BÜYÜKADA İMAM HATİP ORTAOKULU 2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÖNÜLLÜ EĞİTİM KOÇLUĞU /REHBER ÖĞRENCİ PROGRAMI - BİREYSEL "ROL MODELİ" FORMU
ADI SOYADI
UYGULAMA NUMARASI
SINIFI
UYGULAYAN ADI SOYADI
NUMARASI
UYGULAYAN SINIFI
TC KİMLİK NO
UYGULAYAN OKUL NO
REHBER ÖĞRENCİSİ
UYGULAMA TARİHİ
……/……/………
TAKİP ÖĞRENCİSİ
SON UYGULAMA TARİHİ ……/……/………
ROL MODELİ
UYGULAMA YERİ
MİLLİ HEDEF
EK BELGE 1
SOSYAL AKSİYON
EK BELGE 2
Aşağıdaki sorular takip öğrencisi tarafından soruların altında bırakılan boşluklara yazılarak cevaplanacaktır.

"Rol Modeli"nizi seçme sebebiniz nedir? Hangi özellikleri sebebi ile "Rol Modeli" olarak seçtiniz?
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"Rol Modeli"niz hakkında mevcut bilgileriniz nelerdir?
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"Rol Modeli"nizi daha iyi tanımak için neler yapabilirsiniz ?
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"Rol Model"nizi tanıtmak için neler yapabilirsiniz ?
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"Rol Modeli"niz gibi düşünebilmek ve üretebilmek için neler yapabilirsiniz ?
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"Rol Modeli"nizi canlandırabilseydiniz size ve topluma ne gibi faydaları olurdu ?
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Öğrenci, İslam Tarihinde hem tanıyıp tanıtabileceği ,hem de zamanla "Rol Model"in hususiyetlerini
yeniden yaşamın içinde etkin kılabilecek , bir zihinsel eş güdüm geliştirebileceği bir çaba içinde olacaktır.
"Rol Modeli" başlangıçta kısaca ifade edilecek daha sonra , öğrencinin seçim sebebi ve bunun sonucunda geliştireceği tanıma
ve tanıtma yöntemleri Rehber Öğretmen/Öğrenci ile birlikte irdelenecek son olarak zihinsel benzeşlik kurarak
Rol Modelinin ki gibi düşünce ve eylem üretme süreçleri geliştirilecektir.Süreçler yazılı olarak raporlanacak , canlı drama ,
kısa film , seminer sunumu ve yazılı araştırma metinleri gibi yöntemlerle sonuçlar paylaşılacaktır.
*Gönüllü Eğitim Koçu: Öğretmenler 8.Sınıflardan üç öğrenciye sınava hazırlık, kişisel gelişim vb konularda rehberlik yapar.
*Rehber Öğrencisi / ÜST : Öğrencinin bir üst sınıfta, takip etmesi , yardımlaşması , destek alması gereken öğrencidir.
*Takip Öğrencisi / ALT : Öğrencinin bir alt sınıfta, takip etmesi , yardımlaşması , destek vermesi gereken öğrencidir.
*Rol Modeli: Öğrencinin;başarı ve hususiyetleri ile kabul görmüş,düşünce ve hareket tarzını model alacağı, tarihsel kişiliktir.
*Milli Hedef : Öğrencinin ülkesi ve milleti için başarmayı hayal ettiği bir iş yada gereçekleştirmek istediği bir projedir.
*Sosyal Aksiyon:Öğrencinin ders dışı alanlarda müspet bir şuurla gerçekleştirdiği, spor,müzik,resim, kulüp faaliyeti ,
STK üyeliği,yada toplum yararına çalışma etkinlikleridir.
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