
 

Projenin Adı  MİNİKLER  PARKTA  

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Madde 2.1 

- MEB Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği 

-  MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

Genel Amaç: 

-Okul öncesi yaş grubundaki öğrencilerde çevre ve 

trafik bilinci oluşturmak. 

Özel Amaç: 

- Okul öncesi eğitim grubundaki öğrencileri, park-bahçe 

kullanımı konusunda bilinçlendirmek. 

- Okul öncesi eğitim grubundaki öğrencileri parklarda 

mevcut bulunan araçların kullanımı ve korunması 

konusunda bilinçlendirmek. 

- Okul öncesi eğitim grubundaki öğrencileri genel trafik 

kuralları hakkında bilgilendirmek. 

- Okul öncesi eğitim grubundaki öğrencilerde toplu 

taşıma araçlarının kullanımı (inip-binme, büyüklere yer 

verme …vb) hakkında farkındalık oluşturmak. 

Projeyi Yürütecek Kişi ve 

Kurumlar  

Bolu Belediyesi- Milli Eğitime Bağlı Okullar,  

Ar-Ge Birimi 

Projenin Uygulama Adımları  

Projemiz Okul Öncesi yaş gruplarına yöneliktir. 

Proje onayı alınır. 

-Proje okul öncesi yaş gruplarını kapsamaktadır. 

- Projeye katılmak isteyen gönüllü  okullar belirlenir. 



- Faaliyet takvimi katılımcı okul sayıları belirlendikten 

sonra düzenlenir. 

-Hangi okulun hangi parka gideceği belirlenir. 

-Katılımcı okul öncesi eğitim grupları Bolu Belediyesi 

tarafından sağlanacak ulaşım araçları ile uygulamanın 

yapılacağı parka götürülür.  

-Parkta mevcut araçları kullanırken özen gösterilmesi 

gerektiği, parktaki mevcut bitkilerin korunmasının 

önemi ve parkta yediğimiz-içtiğimiz şeylerin çöplerini 

rastgele atılmamasının gerekliliği üzerinde durulur. 

Uygulamalı gösterilir. 

-Toplu ulaşım araçlarına binme-inme, büyüklere yer 

verme gibi konularda uygulama yapılır. 

- Toplu ulaşım araçlarında uyulması gereken genel 

kurallar ve bu kurallara uyulmaması halinde 

yaşanabilecek olumsuzluklar uygulamalı gösterilir. 

Projenin Özeti  

Proje çevre temizliği ve çevreyi koruma hassasiyetinin 

olmaması üzerine hazırlanmıştır.Okul öncesi küçük 

yaş gruplarından başlayarak bu hassasiyetin 

kazandırılması hedeflenmektedir. Bu konuda birkaç 

uygulamalı etkinlik yapılması düşünülmüştür. Yine 

çocuklarda  toplu taşıma araçlarının kullanımı 

konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla toplu 

taşıma araçlarında uygulamalı eğitim verilmesi 

planlanmıştır.  

Projenin Uygulanacağı Yer  Şehir merkezindeki Parklarda uygulamalar yapılacaktır. 

Projenin Başlama Bitiş Tarihi  
30 Ekim 2018 

 7 Haziran 2019 

Projenin Maliyeti  5000 



Sürdürülebilirlik  
İyi sonuçlar elde edildiğinde projenin devamı 

sağlanabilir. 

Riskler  Olumsuz hava koşulları planlamaları geciktirilebilir. 

Projeyi Hazırlayan Okul / Kişi / 

Adresi / Tel  

Bolu İl Milli Eğitim AR-GE Birimi 

 

 

 


