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~aI'~maian,

sosyal sorumluluk projeleri, degerler egitimi, sosyal, kiiltiirel, sportif etkinliklere dair
Ogreneilerin Avrupa Birligi projelerine kat,ilmlan, o.kul miidilrlilkleri ile H/iI~e mill! egitim

hizmeti ~illmala" gonillfUluk esasma bag" olarak, ilgili yonetmelikte belirtilen Sosyal Etkinlikler Kurulunda altnan
kapsammda daOllman ogretmenin sorumlului!;unda, ogrenei kulUpleri, ogretmenler, veli ve digerlerlnin kabhm,yia
Ogreneilerin ailelerine ve topluma karl' sayg,h, toplumsa! sorunlara duyaril, SOfun ~ozen, ~a"lma beeerilen gelilmil
Ihl,<,viprniarok yetilme!eri amaClyla resmi/ozel kurumlar ve sivil toplum kurulul!anyla II birligi i~inde gonililil toplum hizmeti

oilreneilerin ilgi, istek ve yetenekleri dogrultusunda kUltarel, sportif, modem ve geleneksel sanatsal faaliyetlerin
lyapdabileeei!i ortamlar olujtUrur. Bu faol;yetler kapsammda sivil toplum kurulullon He i~birligi yopll".
~agdo! ve geleneksel gorsel sanatlaria ilgili ~aillmalar yap,hr. Aynea musiki korolon olulturulur. Ogrendlerin,
ve sunueuluk beeenierini geliltireeek ,ahlmalar yap.hr.
etkinlikler kapsammda; muze, tarihi mekan, sanat galerisi, dogal varhk gezlleri dilzenlenir. Doga ve evren!e ilgili
IOf!rencllerin hikaye~ deneme, makale masal, mektup, gunlilk, anr~ biyografl, er~tiri, sohbet, gezi yazlsi vb. yazmatan ve
sinema ve belgesel izlemeleri mOnazara ve roportaj ~lilmalan yapmalan desteklenlr.
J

okullarda uygulamaya konulan, Dost Kitaplar/Kitap Dostian: Okuyan 7'Ier projesi
jUirM'ig"mmroenenvruilunugonce
kapsamlnda en az yedl kltap okuma tak,mmm olulturulmas. zorunludur. Aynea, agrend ve agretmenlerin etkin bir lekilde
!kullanabllecegi, erilimi kolay, gOneel ve ozgiln kOtilphaneler kurulur. KiltOpnaneleri, cgreneilerin aktif olaral< kullanmalann.

ogreneilerin yeteneklerinin ke~fedilmesine imkan veren, akademik, mesleki, .p0rtif, bilimsel, sanatsal ve yabanel dil
ilgi duyduklankonulara yonelik sosyal kUltUrel etkinlikler ger~ekle~tirilir. Bu !;!I1!~malarda, egitim-ogretim VIII
Gene! MQdOr!Ok~e lIIere gonderilen etkinlikle, ve etkinllk takvimi esas ahmr. Etkinllk takvimindeki "Kur'an-I
Kerim'den Hayat 61~Uleri: Kirk AyeI:' Etkinlikleri, "Peygamberimizden Hayat Ol,iileri: Klfk Hadis· Etkinlikleri, ·Okuyan 7'ler"
Kital' Okuma Etkinliiii, "40 ~air, 40 ~iir" Etkinliiii, "Tartl~a,ak Anla~lvoruz" MOnazara Etklnligi, "Gen, Flkirler" Ogrenci
'1'1"'''''mlan, "Vefa GUnteri - OneO ~ahsiyetler" EtkinUgi, "MOze ile Verinde Egitim" Etkintigi, "Bir Fidan Bin Geleeek" Aila~
Etkinligi, "Gen~ Bilgln!er" Billm Etkinligi, Egitim Konulu BHimsel Ara~tlfma!ar Etkinligi, Sanat Etkinllkleri, Tlyatro ve
Sanatlan Etklnlikleri, Spor Etkinlikleri, Vaz Egltim Etkinlikleri, 5 Dilde MOnazara (T(jrk~e, Arap~a, ingilizee, Almanea,
lisoanvokal. Arap!;!I Bilgi Van~masl, Arap!;!I Metin Canlandltma Yan~masl, Arap,a Hat-Kaligrafi Yan~masl, "Gen, Bilaller" Ezan
"Gen, MuhaflZlar" HaflZl!k Var~masl, "Ge"> Hatipler" Hutbe Okuma Yan~masl, "Gen~ Sada" Kuran-I
Okuma Van~masl, "Gen~ Nida" Klz Ogrenciler Kuran-I Kerim'i GOtel Okuma ve Haflzhk Van~masl, "Gen, Sesler"
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~I~nbnndan

duzenlenir.

