Temel Bilimler alanlarına yönelen 5389
mezunumuz, gurur kaynağımız olmayı
sürdürmektedir.

• Farklı branşlarda toplam 43 lisanslı
sporcu öğrencimiz,

• Google Classroom eğitsel içerik
yönetim sistemini kullanarak konu
anlatımı ve ödevlerle ile ilgili etkin bir
öğrenme portalı kullanan 50 IB-DP
öğrencimiz,

• “Kendini Tanıma, Kimlik Gelişimi ve
Mesleki Kararlarını Verme Sürecinde
Değerlerim ve Hayatım” program ile
envanter çalışmalarına katılan 124
öğrencimiz,

• TÜBİTAK tarafından düzenlenen
uluslararası proje yarışmalarında ve Bilim
Olimpiyatları’nda elde ettiğimiz;

• Kodlama eğitimi kapsamında algoritma
ve programlama becerilerini edinip çeşitli
mikro işlemcileri programlayarak problem
çözme ve karar verme becerilerini
geliştiren 116 öğrencimiz,

• “Mesleki Kartvizitimi Hazırlıyorum”
etkinliğine katılan 76 öğrencimiz,

• 1 Ankara Bölge 3.’lüğü,

• Sivil Savunma ve Robot kulübünde,
Bilim Kahramanları Derneğinin yürüttüğü

• 337’si Tıp,

• Eskrim (Flore) branşında Ankara 1.’liği,
Türkiye 3.’lüğü derecesi,

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

• Öğrencilerimizin birikimlerini paylaşma
ve yeni bilgiler edinmelerine ortam
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 10.
Sınıflar Arası Bilgi Yarışması’na katılan 18
öğrencimiz,

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

• Genç Kız Voleybol Takımımızın Ankara
3.’lüğü derecesi,

• “Kariyer Platformu Etkinlik Günleri”
kapsamında “Meslek Tanıtım Paneli”
etkinliğine katılan 122 öğrencimiz,

• Üretime ve internet üzerinden
etkileşime dayalı Endüstri 4.0 çağına
yönelik projeler, çözümler ve otonom
robotlar geliştiren 21 Yazılım ve Teknoloji
kulübü ve 27 Robot kulübü öğrencimiz,
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• Senaryo yazma, film çekme ve blog
oluşturma gibi farklı alanlarda yazma
becerileri kazanan 116 öğrencimiz,

• 1 İç Anadolu Bölge 1.’liği,

• 1 Türkiye 3.’lüğü,
• 4 Türkiye 1.’liği,
• 1 Balkan 2.’liği,
• 2 Dünya 3.’lüğü derecelerimiz,

© Özel Arı Okulları 2016-2017

8

