
 

PROJENİN ADI: 

 
TEMİZ OLMUŞ, SIHHAT BULMUŞ 

 

PROJENİN KONUSU: 

 

    Muş Merkezdeki tüm okullarda öğrenim gören öğrencilere temizlik 

alışkanlığı kazandırmak, doğayı ve tabiatı sevmelerini ve korumalarını 

sağlamak 

 

PROJENİN GEREKÇESİ:  Öğrencilerin kişisel temizlik ve çevre temizliği konusunda yeteri bilinçte 

olmamaları. 

 Sınıf temizliği ve okul temizliğine dikkat etmemeleri. 

 Zorlu geçen kış koşullarından ötürü, okul çevrelerinin kirlenmesi  

 Toplumun ve öğrencilerimizin çevre temizliği ile ilgili duyarsızlığı 

 Doğayı sevme ve koruma ile ilgili duyarsızlık 

 Mili ve manevi değerlerimizin yeterince özümsetilmemesi 

 

PROJENİN AMACI: 

 

 

   Muş ili ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Değerler Eğitimi” 

kapsamında, okul ve çevresinde temizlik kampanyası başlatarak, doğa 

sevgisi ve koruma kültürünü kazandırmak. 

PROJENİN HEDEFLERİ: 

 Kişisel temizlik ve çevre temizliği konularını küçük yaşlardan itibaren 

aile ve okul desteği ile kazanmak. 

 Öğrencilere temizlikle ilgili verilecek uygulamalı eğitimler ile bilgi ve 

bilinç düzeyini yükseltmek 

 Çevre bilinci ve temizliğinin önemini içselleştirmek. 

 Bu sayede okulunu ve yaşadığı çevreyi ve doğayı seven, koruyan ve temiz 

bir ortamda gelişen bireyler yetiştirmek 

 Kampanyamız ile çevreyi kirletmemek noktasında bir bilinç oluşturmak.  

PROJEYİ YÜRÜTECEK 

KURUM/BÖLÜM  
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü Ar- Ge Birimi 

PROJENİN DAYANAĞI: 

 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  

 Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği  

 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal 

Etkinlikler Yönetmeliği  

 Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2019) 

 

PROJENİN KAPSAMI: 

     Muş Merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm İlköğretim ve 

Ortaöğretim kurumları ile özel okulları kapsar. 

 

PROJENİN PAYDAŞLARI 

Muş Belediyesi (Belediyemiz, özellikle okulların bahçe temizliğinde itfaiye 

araçlarıyla temizlik çalışmalarına destek verecektir.) 

İl Orman Müdürlüğü (Okulların bahçelerinde ağaç ekilecekse, İl Orman 

Müdürlüğümüzden fidan temin edilebilecektir.) 

*Kurumlarımızla direk temasa geçilebilecektir. 



 

PROJENİN UYGULAMA 

PLANI: 

 Okullarda oluşturulan Proje ekibi ve Rehberlik servisi uygulamada 

yönetim ve organizasyon görevini üstlenir. (gönüllü olan öğretmenlere 

öncelik tanınır) 

 Öğretmen görüşleri alınarak kişisel ve çevre temizliğine dikkat eden 

öğrencilerin belirlenerek okul temizlik ekibinin kurulması 

 Okul idarelerince Nisan ayı içerisinde belirlenen bir günde gerekli 

tedbirler alınıp, okuldaki herkesin katılımıyla okulun çevresinde detaylı 

bir temizlik yapılacak. 

 Her sınıf kendi sınıf temizliğinden sorumlu olacak ayrıca her sınıfa 

okulun belirli alanlarından yer verilecek. Bu şekilde her sınıf kendi 

mıntıkasının temizliğinden sorumlu olacak.  

 İmkânı olan okulların bahçelerinde fidan ve/ya çiçek ekilecek. 

 Yapılan bütün temizlik faaliyetleri fotoğraf ve kamera çekimiyle kayıt 

altına alınacak. 

 Okul Temizlik Proje Ekibince yapılan rutin kontroller neticesinde, yapılan 

puanlamadan sonra en yüksek puan alan sınıfın haftanın en temiz sınıfı 

seçilmesi 

 Okulların temizlik çalışmalarını, musdegerleregitimi@gmail.com mail 

adresine göndermeleri –son gün 30 Nisan 2017- (temizlik ekiplerini 

oluşturma, sınıflarda, okulda ve çevresinde yapılan temizlik çalışmaları, 

yeşillendirme ve ağaçlandırma ile bilinçlendirme çalışmaları)   

    Çalışmalarını raporlaştırıp ArGe Birimine mail ortamında gönderen 

okullar (belgeler, tutanaklar, fotoğraflar, videolar vs)  MEM Proje ekibi 

tarafından kontrol edilerek, belirtilen kriterler doğrultusunda ilimiz 

merkezindeki en temiz üç okul seçilerek ödüllendirilecek ve yapılan 

çalışmalarla ilgili İl MEM’in web sitesinde ve yerel medyada yer verilmesi 

suretiyle toplumsal bir farkındalık oluşturulacaktır.  

YARIŞMA KRİTERLERİ   Sınıfların temizlik, tertip ve düzeni 

 Koridorların temizlik, tertip ve düzeni 

 Lavabo ve tuvaletlerin temizliği 

 Okul bahçesinin temizliği, çöp kovalarının bulundurulması 

 İmkânı olan okulların yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları 

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME: 

       Muş Mili Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge birimi bu projeyi 

yürütür. Okullarda oluşturulan Proje ekibi ve Rehberlik servisi ise 

uygulanmasını takip eder. 

 

SONUÇ: 

 Temizlik kampanyamızda gerek kişisel temizliğimiz gerekse çevre 

temizliği konusunda öğrencilerimiz daha duyarlı olacaktır. 

 Çöpleri yere atmak yerine çöp kovasına atma alışkanlığı kazanılacaktır. 

 Sınıflarımız, lavabolar, okul bahçesi daha temiz ve düzenli kalacaktır. 

 Okulun içinde ve dışında çöp kovaları bulundurmak suretiyle çevrenin 

kirletilmemesi sağlanacak ve daha temiz bir çevre oluşturulacaktır. 

 Yeşillendirme ve ağaçlandırma suretiyle doğayı sevme ve koruma ile ilgili 

öğrencilerimizde ciddi bir bilinç oluşturulacaktır. 

 

mailto:musdegerleregitimi@gmail.com

