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Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi düzenlenerek onaylarınıza
sunulmuştur.
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MEsLEKİ vE TEKNİK EĞiTiM GENEL ıı,ıüuünı.üĞü
"MEs LEK ri spsi öĞngNcirpni eirprpniulzLg BULUşuyoR pRoJESi"

DEDEMAN ıı,ıpsrgri rp«Nİr ANADOLU rİsgsİ grriNı-İrrgRİ vB UYGULAMA
ESASLARI

PROJE ADI: Meslek Liseleri Halk İle Buluşuyor.

AMAÇ : Genel Müdi.irlüğiimüze bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin;
öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı takdirde sırasıyla ilçede
veya İl içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veyç mulıtaç durumdaki
kişilerin; hayatlannr kolaylaştırıcı bilgilendirme ya dayardımiarın, onları.ltfSndirecek, mutlu
edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje
dahi linde yerel imkanlarla yapılmasıdır.

KAPSAM: Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri, Uygulama
oteli ve şehirde bulunan belirli otellerdir.

HEDEFLER:

Bu proie ile öğrencilerin:
Sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve külttirel değerleri geliştirmelerini,
Yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik
duygularının güçlendirilmesi,
Hoşgörüye, saygıya sevgiye, mesleğe duyarlı tutum ve davranrşa sahip, başarılı bireyler
olarak yetişmeleri,
Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmalarr,
Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi,
Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazaııdırılması,
Ders dışı zamanlarrru verimli geçirmelerinin sağlanması,
Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,
Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin geliştirilmesi,
İhtiyaç sahibi kişilerin durumlarından ders çıkarıp gelecekte yardımlaşma bilinci olan bir nesil
yetiştirmesi,
Boş zamanlarrnı verimli bir şekilde kullandıkları taktirde madde bağımlılığı, şiddet,
depresyon gibi olumsuzluklardan uzak durabilme,
İhtiyaç sahibi yoksul ve muhtaç kişiler;
İhtiyaç sahibi kişilerin toplumda ona yardım edebilecek kişilerin olduğunu anlayabilmesi,
Temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesi,
Hijyen ve Besleneme eğitimi alan velilerin konularıyla ilgili daha duyarlı davranabilmesi,

ışletmelerin:
Yiyecek yardımı ile israfi önleyebilmesi,
Toplumda olumlu reklam sağlayabilmesi,
Çalışanlarda ve yöneticilerinde yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik,
merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,
hedeflenmektedir.
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Stırınç:
okulMüdüryardırncrmrzMevlüdeDAŞBAŞItarafindanokulöğretrnenleriyle
tilsilenOirme toplantısı yaplld_l, .. .

soıumlu olan mesleki alanlar belırlenoı,

Proje ekibi Ogr"t,"İl" " Og,"""iler arasrndan oluşturuldu,

;;;];r; *ontl]ltl tutİl,"ak işletmeler tespit edildi,

Öncelikli kaillım,ueluy*uk sınflar tespit edildi,

İi:f;TJj:il"illİi; ,r*o, kişiıer için muhtarlıklave sınıf öğretmenleriYle goi|ıldtı'

İ.l.a" görev dağılımı yapıldı, , " *
ğıı

PROJE nrini _, " : 
",

- Mevltlde DAŞBAŞI
- Hawa KILIÇ
- Htir"yin Ruhpi CİĞP,nCi
- Nesibe Nur öZCAN
- özlem özüır.;wız

OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK iŞ VE iŞLEMLER

proje

1.otellerden ihtiyaç sahibi kişilere öğrenci ve öğretmen iş birliği \|ehazır yemek götiirülmesi,

-Palan Otel: 2 Öğrenci, 1 Oğretmen

-Sway Otdr:ZÖğrenci, 1 Oğretmen

-Üyg"l*u Oteli: 2 Öğrenci, 1 
^Oüretme1 _ 

^_
- Dedeman Ski Lodge Hotel: : 2 Öğrenci, 1 Osr11,11n

2.ihtiyacı oıan tişiıeiin atığti, NşT yadi ceıaz" org*iruryonlarında ikram' servis' temizlik

ll"rş;ş'l;şİ.İii:i:iliXH:İ*Tjİffiİ'iocu, organizasyonlarr okulumuz UYgulama

Otelinde yapılacaktır,

OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL / ÖRNEK SİLÇiLENDiRME

nrrİNı,iKLERi

l.Öğrenci velileri ve mahalledeki katılım sağlayacak kişilere Evde Hijyen ve Sanitasyon

Eğitimi Konaklama ve_ S.ellhat. tirrr.iı.i-?jr.t*.oı.i'i.Joen; Öaem .ZÜTEMİZ ve

yiyecek İçecek Hizmetleri Ögr.t*"j".i-*irdei Nesibe Nur ÖzcaN taıafindan okulumuz

|.b-#'ffi x,:,T,5*:"fJ"HJ,ffi:İ*:J,Tili,i"İl!1"oaca1,<,..kiıiıere 
sağlıklı Besıenme Eğitimi

Yiyecek ,. iç"."k Hizmetleri ogr"tm"nı"ririird"r, rıtır&i" naıımi CİĞERCİ ve Hawa

KILIç tarafından-öı.oio-o, Uygulama oteli konferans salonu"da verilecektir,

t'



PROJE ETKiNLİK TAKVİMi

sorumlu Birim Tarih ıs ve İşlemler
İl,iİlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

Onay tarihinden itibaren Etkinli ğin duyurulması

Okul Müdi.irlüğü 29 Aralık 20l7 tarihine kadar
Öğretmenler Kurulunun toplanması,
Proi e ekibinin oluşturulması

Okul Müdürlüğü 02 Ocak 20 l 8- 1 6 Şubat 20 l 8

Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek
iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti
kapsamında yapılacağı ile
Projede görev alacak öğretmenlerin, gönüllü
öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması,
Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve
muhtarların da yardımıyla belirlenmesi

Okul Miidiirlilğü 19-23 Şubat 2018
Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve
onaylanması

Okul Müdiirlüğü 23 -28 Şubat 20 1 8

Projenin, pğede görev alacak öğetmen ve gönüllü
öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin
isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı
proienin iVilçe onayına sunulması

İVİlçe Milli Eğitim
Müdiklüğü

28 Şubat 20l8' den itibaren

Onaylanan proj elerin okul/kurum/illilçe
müdiirlüklerinin internet sayfalarından duyurulması
Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin
tanıtımların yap ılmasr

Okul Müdürlüğü
iliilçe MEM

01-3l Mayıs 20l8

Okul yönetimi ve KaymakamlftA/aliliklerce Proje
yiirütücülerine (okul yönetimi, öğenci, öğetmen,
veli, mütar vb.) ilgili mevzuatma göre mahalli
imkAnlarla KATILIM, BAŞARI VE TEŞEKKÜR
BELGESİ verilmesi.
Bu işlemlerin okul/kurumlarda ve iVilçe MEM
lerinde törenlerle vapılması.

Okul MUdtirlilğtl 2 8 Şubat3 1 Mayıs 20 l 8
Etkinlikle ilgili verilerin e-okul sistemi E-okul
sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.

UYGLINDUR
26.02.0l8
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Mehmet Sait DEMlR
Palandöken İlçe Milli Eğitiın Müdürlüğü, Şube Mtidi.irü

Osman AKTOPRA_

palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü
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