2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU
EKO-OKULLAR PROGRAMI
EYLEM PLANI

ETKİNLİKLER

AYLAR

EYLÜL

EKİM

• Okulumuzda eko-okul kulübünün oluşturulması
• Okulumuzda eko- okul kulübünün tanıtım sunumunun
yapılması.
• Eko-okul komitesinin oluşturulması
• Zümrelerden konuya ilişkin yıllık planlarının alınması
• Eko-okul eylem planının hazırlanması
• Eko-timin seçilmesi
• Eko-okullar programı dâhilinde yapılan etkinliklerin
düzenli olarak okulumuzun web sitesinde duyurulması

• Okul İdaresi
• Koordinatör Öğretmen
•
•
•
•
•

Koordinatör Öğretmen
Koordinatör Öğretmen
Koordinatör Öğretmen
Bütün Okul
Bilişim Teknolojileri
Zümresi

•
•
•
•

Eko- ilkenin belirlenmesi
Eko panonun oluşturulması/düzenlenmesi
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde pano hazırlanması
Yeni gelen öğrencilerin ve öğretmenlerin eko-okul projesi
hakkında bilgilendirilmesi
• Atık pil toplama yarışmasının duyurulması
• Ekonomik Sürüş Teknikleri projesinde kullanılacak öğrenci
sunum kartlarının hazırlanması
• Ekonomik Sürüş Teknikleri ile ilgili broşür hazırlanması

•
•
•
•

• Eko-sürücü etiketinin hazırlanması

•

Eko-Tim/Koordinatör Öğr.
Eko-Tim/Koordinatör Öğr.
Eko-tim
Ortaokul öğretmen ve
öğrencileri
Koordinatör Öğretmen
Eko-Tim / Koordinatör
öğr. / Grafik tasarımcısı
Eko-Tim / Koordinatör
öğr. / Grafik tasarımcısı
Eko-Tim / Koordinatör
öğr. / Grafik tasarımcısı

Eko-tim ve komiteler toplantısı

•
•
•

Su kullanımının bilinçli yapılması için uyarı yazılarının
yazılması ve evlerde su tasarrufu konusunda yapılacak
çalışmaları özendirme
Sınıfların gezilip, programın detaylı olarak anlatılması

•

Eko-Tim/ Fen ve
Teknoloji Zümresi

•

•

6. Sınıflar Sosyal Bilgiler dersinde SUYUN TARİH
BOYUNCA YERLEŞİM ALANI SEÇERKEN
ÖNEMİ konusuna değinilmesi

•

Koordinatör
Öğretmen
Sosyal Bilgiler
Zümresi

•

Ekonomik sürüş teknikleri ile ilgili tanıtım kokteylinin
hazırlanması

•

TOYOTA

•

Hibrid araba tanıtımlarının ve test sürüşlerinin
düzenlenmesi

•

TOYOTA

•

Ekonomik Sürüş Teknikleri ile ilgili kısa film
yarışmasının duyurulması

•

Kısa Film Kulübü

•
•

KASIM

UYGULAMA

Eko-tim ve komiteler toplantısı

•

ARALIK

•
•
•

Öğrencilerin suyun önemine ilişkin hazırladığı slogan
ve özlü sözlerin okulun çeşitli yerlerinde yer alması
Su Döngüsü ile ilgili resim çalışmasının yapılması
5. sınıf Fen Bilimleri dersinde “Su Döngüsü”
konusunun işlenmesi
GKV Okul servis şoförlerine Ekonomik Sürüş
Teknikleri eğitiminin verilmesi

• Eko-Tim
• Görsel Sanatlar Zümresi
• Fen Bilimleri Zümresi
• Türk Sürüş Akademisi

Eko-tim ve komiteler toplantısı

OCAK

ŞUBAT

• Çevre haberleri toplama ve panoda sergileme

• Eko-Tim

• Su konulu kompozisyon yazımı

• Türkçe Zümresi

1. dönem proje değerlendirme anketinin uygulanması,
sonuçların eko-tim öğrencileri & komite & danışman
öğretmenlerle değerlendirilmesi
• Eko-okullar panolarının düzenlenmesi ve güncellenmesi
• Su konusunda dünyada ve ülkemizde gazetelerde ve

