
 

Projenin Adı  GEZE GEZE OKUYORUM 

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

MEB  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

Okuma ve yaşadığı çevre konusunda farkındalık oluşturmak. 

Okumanın yeri ve saati olmadığı konusunda bilinç 

oluşturmak. 

Kitap okumaya karşı ilgi ve istek uyandırmak. 

Yaşadığı ilin tarihi, kültürel mekânlarını tanımak ve tanıtmak. 

Yaşadığı ilin kültürel tanıtımını okuma eylemi ile 

gerçekleştirmek. 

Projeyi Yürütecek Kişi ve Kurumlar  

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

Bolu Belediyesi 

Yerel Yönetimler 

Milli Eğitime Bağlı İlkokullar  

Projenin Uygulama Adımları  

- Projemiz ilkokulları ve ortaokulları kapsamaktadır. 

-Proje onayı alınır. 

-Projeye katılmak isteyen gönüllü okullar belirlenir. 

-Projeye katılan gönüllü okullar tarafından projenin 

uygulanacağı tarihi, turistik ve kültürel mekânlar belirlenir.  

-Okuma etkinliğinin yapılacağı tarih belirlenir. 



-Belirlenen tarihte yapılan okuma etkinliği profesyonel 

makinalarla fotoğraflanır. 

-Etkinlik fotoğrafları oluşturulan havuzda toplanır. 

-Proje sonunda, kitap okuma etkinliğinin yapıldığı tarihi mekân 

fotoğraflarından ve kısa bilgilerden oluşan Bolu İli Tanıtım 

Kitapçığı web ortamında oluşturulur ve İlçe Müdürlükleri 

internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşır. İsteyen okullar kendi 

ilçelerini anlatan ilgili kitapçık bölümünü kendi internet 

sitelerine ekleyecektir. 

Projenin Özeti  

İlkokul öğrencilerine yönelik hem okuma konusunda 

farkındalık oluşturmak hem de yaşadıkları çevrenin önemli 

mekanlarını tanımak ve tanıtmak amacıyla hazırlanan bir 

projedir.Bu kapsamda okuma etkinliği yapılacaktır. Her okul 

en yakınındaki tarihi, turistik, kültürel mekanda okuma 

etkinliği düzenleyecektir. Okullar yakın çevrelerindeki 

mekanlardan ön plana çıkarmak istediklerini tercih 

edeceklerdir. Ulaşım yerel yönetimler ya da okulların 

imkanları kullanılarak sağlancaktır.  Öğrencilerle okunacak 

kitapların 100 Temel Eser içinde yer alması gerekmektedir. 

Yapılan okuma etkinliğinin (profesyonel makineler ile) 

fotoğraf çekimi yapılacaktır. Etkinlik fotoğrafları oluşturulan 

ortak havuzda (boluarge14@gmail.com) toplancaktır. 

Gönüllü okulların okuma etkinliği bittikten sonra havuzdaki 

fotoğraflardan Bolu Şehir Tanıtım Kitapçığı 

oluşturulacaktır.Yapılan bu etkinlik ile il ve ilçe turizmi 

desteklenmiş olacaktır. 

Projenin Uygulanacağı Yer  
Proje ortaklarınca belirlenen il sınırları içindeki tarihi, turistik 

ve kültürel mekânlarda gerçekleştirilecektir. 

Projenin Başlama Bitiş Tarihi  12 Kasım 2018- 30 Mayıs 2019 

Projenin Maliyeti  10.000 



 

Projenin Çıktıları 

 

 

- Öğrencilerde kitap okuma konusunda farkındalık 

oluşur. 

- Okumanın yerinin ve saatinin olmadığı bilinci yerleşir. 

- Eğlenceli okuma fikirleri oluşur. 

- Yaşadıkları çevrenin önemli mekânlarını tanır. 

Sürdürülebilirlik  
İyi sonuçlar elde edildiğinde projenin devamı ve ortaokulların 

dâhil edilmesi öngörülmektedir. 

Riskler  Ulaşımdan ve hava şartlarından kaynaklı riskler olabilir. 

Projeyi Hazırlayan Okul / Kişi / Adresi / 

Tel  

Bolu İl Milli Eğitim AR-GE Birimi 

Ferda KÖK 

 

 

 


