
 

Projenin Adı  İLÇE KÜLTÜR FESTİVALLERİ 

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

-Yaşadığı çevreyi yakından tanır. 

-Yakın çevresindeki yöresel yemekleri tanır. 

-Yakın çevresinde oynanan yöresel oyunları öğrenir, 

yöresel kıyafetleri tanır. 

-Şehrinde yaşamış önemli şahsiyetler hakkında bilgi 

sahibi olur. 

-Kendini tanıyan ve kültürünü yaşatan bireyler 

yetiştirilmesi sağlanır. 

Projeyi Yürütecek Kişi ve 

Kurumlar  

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  Bolu Belediyesi, İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri, Bolu İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne  Bağlı Okullar  

(okul öncesi,ilkokul,ortaokul,lise) 

Projenin Uygulama Adımları  

-Proje onayı alınır. 

- Proje tanıtımı yapılır. 

-Proje tanıtımı sonrasında ilçe milli eğitim müdürlükleri 

tarafından uygulama takımları oluşturularak okullar 

arası koordinasyonu sağlanır ve  kültürel etkinlikler 

planlanır. 



-Okul ve kurumlar arası görev dağılımı yapılır. 

-Hazırlanan etkinlikler belirlenen tarihte yapılacak  

festivalde sunulur. 

Projenin Özeti  

   Öğrencilerin yaşadıkları yakın çevreyi tanımamaları 

üzerine görülen eksikliğin giderilmesi için bu proje 

uygulanmak istenmiştir. Proje ile her ay bir ilçe 

tanıtımının öğrencilerin aktif katılımıyla yapılması 

amaçlanmaktadır. İlçelerde oluşturulan takımlar; 

yöresel yemekler, yöresel kıyafetler, yöresel oyunlar 

başta olmak üzere ilçe hakkında bilgileri toplayıp bir 

festival havasında sunumunu yapacaklardır. Bu şekilde 

8 ilçenin kültürel tanıtımı düzenli olarak her ay 

yapılmış olacaktır. Öğrenciler yakın çevrelerini, 

yaşadıkları ili çok yönlü olarak bizzat çalışmaların da 

içinde yer alarak etkili öğrenmiş olacaklardır. 

Projenin Uygulanacağı Yer  Bolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Bağlı Okullar 

Projenin Başlama Bitiş Tarihi  Ekim 2018 - Haziran 2019 

Projenin Maliyeti  5000 tl 

Projenin Çıktıları 

-Öğrenciler yaşadığı çevreyi aktif rol aldığı çalışmalarla 

yakından tanır. 

- Kültürel miras konusunda farkındalık oluşur. 

-Geçmişe ait oyunlar, kıyafetler, yemekler tanınarak 

kültürel zenginlik korunmuş olur. 

-Öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlar. 

-Öğrencilerde özgüvenin gelişmesini sağlar. 

Sürdürülebilirlik  
Öğretmen ve öğrencilerden alınan geri bildirimler 

doğrultusunda güncellenerek geleneksel hale getirilebilir. 

Riskler  
Projenin yeteri kadar sahiplenilmemesinden festivaller 

istenilen düzeyde coşkulu geçmeyebilir.  



Projeyi Hazırlayan Okul / Kişi / 

Adresi / Tel  

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi 

Ferda KÖK 

 


