
 

            2017-2018 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerimizle birlikte aşağıda listelenen etkinlikleri 

gerçekleştirdik.  Bilgilerinize arz ederim. 08.06.2018 

   

 

1. İmam Hatip 7/A sınıfında “Bu ay bizdeyiz” (BAB), “Namazım Huzurum” ve “Bir Hafta Bir 

kitap” projelerini uyguladık 

2. İmam Hatip Ortaokulu 7/A sınıfı Öğrencilerimizle Peygamber Efendimizin doğum gecesinde 

velilerimize yönelik bir program hazırlayıp sunduk, 

3. İşsiz olan Suriyeli bir velimize 400 tl nakit para, ikinci el buzdolabı, çamaşır makinası, fırın ve 

oturma grubu temin ettik. Bunun yanında iki defa gıda paketi verdik. Mezun öğrencimizin velisi 

tarafından verilen 2100 tl. zekat ve oruç fidye parası ihtiyaç sahibi velilerimize ulaştırılmıştır. 

4. Değerler Eğitimi Kulübünün davetiyle, Kayseri İl Müftülüğü vaizlerinden Mehmet Bakkal 

sekizinci sınıflarımıza yönelik “Değerler Eğitimi” konulu seminer verdi, 

5. Değerler Eğitimi Kulübünün davetiyle, Mazlum-der Kayseri şube başkanı Ahmet Taş sekizinci 

sınıflarımıza dernek çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. 

6. Değerler Eğitimi Kulübü olarak Afrin harekatında yaralanan mahallemizdeki bir gazimizin 

ailesini ziyaret ettik, 

7. Değerler Eğitimi Kulübü olarak aşağıdaki konularda pano çalışması yaptık, 

a) Ahlaki Değerlerin İngilizce karşılıkları, 

b) Bu Tarih Bizim başlığı altında Kudüs, 

c) İlimizde sosyal yardımlaşma hizmeti veren vakıf ve dernekler,  

d) Nerede O Eski Bayramlarımız, 

e) Bana Hz. Muhammed (SAV) ı anlatır mısın? 

8. Değerler Eğitimi Kulübü olarak özellikle sabahçı öğretmenlerimizle sınıflarımızda 

değerler eğitimi etkinlikleri yaptık; (Her zümre iki hafta süresince) 

a) Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi zümre öğretmenleri Çalışmak, rızık ve paylaşım, 

b) Türkçe dersi zümre öğretmenleri, sevgi ve saygı, 

c) Matematik dersi zümre öğretmenleri, doğruluk, 

d) Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi zümre öğretmenleri, merhamet ve hoşgörü, 

e) Müzik dersi zümre öğretmenleri, temizlik, 

f) Fen Bilimleri dersi zümre öğretmenleri adalet ve barış, 

g) Teknoloji ve Tasarım dersi zümre öğretmenleri, yardımlaşma ve paylaşma, 

h) Din Kült.A.B. dersi zümre öğretmenleri, Edep, haya ve iffet, 

i) Yabancı dil zümre öğretmenleri, sabır, 

j) Sosyal bilgiler dersi zümre öğretmenleri, Vatan Sevgisi, şehitlik, 

k) Din Kült.A.B. dersi zümre öğretmenleri, sorumluluk, 

l) Beden Eğitimi dersi zümre öğretmenleri, Alçakgönüllülük, 

m) Görsel sanatlar dersi zümre öğretmenleri, vefa konusunda etkinlik yaptılar. 

9. Başarılı ve örnek davranış sergileyen öğrencilerimize kulüp olarak “Salih Amel Belgesi” ve 

“Örnek Öğrenci Belgesi”  takdim ettik, 

10. Dersine girdiğim sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ortalamasını 100 düşüren 

öğrencilerimize “Yüzler Kervanı Başarı Belgesi” takdim ettim. 

11.  “Neden İmam Hatip Ortaokulun Seçtim?” ve “Hangi lise türüne Girmek İstiyorum?” konulu 

Tübitak projelerine danışmanlık yaptım, Çalışmalarımız 4006 Bilim Fuarında sergilendi. 

12. Adnan Menderes İlkokulunda velilere yönelik İmam Hatip Ortaokulunu tanıtım etkinliği yaptık. 

Velilerimize yönelik İmam Hatip konulu bir konuşma yaptım. 

Talip ORHAN  

Dikab Öğretmeni 