dOzenlenir.
ogrenei,erin yeteneklerinin ke~fedilmesine imkan veren, akademik, mesleki, sportif, bilimsel, sanatsal ve yabanci dil
ilgi duyduklan konulara yonellk sosyal kOltiirel etkinlikler ger~ekle~tirllir. Bu ~alt~malarda, egitim-Oijretim YII!
Ge~el Mudlirliik,e iIIere gonderilen et1<inlikler ve etkinllk takvimi esas aitmr. Etkinlik takvimindeki "Kur'an-I
Kerim'den Hayat Ol~iileri: Kirk Ayet" Etkinlikleri, "Peygamberimizden Hayat OI,ilIeri: Kirk Hadis" Etkinlikleri, "Okuyan 7'le."
Kitap Okuma Etkinligi, "40 ~air, 40 ~iir" Et1<inligi, "Tartl~arak Anla~ryoruz" Munazara Etkinligi, "Gen~ Fikirler" Ogrenci
"Vefa Gunleri - OneO ~ahsiyetler" Etkinligi, "Miize lie Verinde Egitim" Etkinligi, "Bir Fidan Bin Gelecek" Aila~
Etkinligi, "Gen~ Bllginler" Bilim Etkinligi, Egitim Konulu Bilimsel Ara~tirmalar Etkinligi, Sanat Elkinlikleri, Tlyatro ve
Sanatlan Etkinlikleri, Spor Etkinlikteri, Vaz Egitim Etklnlikleri, 5 Dilde Munazara (Turk,e, Arap~a, ingilizee, Almanea,
Iisnanvoical, Arap!;!l Bilgi Yan~masl, Arap~a Metin Canlandlrma Yan~masl, Arap~a Hat-Kaligrafi Yatl~masl, "Gen~ Bilaller' Ezan
Yan~masl, "Gen, MuhaflZlar" HaflZhk Yatl§maSI, "Gen, Hatipler" Hutbe Okuma Varl~maSI, "Gen~ Sada" Kur'an-I
Gilzel Okuma Yan~m,sl, "Gen~ Nida" Kit Ogreneller Kur'an-I Kerim'i Gilzel Okuma ve HaflZhk Yan~masl, "Gen, Sesler"
ozen

l

~I~nl"rondan

ogreneilerin veteneklerinin ke~fedilmeslne Imkan veren, akademik, mesleki, sportif, bilimsel, sanatsal ve vabane, dil
.Ianlarlnd.n IIgi duyduklan konular. y(inelik sosyal kOltiirei etklnllkler ger~ekle~tirilir. Bu ~ah~malarda, egitim·ogretim y,lI
ba~lIlda Genel Mudurlak~e iIIere gonderilen etkinlikler ve etkinlik takvim; esas ahlllr. Etkinlik t.kvimindeki "Kur'an·,
Kerim'den Hayat Ol~Uleri: Kirk Aye!" Etkinlikleri, "Peyg.mberimizden Hayat OI~Uleri: KIrk Hadis· Etkinlikleri, 'Okuyan 7'ler"
Kitap Okuma Etkinllili, "40 ~air, 40 ~iir" Etkinligl, "T'rl1~arak Anla~IVor.uz" MOnazara Etkinligi, "Gen~ Fiklrler" ogrenei
ICl''''''mlan, "Vefa Gunleri • Ondi ~ahsiyetler" Etkinligi, "Muze ile Verinde Egitim" Etkinl@, "Bir Fidan Bin Gelecek" AIi'~
Etkinligi, "Gen, Bilginler" Bilim Etkinllgi, Egitirn Konulu Bilimsel Ara~lfrnalar Etkinligi, Sanat Etkinlikleri, TIvatro ve
Sanatlan Etkinliklerl, Spor Etkinlikleri, Vaz Egitirn Etkinlikleri, 5 Dilde Munaz.ra (Tiirk~e, Arap~, ingilizee, Almanea,
Ilspanyolca), Arap~a Bilgi Yan~m.SI, Arap>a Metin Canl.ndlfma Yan~mas" Arap~a Hat·Kaligrafi Yan~maSl, "Gen, Bilaller" Ezan
Van~rnasl, "Gen, MuhaflZlar" Haflzhk Yan~masl, "Gen, Hatipler" Hutbe Okuma Yan~maSl, "Gen~ Sad." Kur'an·,
Gazer Okuma Yarl~maSI, flGen~ Nida" Klz Ogrenciler Kur'an~t Kerim/j Giizel Okuma ve Haflzhk Yan~masi, I'Gen~ Sesler"
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etkinliklerde akran

