DİĞER ÖDÜLLER TANIMI VE KRİTERLERİ
ECIS Uluslararası Anlayış Ödülü
Her ders yılı içinde, başkalarının yaşam ve kültürlerine karşı olumlu davranan, okul
yaşamına pozitif katkıları olan, farklı insanları toplum duygusu içinde bir araya getirme
becerisine sahip, böylece uluslararası barış ve işbirliğini daha da ileriye götürebilecek
bir 11. Sınıf öğrencisine ECIS Uluslararası Anlayış Ödülü verilir.
Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye ECIS tarafından hazırlanan sertifika verilir.
Nasıl seçilir: Aday gösterilen 11. Sınıf öğrencileri arasından Lise Bölüm Başkanları Kurulu
tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir.
Ödül Kriterleri:
a) Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar.
b) Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür.
c) İyi bir rol modelidir.
d) Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır.
e) Okulunu ve ülkesini iyi temsil eder.
f) Başkalarının yaşam ve kültürlerine karşı olumlu davranır.
g) En az iki dil konuşur.
h) Okul yaşamına pozitif katkıları vardır.
i) Farklı insanları toplum duygusu içinde bir araya getirme becerisine sahiptir.
j) Uluslararası barış ve işbirliğini daha da ileriye götürebilecek yeteneğe ve isteğe sahiptir.
k) 9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 11. Sınıf öğrencisine verilir.

Feyyaz Berker Sportmenlik Ödülü
Her ders yılı içinde, okulda sosyal, kültürel, sportif ve akademik hayata üst düzey katkıda
bulunmuş ve/veya örnek olabilecek davranışta bulunmuş; yaşamında etik davranışları
benimsemiş ve içselleştirmiş bir 7. Sınıf ve 11. Sınıf öğrencisine Sportmenlik Ödülü
verilir.

Ödül Kriterleri:
1) “Örnek insan” olmak için çaba sarf ettiğimiz kişidir. Özellikleri arasında kesin sınırlarla
tanımlanmış nitelikler, not ortalaması veya sınav sonuçları yoktur. Bu ödülü, doğasında
örnek insan standartlarına uygun bir yaşam tarzı olan kişiye sunuyoruz.
“Örnek insan; her hareketinin çıkış noktasında iyi niyetin yattığı, güçlü adalet ve
dürüstlük duygusuna sahip ve karşılaştığı acil durumların hepsine aynı soğukkanlılıkla
yaklaşmayı başarabilen; karşılaştığı insanları kesinlikle fiziksel özelliklerine ya da içinde
bulundukları duruma göre değerlendirmeyen, onları öncelikle insan olarak gören;
alçakgönüllü, başkalarının tevazuu karşısında kendisi daha da büyük bir alçakgönüllülük
gösteren; maddi varlığa itibar etmeyen, güç karşısında eğilmeyen, kendi varlığı ve
başarılarını abartmayan; her zaman açık sözlülükle, içten ve anlayışla konuşan;
söyledikleriyle yaptıkları bir olan; başkalarının haklarını ve duygularını kendininkilerin
önünde tutan; toplum içinde düzgün bir duruş sergileyen; onuru kutsal gören ve erdemi
koruyan kişidir.” John Walter Wayland

2) Feyyaz Berker Ödülü’ne her yıl Hisar Okulları öğrencileri arasından aday gösterilir.
3) Akademik başarı adaylık için bir kıstas değildir ancak aday öğrencilerin sınıflarını
doğrudan geçiyor olmaları gerekir.
4) Adayların herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları gerekir.
5) Adaylar kişisel bütünlük ve olgunluğa sahiptir.
6) Davranışlarında yüksek standartlar sergiler.
7) Topluma, çıkar beklentisi olmadan katkılarda bulunur.
8) Sosyal sorumluluk duygusu güçlüdür.
9) Pozitif bir okul ruhuna sahiptir.
10)Karakterinde; öz-denetim, cesaret sahibi olma, adil olma ve istikrarlı davranma gibi
olumlu nitelikleri barındırır.
11)Okul çevresi tarafından sevilir ve saygı duyulur.
12)Diğer öğrencileri koruyan, gözeten ve onlara iyi rol modeli olan bir öğrencidir.

