BÜYÜKADA İMAM HATİP ORTAOKULU 2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÖNÜLLÜ EĞİTİM KOÇLUĞU /REHBER ÖĞRENCİ PROGRAMI - BİREYSEL "SOSYAL AKSİYON" FORMU
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SOSYAL AKSİYON
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Aşağıdaki sorular takip öğrencisi tarafından soruların altında bırakılan boşluklara yazılarak cevaplanacaktır.

Hangi Spor dalları ile ilgileniyorsunuz ?
1
2
3
4
5
Okul içi ve dışında yapılan/yapılacak hangi yarışmalara katılmak istiyorsunuz?
1
2
3
4
5
Okul içi ve dışında yapılan/yapılacak hangi tören veya kutlamalarda görev almak istiyorsunuz?
1
2
3
4
5
Okul dışında hangi STK/Kulüp/Dernek vb faaliyetlerine katılıyorsunuz ?
1
2
3
4
5
Maddi getirisi olan yada gönüllü olarak yaptığınız Toplum Yararına Çalışmalarınız nelerdir?
1
2
3
4
5
"Sosyal Aksiyon" faaliyetlerinizin size ve topluma faydaları nelerdir ?
1
2
3
4
5
*Sosyal Aksiyon: Öğrencinin ders dışı alanlarda müspet bir şuurla gerçekleştirdiği , spor, müzik,resim,kulüp faaliyeti,STK üyeliği,
yada toplum yararına çalışma etkinlikleridir.
"Sosyal Aksiyon Programı" akademik sınırlar ve ölçülebilir başarı kriterlerinden bağımsız olarak, mecburiyetlerin tamamen dışında ,
kişisel hasletlerin , fıtrata uygun ve milli değerler istikametinde geliştirilmesi , zaruretlerin ötesinde bireyin kendini
gerçekleştirmesine destek olma programıdır.
Program "aksiyon"u ruhu olan bir hareket ve mana içeren bir maddi oluşum olarak görmekte ve bunun "sosyal" yani toplumla
ilişkili bir biçimde hayat bulabileceğini öngörmektedir."Sosyal Aksiyon"başlangıçta kısaca ifade edilecek ve tedricen aydınlatılacaktır.
*Gönüllü Eğitim Koçu: Öğretmenler 8.Sınıflardan üç öğrenciye sınava hazırlık, kişisel gelişim vb konularda rehberlik yapar.
*Rehber Öğrencisi / ÜST : Öğrencinin bir üst sınıfta, takip etmesi , yardımlaşması , destek alması gereken öğrencidir.
*Takip Öğrencisi / ALT : Öğrencinin bir alt sınıfta, takip etmesi , yardımlaşması , destek vermesi gereken öğrencidir.
*Rol Modeli: Öğrencinin;başarı ve hususiyetleri ile kabul görmüş,düşünce ve hareket tarzını model alacağı, tarihsel kişiliktir.
*Milli Hedef : Öğrencinin ülkesi ve milleti için başarmayı hayal ettiği bir iş yada gereçekleştirmek istediği bir projedir.
*Sosyal Aksiyon:Öğrencinin ders dışı alanlarda müspet bir şuurla gerçekleştirdiği, spor,müzik,resim, kulüp faaliyeti ,
STK üyeliği,yada toplum yararına çalışma etkinlikleridir.
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