“Bilgi”den de “doğru”dan da ötesi… DÜRÜSTLÜK
“Dürüstlük doğruluğu içerir, ama ondan da öte bir şeydir. “ diyen Stephen R.
Covey’den esinle dürüstlüğün, bilginin de ötesine geçtiğini iddia edebiliriz. Doğru da bilgi
de kendi başına değerlidir. Doğruların ve bilginin dürüst bir şekilde kullanımı ise insani
değerli kılar. Tıpkı bir ödevi, bir projeyi, bir makaleyi, bir tezi, bir buluşu değerli kılan
akademik dürüstlük gibi...
Nisan ayı DAÇKA’da projelerin teslim ayıydı. Nisan ayı için seçilmiş değerlerimizden biri
de “DÜRÜSTLÜK”tü. Her zaman olduğu gibi nisan ayında da dürüstlüğü yanımıza alarak
projelerimize değer kattık.

SORUMLULUK ’ta “yerine getirme”nin ilerisine…
Dürüstlük olur da sorumluluk olmaz mı? Hele konu bir göreve hazırlanmaksa….
Bir okul gününe hazırlanmak, bir derse hazırlanmak, bir sınava hazırlanmak bir
performansa hazırlanmak, bir projeye hazırlanmak, üniversiteye hazırlanmak, yetişkinliğe
hazırlanmak,
geleceğe
hazırlanmak...
“Yalnız
yaptıklarımızdan
değil
yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.” der Moliére.

Bu bağlamda sorumluluk

kavramını “yerine getirme” noktasının ötesine taşıyarak “Fark Yaratanlar”a odaklandık
biz de..

Nisan ayı boyunca tüm lisede, sınıf öğretmenliği rehberlik derslerinde, aşağıda linkleri
bulunan “Fark Yaratanlar” videoları izlendi. Filmlerin sonrasında yapılan sohbetlerle
öğrencilerin, “sıra onlara gelene kadar” alacakları yol ve çizecekleri rotalarla ilgili
düşünmeleri sağlanmış oldu.
http://www.farkyaratanlar.org/site/tr/fark_yaratanlar/143/Fatma-Ayan.html
http://www.farkyaratanlar.org/site/tr/fark_yaratanlar/8/G%C3%BCltekin-Yazgan.html
https://www.youtube.com/watch?v=U-egpNmIqpY
https://www.youtube.com/watch?v=z8JY0cyMiYE

https://www.youtube.com/watch?v=cY_Hctc5kvk
https://www.youtube.com/watch?v=NlJUID6Udas
http://www.farkyaratanlar.org/site/tr/fark_yaratanlar/136/SosyalBen-Derne%C4%9Fi.html
https://www.youtube.com/watch?v=ho2zjFTFbZ4
http://www.farkyaratanlar.org/site/tr/fark_yaratanlar/141/Temel-%C4%B0htiya%C3%A7Derne%C4%9Fi.html

Nisan Sayı’nda DAÇKA’da değerlerimize paralel ilerleyen bir özel ilgi alanımız daha
vardı: Sosyal Medya Kullanımındaki Sorumluluğumuz
Bilgisayar bölümü lise hazırlık sınıflarına “Sosyal Medya ve Ben” başlığı altında, sosyal
medya kullanımında dikkat edilecek önemli noktalar ile yasal sorumlulukları anlattı.
Mail, facebook gibi başkalarına gönderi ve paylaşım yapılan ortamlarda dikkat edilecek
noktalar ve yasal olarak yapmamız veya yapmamamız gereken işlemler anlatıldı.

Rehberlik Bölümümüz de dijital sorumluluk alanına destek verdi:



Öğrencilere Digital Sorumlulukla ilgili yasa hakkında okulumuz tarafından
hazırlanan bülten okul panosunda sergilenerek incelemeleri sağlandı.
Her sınıf seviyesinde ortaokulumuz tarafından hazırlanan Digital Vatandaş e
devlet sunumu terarlandı.

DİJİTAL VATANDAŞLIK
E-DEVLET

Ek olarak Rehberlik Bölümümüz hazırlık ve 9. Sınıf öğrencileri ile ŞİDDET EĞİTİM
PROGRAMI çerçevesinde kedi-köpek temasını kullanarak hayvanların aralarındaki
anlaşmazlıklar ve insanlar arasındaki anlaşmazlıkları irdeledi. Böylece bir de kendimize
ve çevremize karşı sorumluluklarımıza değinmiş oldu.

