EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

Eko-okullar programı; anaokulları, ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerin
çevresel konulara olan ilgisini hem sınıf çalışmalarıyla hem de toplumsal
etkinliklerle arttırmayı amaçlayan, çevre eğitimini destekleyen uluslararası bir
programdır.

Katılımcı yaklaşımıyla,

okullardaki

öğrenciler hem

çevresel

konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum
kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim
sisteminin uygulanmasını da sağlar. Bu yönleriyle Eko-Okullar çevre eğitimi ve
vatandaşlık eğitimine yönelik iyi bir adımdır. Program ülkemizde Türkiye Çevre
Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir. Dünya çapında toplam 52 ülkede
uygulanan

Eko-Okullar

koordinasyonunu,

Projesi’nin

Uluslararası

(www.eco-schools.org)

Çevre

Eğitim

Vakfı

uluslararası

(FEE, www.fee-

international.org) yürütmektedir. Vakıf, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının üyesi
olarak bu projeyi 1995 yılında başlatmıştır.
Eko-Okullar, sınıfta öğrenmenin ötesine geçerek yerel ve geniş toplumda
sorumluluk alabilme ve etkinliklerde bulunabilme yeteneklerini de geliştirir.
Sürdürülebilir kalkınmanın birçok yönünü içerdiğinden okullarda Yerel Gündem
21’in uygulanması için ideal bir yoldur.

Eko-Okullar Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici
bir program sunmasının yanı sıra; proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda
ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak
ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır.
Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı
okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

“Biz de Özel Çağla Koleji olarak ilkokul-ortaokul ayrı ayrı olmak üzere
hem ulusal hem de uluslararası alanda saygınlığımızı artıracak, öğrencilerimize
somut anlamda gerçek bir çevre sorumluluğu ve bilinci kazandıracak olan bu
projede yer almış bulunmaktayız. Amacımız daha güzel bir çevrede yaşamak,
daha sorumlu ve bilinçli gençler yetiştirmek. Bu yıl konumuz olan “Çöp AtıkGeri Dönüşüm” konusunda öğrencilerimiz, tüm zümre öğretmenlerimiz, okul
idaremiz, velilerimiz birlikte çalışacağız. Böylece gelecek nesillerimizin çevre
bilinci kazanması ve sahip olduğu bilgileri davranış haline getirmesi konusunda
duyarlı olan ve güzel şeyler yapmak isteyen bireyler yetiştirmiş olacağız. Çünkü
doğayı seviyoruz ve çevreye saygılıyız.
Hem ilkokul, hem de ortaokul olarak ayrı ayrı etkinlik ve çalışmalarını
sürdürdüğümüz Eko Okul projemiz, bu yıl tüm enerjimiz ile başlamıştır.
Eğitim öğretim yılımızın Eko Okullar Projesi için başarılı ve amacına
ulaşmış bir yıl olması dileğiyle...
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