• Koordinatör öğrt, Eko-Tim
• Eko-Tim

dergilerde yer alan ilginç haberlerin eko – okul panosunda
sergilenmesi
• Devlet Su İşlerinin WEB sitesindeki duyuruların takip
edilmesi ve” 22 Mart Dünya Su Günü” konulu afiş, resim,
fotoğraf ve kompozisyon yarışmalarının takip edilmesi

• Resim Kulübü,
Fotoğrafçılık Kulübü ve
Türkçe Zümresi

• “Sürdürülebilir Ulaşım” ile ilgili bilgilendirme seminerinin

düzenlenmesi
Eko-tim ve komiteler toplantısı

MART

• Eko-Tim/ Koordinatör Öğr

• 21- 27 Mart Orman Haftasının kutlanması ve panoda
sergilenmesi
• Çevre ile ilgili günlerin kutlanması ve pano çalışmalarının
yürütülmesi
21 Mart Dünya Ağaç Günü
22 Mart Dünya Su Günü
• Su konulu resim yarışması düzenlenmesi
• İkinci yılı tamamlanan “SU” konusunun değerlendirilerek
“Yeşil Bayrak” başvurusunun yapılması
• Toyota da düzenlenen “Hayalimdeki Araba” yarışmasına
katılmak

• Sürdürülebilir Ulaşım
Derneği (EMBARQ) ve
Şehitkamil Belediyesi

• Eko-Tim
• Eko-Tim/Fen Bilimleri
Zümresi

• Görsel Sanatlar Zümresi
• Koordinatör Öğr.
• Görsel sanatlar Zümresi

Eko-tim ve komiteler toplantısı
•
•
•

NİSAN

•

22 Nisan Dünya Gününün kutlanması
Su arıtma tesisine gezi düzenlenmesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlamalarına katılmak
Kısa Film yarışmasının ve Ekonomik Sürüş
Teknikleri projesinin kazananlarına ödüllerinin
verilmesi

Eko-tim ve komiteler toplantısı

• Eko-Tim
• Koordinatör öğrt, Eko-Tim
• GKV ve TOYOTA
• GKV ve TOYOTA

MAYIS

• Bahar şenliği hazırlıkları ve okulun bahçesinde çevre
temizliği
• Eko-Okul ve suyun önemi ile ilgili tanıtıcı afişleri okulun
ve bahçenin çeşitli yerlerine asma
• Biyolojik Gölet’e çevre gezisi düzenlenmesi

• Eko-Tim/Koordinatör öğr.

• Bilim şenliğinde eko-okullarla ilgili panoların ve yapılan
etkinliklerin sergilenmesi
• Suyun önemi ile ilgili çekilen fotoğrafların sergilenmesi
• “Ekonomik Sürüş Teknikleri” projesinin raporunun
hazırlanması

• Eko-Tim

• Eko-Tim
• Eko-Tim/Koordinatör Öğr.

• Fotoğrafçılık Kulübü
• Koordinatör Öğr.

Eko-tim ve komiteler toplantısı
• 6- 12 Haziran Dünya Çevre Gününe hazırlıkların yapılması

• Türkçe Zümresi

• Yıl içinde yapılan çalışmalardan oluşan fotoğrafların sunu

• Eko-Tim/Koord. Öğr.

kompozisyon yazımı

HAZİRAN

• Eko-Tim/Koord. Öğr.

Dünya Çevre Gününün kutlanması
• “Su Tasarrufu ile ilgili neler yaptınız” konulu

haline getirilip tüm okul tarafından izlenip tüm okulla
paylaşılması

2. dönem proje değerlendirme anketinin uygulanması,
sonuçların eko-tim öğrencileri & komite & danışman
öğretmenlerle değerlendirilmesi

