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Dersin olumlu yönlerini yazınız. 

1. Hayatımızda belki de bu tarz bir yardımlaşmanın içine hiç giremeyecektik.Toplumumuzda bulunan 
diğer yaşayan insanlarında farkına vardık ve onlarla bir olduk. 

2. Kendi adıma konuşursam, engellilere bakış açım değişti onların hayatta bizim kadar haklara sahip 
olduklarını ama bunu sağlanmadığını gördüm.Projemiz bitsede grup olarak kadıkoy sakatlar derneğine 
üye olduğumuzdan hep gidip onlara yardımcı olacağız artık onlar bizim aılemiz ve bize bu fırsat 
sunulduğu için okulumuza ve hocalarımıza tesekkur ediyoruz. Duyarlılık acımak değilmiş gönülden 
destekmiş bunu anlamak çok güzel... 

3. İNSANLARA SOSYAL SORUMLULUK BİLNCİNİ KAZANDIRMASI 

4. Sosyal Sorumluluk dersinin bence en önemli yanı insanlara yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu 
öğretmesidir.Yardıma muhtaç bazı insanların onlarla beraber olduktan sonra ne kadar değiştiklerini 
görmek ve bunun mutluluğunu yaşamak çok değişik bir duyguydu.Kendi adıma çok olgunlaştığımı ve 
bu insanların hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anladım... 

5. jkjkj 

6. yasama dalıp gıderken unuttugumuz,ihmal ettıgımız seylerı hatırlamamıza yardımcı oldu.bırılerıne 
yardım edebılmek benı mutlu ettı. daha fazla şükr etmeye basladım saglıklı oldugum ıcın Allah'a... 

7. İnsanlara yardım etme fırsatı yakalıyoruz. 

8. Sos. Sor. dersinin ogrencilere sadece oturup calismalari disinda, yani kendi sorumluluklarini almalari 
disinda baskalarinin sorumluluklarini tasima bilinci kazandirdigina inaniyorum. 

9. Öğrencide sosyal sorumluluk bilincini oluşturan,topluma karşı sorumluluk hissi yaratan çok faydalı bir 
ders olduğunu düşünüyorum.İnsanlara karşılıksız yardım etme ve ve yapılan çalışmalar sonucunda 
insanların mutluluğunu görme, onlara bir şeyler kazandırma duygusunu bu ders ile çok daha iyi 
anladım. 

10. SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİM ARTTI....İNSANLARA YARDIM ETMENİN ÖNEMİNİ ANLADIM...GRUP 
HALİNDE ÇALIŞMANIN YARARLARINI GÖRDÜM... 

11. OGRENCİLERE SOSYAL SORUMLULUK BILINCI ASILARKEN KARSILARTIKLARI ZORLUKLARI YENMEYİ , 
BİRLİKTE CALİSMANIN GUCLUGUNU , İLETİSİMİN ONEMİNİ ANLAMALARINA YARDIM EDİYOR 

12. sosyal sorumluluk bilincini asilamakla beraber takim ruhunu gelistiriyor ve birlikte calismanin 
gerceklerine (olumlu ve olumsuz) bizleri hazirliyor 

13. insanlara yardım etmenin ne kadar degerli oldugunu birkez daha görmüş oldum, bunun sonucunda 
karsımızdaki kişilerin duydugu mutlulugunun vermiş oldugu gururu tatmak cok güzel cünkü insan bir 
işe yaradıgını hissediyor ve gercekten istedigimiz zaman bicok seyin üstesinden gelebilcegimizi 
görmeme yardımcı oldu. 

14. Öncelikle bu ders bize hayatın sadece bizim isteklerimizden ve sorunlarımızdan oluşmadığını başka 
çevrelerede girerek onların nasıl olduğunu yaşadığını ne gibi sorunlarla karşılaştığını gözlerimile 
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görerek anlmamıza yardımcı oldu. 

15. Toplumsal sorunlarımız olan konularla ilgili çalışmalarda yer alarak bu işin aslında ne kadar önemli 
olduğunu farketmemizi sağlayan bu ders bence herkesin alması gereken bir ders! 

16. birlik, sosyal etkinliklere katılma imkanı... 

17. yapamayacağımızı,altından kalkamaycağımızı düşündüümüz sorumlulukların aslında istenince bir grup 
çalışması içersinde o kadarda zor olmadığını öğrendim ve en önemlisi baskalarına yardımcı olabilmenin 
mutluluğunu yaşadım. 

18. Bizlere disardaki olaylara karsi daha yakin takip imkani saglamasi,daha duyarli olmamizi asilamasi 
olumlu yönleriydi. 

19. okulun adı iyi bir şekilde anılmaya başlandı diye tahmin ediyorum. insanlara sorumluluk almayı biraz 
olsun öğretti... arkadaşalrımızdan bağzılarının gelecekte nerelerde olacağı konusunda bizlere fikir 
sağladı... grup çalışmalrında iyi bir liderin ne demek olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu anladık. 

20. bilincin ve yardımlaşmanın geliştirilmesi, üçüncü sektor kuruluşlarının ve daha bir cok tanımın(social 
capital,...) anlaşılması - ögrenilmesi, ne kadar çok yardıma muhtaç olan insanın durumlarının 
görülmesi, takım ruhunun gelişimi, 

21. Ders 3. sektör kuruluşlarına dair bilgilendirici oldu. Sonuçta bu teknik bir konu ve öğrenmek son 
derece anlamlı ve olumlu. Öte yandan aktiviteler bir kişiye bile olsa insani farkedemediği bir duyguyu 
öğretti ise; "ala" derim ben...... 

22. Kişiye sorumluluk duygusunu aşılıyor.3.sektör kuruluşlarının nasıl çalıştığı konusunda bilgi sahibi 
yapıyor. 

23. en olumlu yönu etrafımızdaki insanların bızım kadar rahat ve mutlu olmadıklarını halımıze sukur 
etmemızı saglıyor 
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