
 

Projenin Adı  STRESTEN BAŞARIYA 

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Madde 

2.1 

MEB Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği 

MEB 2015-2019 Stratejik planı 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik Planı 

Projenin Özeti  

Hayatı doğru ve başarılı yaşamak için bireyin 

stresle başa çıkması gerekir. Özellikle gençler okul 

hayatında ve sonrasında stresle nasıl başa 

çıkılacağını bilememektedir ve bu konuda 

zorlandıkları görülmüştür. Öğrencilere yol 

göstermek için uygun deneyimlerinden, bakış 

açılarından, yaşam üzerine tavsiyelerinden istifade 

edilmesi gençler için en güvenli yoldur.  

Öğrencilerimizde hayat üzerine bilinç oluşturmak, 

başarı, çalışkanlık, azim, sorumluluk kavramlarına 

dikkat çekmek; amacıyla Saliha ERTEM 

tarafından öğrencilere konferanslar 

düzenlenecektir. 

Konferanslar üç ana başlık üzerinde yapılacaktır: 

1.stresle mücadele yolları 

2.pozitif enerji 

3.başarı 

Proje onayı alındıktan sonra proje okullara 

duyurulur, web sitesinde yayınlanır. Daha sonra 



konferans verilecek okullar belirlendikten sonra 

uygulamaya geçilir. 

Proje sonunda rapor hazırlanır. 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

“Stresten Başarıya” projesinin amacı; 

öğrencilerimize okul hayatında pozitif enerji ile 

sınavların yarattığı stresin üstesinden geleceklerini 

ve başarıya varılabileceği öğretilmek istenmiştir.  

 

Hedeflerimiz: 

 Gençlerde mücadele azmini arttırmak. 

 Eğitim –Öğretim yılı sonuna kadar Bolu il 

merkezindeki lise düzeyendeki 10 okulda 

en az 1000 öğrenciye ulaşmak. 

 Stresle ve zorluklarla başa çıkma yollarını 

öğretmek. 

 Değerleri olan ahlaki gelişimi yüksek 

gençlik oluşturmak. 

Projeyi Yürütecek Kişi ve Kurumlar  
Proje, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

birimi tarafından yürütülecektir. 

Projenin Uygulama Adımları  

*Proje onayı alınır. 

*Proje okullara duyurulur, web sitesinde 

yayınlanır. 

*Çalışma Takvimi hazırlanır. Konferanslar iki 

haftada bir öğleden sonra 6. ve 7. saatlerde dersleri 

aksatmayacak şekilde belirlenen takvim 

doğrultusunda gerçekleştirilir. 

*Proje sonunda rapor hazırlanır. 

Projenin Uygulanacağı Yer  
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez 

liseler 

Projenin Başlama Bitiş Tarihi  Ekim 2018- Haziran 2019 



Projenin Maliyeti  Görsel Medya Hazırlıkları: 2.500 TL 

Proje Çıktıları  
*Öğrencilere stresle mücadele yolları öğretilir. 

Sürdürülebilirlik  
Öğretmen ve öğrencilerden alınan geri bildirimler 

doğrultusunda güncellenecek devam edebilecektir. 

Riskler  Öğrenciler üzerinde istenilen etki oluşmayabilir. 

Projeyi Hazırlayan Okul / Kişi / Adresi / Tel  

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

0374 2801447 

 


