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BİLGİ VE ÇALIŞMAK
Bilgi, insan hayatına can veren en faydalı bir ışıktır. Işığa hükmetmek için bilgisizlik karanlığını
ortadan kaldırmak gerekir. Bunun için de çok sayıda faydalı eser okumalıyız.
Eser çalışarak meydana getirilir. El emeğinden, alın terinden, göz nurundan nasibini almamış bir
eser düşünülemez.
Çalışma, insanı verimli yapar.
Çalışmanın zevkine varamayan insan, can sıkıntısından kurtulamaz. Öğünülecek bilgi,
çalışarak, gözlem ve deney yaparak öğrendiğimiz bilgidir. Bilgiyi sağlam ve köklü şekilde
öğrenenler ona hâkim olurlar.
Bilginin efendisi olmanın yolu, çalışkanlığın çetin fakat huzur getiren köprüsünden geçer.
Gençken bilgi ağacını dikip büyütemezsek, ihtiyarladığımız zaman gölgesinde barınacağımız bir
ağacımız olmayacaktır.
Bilgimizi çalışmamızla olumlu anlamda değerlendirmek zorundayız.

ÇALIŞKAN OLMAK
İşleyen demir pas tutmaz
Bunu böyle bil unutma,
Çalışmak gibi var mıdır?
Hep ilke o mutlulukta.

Çalışmakla kazanılır
Bil ki büyük başarılar,
Sağlıklı ve mutlu olur
Azim ile çalışanlar.

“Vakit nakittir” demişler
Boş geçirme zamanını,
Çalış çabala üret ki,
Aydınlat hep yarınını.

Tembellik hiç hoş değildir
Sakın kaptırma kendini,
Çalışmalısın her zaman
Yüceltmek için ülkeni.
Atila Çakıroğlu
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ÇALIŞKANLIKLA İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. (Atatürk)
Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.
Hz. Ali
Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. (G.Gracian)
Çalışma; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. (Andre Maurois)
Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. (Victor Hugo)
Çalışmak, her şeyi fetheder. (Virgil)
Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. (Voltaire)
Çalışmayana Allah yardım etmez. (Sophokles)
Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir; çalışmak. (Dale Carnegie)
En büyük makam, en büyük hak çalışanlara ait olacaktır. (Atatürk)
Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim, buluşlarım da tesadüfün değil çalışmalarımın eseridir.(Thomas
Edison)
Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. (Necip Fazıl Kısakürek)
Deha bir işe başlamak için gereklidir. Ancak o işi bitirmek için çalışmak şarttır. (Joseph Joubert)
Dünyada kesin olan tek şey geçmiştir; fakat üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz her şey
gelecektir. (Auguste Comte)
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Gençken yaptığım on şeyden dokuzunun başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm. Başarısız olmak
istemiyordum; onun için ben de on kat daha fazla çalıştım. (G. B. Shaw)
Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.
(Thomas Edison)
Keşfettim ki ne kadar çok çalışırsam, talihim o kadar açılıyor.(Thomas Jefferson)
Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. (Cicero)
Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans seninledir. Tembeller için şans diye bir şey yoktur.(Montesquieu)
Daima yukarıya
(Louis Pasteur)
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Kürek çekmesini bilen sandalda kendisine mutlaka bir yer bulur. (Afrika Atasözü)
Dünya, vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar.
Rüzgar ilerletmiyorsa, küreklere asılın. (Latin Atasözü)
Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın çalışın. (Otto Von Bismark)
Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış. (Hadis-i Şerif)
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OKUL BAZINDA YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER
Pano Hazırlanması
Seminerler
Münazara, Panel düzenlenmesi
Çeşitli yarışmalar ( Resim, Şiir, Kompozisyon vb.)
Okul Gazetesi, Dergi, Broşür Hazırlamak
Konu ile ilgili kısa filmler seyrettirmek
Ailelerin içine katıldığı etkinliklerin düzenlenmesi vb.
Değer ile ilgili öğrenci, sınıf ve okul bazında ilkelerin belirlenmesi
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