HER AYIMIZ “DEĞER”Lİ!
“Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Sahibi Olmak”
Farklı Derslerde Farklı Yerler Buldu.
9.sınıflarda kasım ayı değeri olan “bireysel ve sosyal sorumluluk sahibi olmak” teması
çerçevesinde öğrenciler ile görüş alışverişinde bulunuldu ve sınıf panosu hazırlandı. Öğrenciler konuyla
ilgili karikatürler çizdi; özlü sözler ve şiirler yazdı. Hazırlanan çalışmalar sınıf panosunda sergilendi.

Sınıflarımızda çeşitli derslerde konuyla ilgili çalışmalar yapıldı ve konunun önemi vurgulandı.
Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinde 9. sınıflarda “Temizlik ve İbadet” ünitesi işlenirken mekân ve çevre
temizliğinin bireysel temizlikten geçtiği vurgulandı. Temizliğin hem maddi hem de manevi yönünün
olduğu vurgulanarak bunlardan birinin eksik kalmasının bireysel ve toplumsal sorunlara yol açacağı
belirtildi. Maddi temizlikle vücut, kıyafet, mekân ve çevre temizliğine vurgu yapılırken manevi temizlikle
de iç temizliğe vurgu yapıldı. İç temizliğin ise görgü ve ahlak kurallarının birey ve toplumda egemen
olmasıyla gerçekleşebileceği üzerinde duruldu.
Yabancı dil derslerinde de Hazırlık sınıfları, öz bakım, temizlik; özellikle de ergenlik döneminde
insanın kendisine bakmasının önemi, hangi sıklıkta yıkanmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.
Öğrencilerin sınıflarını temiz tutmaktan sorumlu oldukları vurgulandı. Yapılan bilgilendirme verimli oldu.
Öğrencilerin davranışlarına yansıdı.
Beden Eğitimi dersi kapsamında okulumuzun ( Küçük, Yıldız, Genç) kız ve erkek takımlarına
profesyonel basketbol hakemleri tarafından Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda seminer verildi. Takım
oyuncularının hakeme karşı sorumlulukları üzerinde duruldu. Seminerde özellikle basketbolda sporcu
hakem ilişkilerinin nasıl olması gerektiği, basketbol maçında sporcuların tutum ve davranışlarının nasıl
olması gerektiği ve basketbolda değişen kuralların neler olduğu üzerinde duruldu.
Sporcuların öncelikli olarak öğrenmelerini ve tutum haline getirmeleri istenen davranışlar
belirlendi. Takımlarımızın maç esnasında hakemlere ve rakip takım oyuncularına karşı davranışlarının
nasıl olması gerektiği ve bunun önemi üzerinde duruldu.
Holiganizme karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği ve hakem kararlarının maç boyunca sporcu
performanslarını nasıl etkilediği tartışıldı.

Fen bölümünde ise “Topraktan Mutfağa” kulübünün desteği ile geleneklerimize sahip çıkıp
yemek kültürümüzün devam ettirilmesi ilke edinilerek çocukların kendi üzerine düşen sorumluluklarını
benimsemeleri için onlarla birlikte çalışılarak yemek kültürümüz kasım ayı boyunca mutfağımıza
taşındı. Kulüp öğrencileri, mutfakta pişirilen geleneksel ve birbirinden leziz tatları okuldaki diğer
arkadaşları ile paylaşarak onlarda da bu konuda bir algı oluşması sağladılar.
Tüm bunların yanı sıra yine Fen bölümümüz sorumluluk sahibi olma konusunda, okulumuzda açılan
Teknogirişim Merkezi’nin kapılarını Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklarımıza açmaya hazırlanıyor.

Gerekli yazışmalar yapıldıktan ve tüm izinler tamamlandıktan sonra Teknogirişim Merkezi’nde Çocuk
Esirgeme Kurumundaki çocuklara fen deneyleri yapılarak onların da buradan yararlanması sağlanacak.
Ayrıca sosyal sorumluluğun bir parçası olarak 8 Kasım 2014 tarihinde Fen Bölümü FLL Koçlar
Toplantısına da ev sahipliği yaptı.”

Darüşşafaka “sosyal sorumluluk misyonu” gereği robotik çalışmalarının ülkemizde gelişebilmesi için
Fen bölümü koçlar toplantısına ev sahipliği yapıp çalışmaya katılmak isteyen yeni takımlara ve daha
önce katılan takımlara rehberlik etti.