ogrencilerin ilgi, i.tek va yetanekleri dogrultusunda killtiirel, spartif, modern ve geleneksel sanatsal faaliyetlerin
lyap,Iabllece!ii ortarnlar olu~turur. Bu faalivetler kapsammda sivil toplum kurulu§lan lie i~birligi yaplhr.
~agda§ va galeneksel gorsel sanatlarla ilgili ~h§rnalar yapdrr.Aynca mOsikl korolan olu~turulur. Ogrencilerin,
ve sunuculuk beeerilerini geli~tirecek ~h~mal.r yapl"r.
etkinlikler kapsamlnda; muze, tarihi mekin, sanat galerisi, dogal varhk gezileri dilzenlenlr. Doga ve evrenle IIgili
loi!'nlllndlArin hikaye, deneme, makale, masal, mektup, gunlilk/ am, biyografi, ele~tirl, sohbet, gezi yaZISI Vb. yazmafan Ve
sinema va belgesel izlemaleri munazara ve roportaj ~alt~malaro yapmalarl destaklanir.
etkinlikler kapsamtnda; futbol, futsal, baskatbol, volevbol, hantbol, badminton, masa tenisi, eskrirn, atlatlzm, g(jre~,
dage,"k, izeilik, su sporlan (yuzme, atlama, su topu, rafting, yelkenj, savunma sporlan (karate, tekvando,
etkinlikleri okulun

okullarda uygulamaya konulan, Dost Kitaplar/Kitap Dostlan: Okuyan 7'ler projes;
kapsamloda en az yedl kitap okuma taklmmm olu~turulmasl zorunludur. Aynca, ogrenei ve agretmenlerin etkin bir ~ekilde
Ikullanabilecegi, erl~imi kolay, glincel ve ozgun kutliphaneler kurulur. Kutiiphaneleri, ogrencllerin aktif olarak kulianmalanOi

IOvrendl..rin

medeniyet bilinei edinmeleri amaelyla; Ulkemizi, kUltlirel degerlerimizi, kadim medeniyetlmizin dununu,
gelecegini degerlendirmeleri, islam dunyaslOl ve dunya Wkelerin; tammalan, bUgi, gargO ve yeteneklerini

aYI ;~erisinde hamlanan Yllilk ~al!~ma takvimi dogruitusunda, degerier egitimi, bilimsei, sanatsai, sportif, sosyal ve
tar.flndan

!
r

IO.r~ncilarjn medeniyet bilinci edinmelerl amaelyla; Ulkemizi, kUltUrel degerlerimizi, kadim medeniyetimizi" dununu,
gelecegini degerlendirmeleri, islam dunyasIOI ve diinva ilIkelerini tammalafl, bilg;, gorgu ve yeteneklerini
Igeli~tirmeleri, toplumsal kurallara uyma ve bir arada ya~ama kuiturli edinmeleri ve sosyal ileti~im baceri geli.tirmelarine
. k(jilUrel Va

hizmeti ~II.maian ganulliilOk esasIOa bagh olarak, ilgili yllnetmelikte belirtilen Sosyal Etkinlikler Kurulunda alman
kapsamlnda danl.man ogretmenin sorumluiugunda, ailrene; kuliipleri, ogretmenler, veli ve digerlerinin kat,hm,yla
Ogreneilerin ailelerine ve topluma kar•• sayglll, toplumsal sarunlara duverll, sorun <;ozen, ~II.ma beterlleli gell.mi.
olarak veti.meleri amaelYia resmi/ozel kurumlar ve sivil taplum kurulu.lanyla i. birligii~inde goniillii toplum hizmeti
hizmeti callsmal.nna kalilanla, ve belgele'i e-Okul sistemine .

