19.MEZUNİYET COŞKUMUZ

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK
YEMEK DAĞITIMI

ŞEFKAT Fen ve Anadolu Lisesi olarak 19. Mezuniyet törenimizi okulumuz konferans
salonunda gerçekleştirdik. Üniversite sınavının heyecanına bir an olsun ara veren
öğrencilerimiz, mezuniyet sevinçlerini aileleri ile birlikte yaşadılar.

ŞEFKAT AİLESİ İFTARDA BULUŞTU
Ramazan ayında geleneksel olarak
düzenlediğimiz Şefkat Okulları İftar programında
tüm öğretmenlerimiz ve personelimiz bir araya
geldiler. İftar öncesinde ilköğretim
öğretmenlerimizden oluşan koromuz söyledikleri
ilahilerle programa renk kattılar.

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ PROGRAMI
29 Mayıs İstanbul'un Fethi günü okulumuzda
düzenlenen programla kutlandı. Tarih
öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz
hazırladıkları tiyatro oyunu ile göz doldurdular.
Şefkat Mehter takımı mini konseriyle programa
coşku kattı.

İhtiyaç sahiplerine Ramazan ayı
boyunca sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
Öğrencilerimiz de bu hayır hareketine
bizzat katıldılar.

GAZZE'DE SU KUYUSU İÇİN
ARITMA TESİSİ YAPTIRDIK

SİYER YARIŞMAMIZDAN KARELER
Okulumuzda Peygamber Efendimiz'i anmak ve
hayatını rehber edinmek adına gerçekleştirdiğimiz
9. ve 10. Sınıflar arası siyer yarışmamızdan
kareler.

KURAN-I KERİM YARIŞMASI
Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü
tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerimi Güzel
Okuma Yarışmasında kızlarda öğrencilerimizden
Ayşenur Feyza Kudah İlçe 2.si, Ugalnisa
Habibullah İlçe 3.sü,erkeklerde ise Abdüssamed
Genç ve Mehmet Ali Yılmaz ilçe 4.sü olmayı
başarmışlardır.

MÜNAZARA YARIŞMASI
11. sınıf kız öğrencilerimiz arasında “ İlk insanlar
mı günümüz insanları mı daha mutludur?”
konulu münazara yarışması düzenledik. Öte
yandan öğrencilerimizin münazara kurallarına
uydukları ve en önemlisi yarışmanın sonunda da
dostça birbirlerini tebrik ettikleri gözlendi.

Şefkat Okulları Genç Vakıfçılar Kulübü
olarak Gazze'de su kuyusu için arıtma
tesisi yaptık. Bu arıtma tesisi ile
Gazze'deki kardeşlerimiz için sağlıklı ve
temiz su imkanı sağlanmış olduk.

GELENEKSEL RAMAZAN
MUKABELESİ
Her yıl geleneksel olarak
düzenlediğimiz mukabele
programımız onbir ayın
sultanı olan Ramazan-ı Şerif ile birlikte
başladı. Hafız öğrencilerimizin tilaveti
ile oluşan manevi atmosferin tüm yıl
boyunca devam etmesini dileriz.

ENGLISH FUN DAY

10. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE GEN TERAPİSİ SEMİNERİ
Okulumuz mezunlarından olan ve Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji bölümünde doktora
yapmakta olan Hülya Arkan, öğrencilerimize
kanserli hücrelerle yapılan çalışmaları ve gen
terapisi tekniklerini anlattı.

Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz Fun
Day programımız bu yıl da
öğrencilerimizin eğlenceli saatler
geçirmesini sağladı.

