
ÇAMELi KAYMAKAMLIĞI
23-29 MAyIS f,Tix çüxü VE HAFTASI RApoRUDUR

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 2008 yıIından itibaren kamuda etik farkındalığı arttırmak ve tüm

toplamda etik kültürünü yerleştirmek amacıyla 5176 sayılı Kanunun kabul edildiği günün ülke genelinde "Etik
Günü", aynı günün yer aldığı haftanın da "Etik Haftası" o|arak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

Bu kapsamda okullarımızda 25 Mayıs tarihi itibari ile kamu Etik Kurulu'nun plan ve programı

çerçevesinde ilgili sitede yer alan etkinlikler çerçevesinde yapılan elkinlikler aşağıda gösterilmiştir.

l. Etik Günü ve Haftası

_)

hııps://wakıane siıimkaoisi.cb iko. so|. tr
öğrenciler ve personeller bilgilendirilmiştir.

adresinde yer aIan eğitimlerin duyurusu tüm personellere
hakkında
internet

yapılmıştır

2. Öğencilerimizin seviyelerine uygun bir biçimde aşağıdaki başlıklar altında sunum yapılmış ve videolar

izletilmiştir.
a) Etik Nedir?
b)İyi ve Kötü Davranış Nedir?
c)Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Nedir?
d) Neyin Doğ:ru Veya Neyin Yanlış Olduğuna Kim Karar Veriyor?
e) 25 Mayıs Etik Günü Niçin Kutlanıyor?

Etik günü o|arı 23-29 Mayıs 2022 tarihini içine alan lıafta boyunca derslerde yeri geldİkçe "Etİk" kavramı İle ilgiIİ

konular anlatılmıştır.

4. Bir okul "2l .Yüryılda İnsanlığın durumu ve etik değerler" adlı video sunumu yapmıştır,

5. Konu ile ilgili afişler
sergilenmiştir.

ve sözler hltps://www elik.pov.ır jnterneİ adresindeıı indirilerek okul panolarında

6. Etik günü ve haftasıyla ilgili olarak günün kutlanmasıyla ilgili sorumlu kulüpler tarafından öğrencilere

duyurularak okullarda kompozisyon, karikatür, resim ve şiir yarışması yapılmış, voleybol ve masa tenisi

turnuvaları düzenlenmiş ve dereceye girenler ödüllendirilmiştir.

7. Öğretmenler tarafından Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilere mesleki etik ve insan davranışları

oÜrak etik hakkında bilgi verilerek ömek olaylar değerlendiritmiştir. Görgü kuraları, Hayvan Sevgisi, ÇalıŞkan

olmak, yardımseverlik, Doğaya Saygılı Olmak, İyi Vatandaş Olmak vb. konular belirlenerek Çocuklukta

oluşmaya başlayan kişilik için değerlerin, ailenin yanı sıra ilkokuldan başlayarak verilmesi, sağlıklı bir toPlum

oluşmaİına katkı sağlaması için, sınıflarımız birer konu üstIenerek, öğretmenlerinin rehberliğinde sergilemiŞtir.

8. okullarda etik temalı konular işlenip, bu sayede öğrenciler ve veliler bu konuda bilgilendirilmiŞtir.

9. Etik Günü ve Haftası ile ilgili bilgilerin konu ile ilgiIi afişler ve sözlerin yer aldığı görseller öğrencilerle ve

Velilerle paylaşllmüştlr
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