etkinllkle'de akran

akran

tigreneilerin yeteneklerinin ke~fedilmesine imkan veren, akademlk, mesieki, sportif, bilimsel, sanatsal Ve yabanel dil
"Ianlarmdan ;Ig; duyduklan konulara yanelik sosyal kUltilrel etkinllklerger~ekle~tirilir. Bu ~ali~malarda, egitim-ogretim ylli
Genel Miidiirl(jk~e iIIere ganderilen elkinlikler ve elkinlik takvimi e.as allnl<. Etkinlik takvimindeki "Kur'an-I
m'den Hayat til~Uleri: Kirk Ayet" Etkinlikleri, "Peygamberimizden Hayat til~iileri: Kirk Hadis· Etkinlikleri, "Okuyan 7'Ier"
Okuma Etkinligi, "40 ~air, 40 ~i1r" Etkinligi, "Tartl~arak Anla~lyoruzH MUnazara Etkinligi, NGen~ Fikirler" tigrenci
IOturumlan, "Vefa GUnler; - aneli ~ahsiyetler" Elkinligi, "MUze IleYerinde E!l;ltlm" Etkinligi, "Bir Fldan Bin Geleeek" Aiia~
Elkinligi, "Gen~ BUginler" Bilim Etkinligi, Egitim Konulu BlIimsel Ara~t"malar Etkinligi, Sanat Etkinlikleri, Tiyatro ve
Sanatlan Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Yaz Egltlm Etkinlikleri, 5 Dilde MUnazara (T(jrk~e, Arap~, Ingllizee, Almanea,
Iisoanvolca), Arap~ BUgi Yan~masl, Arap~a Metin Canlandlmna Yan~maSl, Ara~a Hat-J(aligrafi Yarl~maSI, "Gen~ Bilaller" Ezan
Yan~masl, ffGen~ Muhaflzlar" Haflzllk Yan~maSl, "Gen~ Hatipler" Hutbe Okuma Yan~masl, HGen~ Sada" Kur'an-I
Guzel Okuma Yan~masl, "Gen~ Nidii" KIZ agreneiler Kur'an-I Kerim'i GOzel Okuma ve Haflzilk Yan~masr, "Gen~ Sesler"
,_ . . ._ . . . ,,, . . . . . . 1 kilitGrel faalivelierln uvgulanmasrna azen
konulan, Dost Kitaplar/Kitap Dostlan: Okuyan 7'ler projesi
"ap,amillua en az yedi kltap okuma taklmmrn olu~turulmasl lOrunludur. Aynca, ogrenci ve ogretmenlerin etkin bir ~ekilde
kullanablleeegl, eri~imi kolay. guneel ve azgun kiitiiphaneler kurulur. KiitUphaneleri, ogrencilerin aktif olarak kullanmalannl
duzenlenir.
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hizmeti ~a"~mala" gonuliOluk esasrna bagh olarak, ilgili yanetmelikte bellrtilen Sosyal Etkinlikler Kurulunda ahnan
kapsammda danl~m.n ogretmenin sorumlulugunda, agrenci kullipleri, ogretmenler, veli ve digerlerinin katrhmlyla
Ogrencilerin ailelerine ve topluma ka~1 sayglll, toplumsal sorunlara duyarh, sorun ~ozen, ~ah~ma beeerileri geli~mi~
olarak yeti~meleri amaelyla resmilozel kurumlar vesivil toplum kurulu~la"yla i~ birtigl I~inde gonullu toplum hizmetl
hizmeti eahsmalarma katlianlarvebelaeleri e-Okul 5lstemlne'

