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PROJENİN ADI ÇERKEZKÖY DEĞERLERİYLE BULUŞUYOR  

PROJENİN 
GEREKÇESİ 

 

• İnsan davranışı ister bilinçli, ister bilinçsiz olsun, 
büyük ölçüde sosyal modelleri görerek benimsenir ve 
karakteri şekillendirir. Toplumda dil, örf ve adetler, 
bazı meslekî etkinlikler, dini uygulamalar ve ahlâkî 
değerler genellikle başkalarının davranışlarını 
gözlemleyerek, taklit ederek ve model olarak 
benimsenir ve öğrenilir. Başkalarının örnek 
davranışları, çocuk ve gençlerin öğrenme kaynakları 
arasında önemli bir yere sâhiptir. Onlar birçok sosyal 
davranış ve tutumu, diğer insanların davranış ve 
tutumlarını gözlemleyerek öğrenir. Bu yüzden çocuk 
ve gençlerin sosyalleşmesinde ve kişiliklerinin 
oluşmasında model alma yoluyla öğrenme son derece 
önemlidir. 

• Bu amaçla öğrencilerimizin için rol model olacak 
ilçemizin yetiştirdiği ve ilçemizde yaşayan değerleri 
gençlerle buluşturmak amacıyla bu proje 
hazırlanmıştır.  

PROJENİN ÖZETİ 

 

• Rol modeller, bizlere ilham veren, bizlerin olumlu 
hedefler koymamızda ve onlara ulaşma noktasında 
bizleri cesaretlendiren kişilerdir. Diğer bir 
tanımlamayla rol model, hayran kaldığımız ve onun 
gibi olmaya çalıştığımız kimsedir. Bizler onların 
mükemmelliğe bağlılıklarından ve onların kendi 
kişisel gelişimimizi fark ettiren yeteneklerinden 
birçok şey öğrenmekteyiz. Bu süreçte onlardan 
alacağımız tavsiye ve yönlendirmeler belki de 
bizlerin ulaşmakta zorlandığımız hedeflerin kapısı 
için birer anahtar görevi görecektir. 

• Bu sebeple hazırlanan ÇERKEZKÖY 
DEĞERLERİYLE BULUŞUYOR Projesi ile 
ortaokul ve lise kurumlarında öğrenim gören 
öğrencilerin hem akademik başarı düzeylerini 
arttırmak hem de gelecekte ülkemize faydalı bireyler 
olarak yetişmeleri hedeflenmiştir. 

PROJENİN AMACI 

 
• Projenin temel amacı rol model kavramını 

öğrencilere benimseterek, gelecekte topluma faydalı 
bireyler olmalarını sağlamaktır.  
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• Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmanın yanı 
sıra onları toplum değerlerine saygılı, ahlaklı ve 
sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler olarak 
yetiştirmektir. 

• Toplumda tanınan kişilerin yaşam hikayeleri ve 
yaşadığı zorlukları öğrencilere göstererek, hiçbir 
şeyin kolay elde edilemeyeceğini öğrencilerimize 
gösterebilmek amaçlanmaktadır.   
 

 
DAYANAK 
 

• Anayasanın 42. Maddesi  
• 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  
• Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönetmeliği  
• Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği  

TANIMLAR 

 

 
• İlçe Proje Yürütme Kurulu: İlçe Milli Eğitim Şube 

Müdürü başkanlığında kurulacak ekip, 
 

PROJENİN 
HEDEFLERİ 

• Öğrencilerin okula karşı hissettikleri aidiyet 
duygusunun güçlenmesi 

• Öğrencilerin model alabileceği kişileri onlarla 
buluşturarak toplum değerlerine saygılı, ahlaklı ve 
sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler yetiştirilmesi 

PROJE FAALİYETLERİ 

• Yürütme kurulu tarafından proje uygulama sürecinin 
planlanması  

• Projenin kamuoyuyla paylaşılması 

•  Proje Yürütme Ekibi tarafından çalışma takviminin 
hazırlanması  

PROJEYİ YÜRÜTECEK 
KURUM/KURULUŞLAR 

• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
• Okul Müdürlükleri  

PROJE PAYDAŞLARI 
• Okul idareleri ve öğretmenleri 

 

 
PROJENİN HEDEF  
KİTLESİ 
 

• Çerkezköy İlçe genelindeki ortaokul ve lise 
kademesindeki öğrenciler 

 
BAŞLAMA/BİTİŞ 
TARİHİ: 
 

• 2017 Aralık  -2018 Mayıs 

PROJE İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME: 

• İlçe Milli Eğitim Proje Yürütme Ekipleri bu süreçten 
sorumludur. 
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