ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
MESLEK LİSELERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ

PROJE ADI: SAĞLIK MESLEK LİSELİLER AİLELERLE BULUŞUYOR
AMAÇ: Okulumuzun bulunduğu mahallede bulunan velilere sağlıklı yaşamla ilgili ihtiyaçları
doğrultusunda çocuk bakımı, hijyen, bağımlılık ve sağlıklı beslenme gibi konularda bilgi vermek ve
farkındalık yaratmak.
KAPSAMI: Okulumuzun hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği
bölümlerinden gönüllü10. ve 11. sınıf öğrencileri aile onaylarıyla alınmak kaydıyla çalışmalar
planlanarak öğrencilere alanları doğrultusunda görevlendirmeler yapılacaktır. Eğitimlerimiz annelere
ve aile bireylerine belirlenen tarihtebir ev ziyareti yapılacak ayrıca okulumuzda düzenleyeceğimiz
seminere velilerin katılımı sağlanarak gerçekleştirilecektir.
DAYANAK:Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
HEDEFLER:
Öğrencilerin;










Sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insan ve kültürel değerleri geliştirmelerini,
Yardımlaşma ihtiyaç sahibine yardım etme kardeşlik merhamet vicdan birlik ve beraberlik
duygularının güçlendirilmesi,
Hoşgörüye saygıya sevgiye mesleğe duyarlı tutum ve davranışa sahip başarılı bireyler olarak
yetişmeleri,
Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,
Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi,
Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincinin kazandırılması,
Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,
Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,
Gerçek hayatta işbaşı eğitimleriyle ilgili mesleki becerinin geliştirilmesi,

İhtiyaç sahibi kişilerin;



İncitilmeden kalplerini kırmadan yardım edilmesi,
Hayata tutunmalarında manevi destek sağlanması,

Toplumda;




Yardımlaşma kardeşlik merhamet vicdan birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi
suretiyle toplumsal duyarlılığın arttırılması,
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bölümlerinin tanıtılması,
Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleşmesi hedeflenmektedir.

PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK FAALİYETLER
1. Hijyen: Annelere ve aile fertlerine hijyen el ve vücut temizliği ve bakımı konularında
bilgilendirme yapılacaktır.
2. Sağlıklı beslenme: Ailelere sağlıklı beslenmenin önemi özellikle de çocuklarda beslenmenin
büyüme ve gelişme üzerindeki etkileri,vitaminlerin önemi gibi konularada aileleri
bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak.

3. Çocuk sağlığı: Çocuk sağlığı ve çocuk sağlığını olumsuz etkileyen durumlarla ilgili annelerin
bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak.
4. Çocuk bakımı: Anneler çocuk bakımı hijyen,çocuklarda ev kazaları ve alınacak tedbirlerle
ilgili konularda bilgilendirmek.
5. İhtiyaç Sahibi Bireylerin Sağlıklı Yaşamlarına Katkıda Bulunması: İhtiyaç sahiplerinin
psikolojik durumları göz önünde bulundurularak incitilmeden yardım edilecek ve hayata
tutunmalarına katkıda bulunulacaktır.
PROJE TAKVİMİ
SIRA NO
1
*

Ziyaret Edilecek Aile
Baran Şeker

Tarih
28.03.2019

Projenin değerlendirilmesi ve raporlandırılması 16.04.2020 tarihinde yapılacaktır.

PROJE EKİBİ
Adı Soyadı

Ünvanı

Nahime YILMAZER

Müdür Yardımcısı

Duygu Tenzile ILDIZ

Sağlık Alan Öğretmeni

Nuriye Betül ERTEN

Sağlık Alan Öğretmeni

Şeyma ERSOY

Sağlık Alan Öğretmeni

İmza

*Not: Bu proje okulumuzda bulunan Sosyal Yardımlaşma kulübü,Sağlık temizlik kulübü
öğretmen ve öğrencileri, gönüllü veliler ve gönüllü öğrencilerimizin katılımıyla yürütülecektir.
Öğrenci, öğretmen ve veli listeleri projemiz ekinde sunulmuştur.
*Yapılacak ev ziyaretlerinde ihtiyaç olması durumunda okulumuzun 01 AL 379 plakalı aracı
kullanılacaktır. Araca ait bilgiler projemiz ekinde sunulmuştur.
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Uğur ÖZEN
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Murat ÇELİK
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