
 

Projenin Adı  DEĞERİMİZ DEĞERLERİMİZ  

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

MEB Okul Öncesi Eğitimi ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

-Öğrencilerimize milli kahramanlarımızı tanıtmak. 

-Öğrencilerimizde değerlerimiz konusunda farkındalık 

oluşturmak. 

-Değerlerimizi sevilen kahramanlarımız ile 

canlandırarak etkili ve kalıcı hale getirmek. 

-Öğrencilerin sözlü ve yazılı ifade becerilerini 

geliştirmek. 

-Öğrencilerin dramatizasyon yöntemiyle özgüvenlerine 

katkıda bulunup milli bir şuur oluşturarak ahlaki 

gelişimlerine katkıda bulunmak. 

 

Projeyi Yürütecek Kişi ve 

Kurumlar  

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne  Bağlı İlkokullar 

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE brimi 

Projenin Uygulama Adımları  

- Proje onayı alınır. 

- Projeye katılmak isteyen gönüllü okullar belirlenir. 

- Kahramanlar ve değerler belirlenir. 

-Aşağıda belirtilen kahramanlarımız ve 

değerlerimizden oluşan havuzdan gönüllü  okullar 

kendilerine uygun olan değeri ve kahramanı seçerek 

uygun etkinlik hazırlar. 



KAHRAMANLARIMIZ: 

Atatürk 

İzzet Baysal 

Yunus Emre 

Köroğlu 

Nasrettin Hoca 

Seyit Onbaşı 

Mevlana 

Ulubatlı Hasan 

Fatih Sultan Mehmet 

Aziz Sancar 

Mehmet Akif Ersoy 

Nene Hatun 

DEĞERLERİMİZ: 

Dürüstlük 

Hoşgörü 

Adaletli Olma 

Yardımseverlik 

Vatan Sevgisi 

Çalışkanlık 

Azim (Kararlılık) 

Empati 



Saygı 

Sorumluluk 

Temizlik 

Farklılıklara Saygılı Olma 

Sevgi 

Bilim ve İlime Önem Verme 

Arkadaşlık 

Alçakgönüllülük 

Kibarlık 

Dayanışma 

Merhamet  

Sabırlı Olmak 

Paylaşma 

İşbirliği 

-Gönüllü okullar kendi seçtikleri değeri ve 

kahramanımızı kullanarak drama şeklinde uygun tarihte 

sahneleyecektir. 

-Seçilen değer ve kahramanla ile ilgili şiir, hikâye 

yazılarak bir program çerçevesinde katılımcılara 

sunulacaktır. 

-Seçilen değer ve kahramanımız kullanılarak okul ve 

sınıf panoları görsellerle süslenecektir. 



-Yapılan tüm çalışmalar belirlenen bir tarihte bir 

program çerçevesinde protokole ve öğrencilere 

sunulacaktır. 

 -Çalışmalarını hazırlayan okulların etkinliklerini okul 

web sitelerinde paylaşılarak büyük kitlelere ulaşması 

sağlanacaktır. 

(Tiyatro metninin hazırlanamaması halinde değerler 

eğitimi konulu hazır metinler de uygulanabilir.) 

Projenin Özeti  

Projemizde kullanılacak Milli kahramanlarımız ve 

onlar aracılığıyla farkındalık oluşturulmak istenilen 

değerler belirlenir.Belirlenen değerler Milli 

kahramanımız tarafından drama, şiir, şarkı, hikaye gibi 

etkinliklerle işlenir. Ortaklar belirlenen bir tarihte 

kendi belirledikleri  ortamda programı organize ederek 

tüm bu çalışmalar sergiler. 

Proje ortağı olan okullar her ay bir değer ile bir 

kahramanımızı işleyecektir.   

Projenin Uygulanacağı Yer  MEB’e bağlı ilkokullar 

Projenin Başlama Bitiş Tarihi  
15/10/2018 

08/06/2019 

Projenin Maliyeti  5000 

Sürdürülebilirlik  
İyi sonuçlar elde edildiğinde projenin devam etmesi ön 

görülmektedir. 

Riskler  

Öğrenciler düşünüldüğü gibi projeye ilgi 

göstermeyebilir. Bu yüzden istenilen amaç ve 

kazanımlara ulaşılamayabilir. 

Projeyi Hazırlayan Okul / Kişi / 

Adresi / Tel  

Proje Koordinatörü: Ferda KÖK 

Eğitim Danışmanı: Hülya EŞİDİR 

 

 


