
2019– 2020EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

TASARRUF VE ÇEVRE BİLİNCİ 

EĞİTİMİPROJESİ

UYGULAMAYÖNERGESİ



 Öğrencilerimizi milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, milli ve

manevi donanıma sahip, duyarlı, bilinçli ve sorumlu fertler olarak

yetiştirmek

 Sosyal hayatın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesine

katkıda bulunan, temel insanî değer ve erdemlerle donatılmış ve bunları

davranışa dönüştürebilen fertler yetiştirmek

PROJENİN AMACI
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 Öğrencilerimizin kişilik gelişimlerini doğru yöneterek; çevre sorunlarına

çözüm yolları üreten, ekolojik alandaki gelişmeleri takip eden bireyler

yetiştirmek

 Tasarrufu erdem kabul eden bireyler yetiştirmek

 Öğrencilerimize olumlu davranışlar kazandırarak tüketim

alışkanlığıyla ilgili farkındalık oluşturmak.

PROJENİN AMACI
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 2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılı Tasarruf ve Çevre Bilinci
Eğitimi konuları eğitimin tüm kademeleri için ortak olarak
belirlenmiştir. Ancak temalara bağlı etkinlikler öğrencilerin
bilişsel, duyuşsal ve pisko-motor gelişim düzeyleri dikkate
alınarak öğretmenler tarafından tasarlanabilir. Etkinliklerin
yapılandırmacı yaklaşımda yer alan 5e ve 7e modeli dikkate
alınarak, bilginin öğrenci tarafından aktif bir biçimde yaparak
yaşayarak öğrenmesini sağlaması projenin verimliliği açısından
oldukça önemlidir.

 Bu bağlamda yapılacak olan çalışmaların her ayın sonunda
malatyadep44@gmail.com e-mail adresineistenilen
formatta gönderilmesigerekmektedir.

2019– 2020Eğitim Öğretim Yılı  

Uygulanacak Temalar
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KURUMLARDA

Uygulanacak Temalar

AYLAR TEMALAR

EKİM - KASIM
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKTE 

FARKINDALIK

ARALIK - OCAK – ŞUBAT GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK

MART – NİSAN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE 

TASARRUF



ÇALIŞMA TAKVİMİ

Çalışmanın Başlama ve Bitiş 

Tarihi
1 Ekim 2019 – 30 Nisan 2020

Çalışmanın Faaliyet Ara 

Raporları Teslim Tarihi

30 Kasım 2019

29 Şubat 2020

30 Nisan 2020

Çalışmanın Yılsonu Rapor 

Teslim Tarihi
15 Nisan 2020

Raporların İncelenmesi ve Saha 

Ziyaretleri Tarihleri
16 Nisan 2020 – 02 Mayıs 2020



 Kullanılacak yöntem ve tekniklerin seçiminde, belirtilen temaların alt

başlıkları (doğa sevgisi, hayvan sevgisi, tasarruf, geri dönüşüm vb.) okulun

yer aldığı bölge ve çevre koşulları, okulun fiziki yapısı, öğrenci ve veli

özellikleri göz önünde bulundurularak düzenlenmesigerekmektedir.

 Okul Öncesi KullanılacakYöntem veTeknikler:

Drama, örnek olay, hikaye okuma-yazma (öğretmen düzeyi), proje hazırlama,

kavram haritası, parmak oyunu, gezi, resim, veli-öğrenci etkinlikleri vb.

 İlkokul Kullanılacak Yöntemve Teknikler:

Drama, örnek olay, pano çalışması, gezi, kavram haritası, resim, veli-öğrenci  

etkinlikleri, şiir okuma, projehazırlama vb..

UYGULAMALARDA KULLANILACAK  

YÖNTEM VETEKNİKLER
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 Ortaokul DüzeyiKullanılacakYöntem veTeknikler:

Örnek olay, hikaye okuma-yazma, tiyatro, kavram haritası, gezi, resim, veli-

öğrenci etkinlikleri, materyal geliştirme, afiş, şiir okuma, proje hazırlama vb.

 Lise DüzeyiKullanılacakYöntem veTeknikler:

Örnek olay, kısa film hazırlama, belgesel çekimi, tiyatro, kavram haritası, gezi,  

afiş, veli-öğrenci etkinlikleri, şiir okuma, dergi, festival, seminer, konferans,

panel, münazara, çalıştay, proje hazırlamavb.

UYGULAMALARDA KULLANILACAK  

YÖNTEM VETEKNİKLER
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 Okul yönetimi tarafından belirlenen Okul koordinasyon ekibinde  

yer alan yönetici ve öğretmenlerin Ar-Ge Birimi Tasarruf ve Çevre 

Bilinci Eğitimi  proje koordinatörü ile iletişim halinde olmaları,

 Okulda düzenlenecek temalara yönelik faaliyetlerinplanlanması,

koordinasyonunun sağlanması, uygulanması vegörünürlük  

materyallerininAr-Ge birimine online olarak gönderilmesi,

 Okul koordinasyon ekibi tarafından seçilen çalışmanın her tema

sonunda (1 çalışma olmak koşuluyla)

malatyadep44@gmail.com adresinegönderilmesi,

OKUL KOORDİNASYON EKİBİ  

GÖREV VESORUMLULUKLARI
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 Her tema ile ilgili tema sonunda Ar-Ge birimine gelecek  

eserlerin değerlendirilmesi ve iyi örneklerin web sayfasında  

yayınlanması,

 Okul koordinasyon ekiplerine yönelik mesleki gelişimi  

destekleyecek eğitim faaliyetlerinyürütülmesi,

 Ar-Ge birimi tarafından iyi örnek olarak belirlenen çalışmaların  

dönem sonunda gerçekleştirilecek ‘Tasarruf ve Çevre 

Bilincinde Örnek Uygulamalar Ödül Töreni’ programının

düzenlenmesi,
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TASARRUF VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİKAPSAMINDA 

AR-GE BİRİMİ  TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

ÇALIŞMALAR



 Sivil Toplum Kuruluşları ile okul işbirliği sağlamak, bu  

kapsamda yapılacak çalışmaları planlamak, bu bağlamdaokul  

koordinasyon ekiplerini bilgilendirmek,

 Tasarruf ve Çevre Bilinci kapsamında yerel ve bölgesel 

görünürlük  faaliyetlerini düzenlemek (afiş, bilboard, okul

bilgilendirme  broşürleri, kamu spotu, proje kitapçığı vb.)

 İl düzeyinde, seminer, konferans, panel, atölye çalışmaları ve  

çalıştaylar düzenlemek,

TASARRUF VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİKAPSAMINDA 

AR-GE BİRİMİ  TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

ÇALIŞMALAR
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 Proje kapsamında yıl sonu faaliyetraporlarının hazırlanması

 Öğrenci pansiyon programları düzenleyerek, diğerkamu

kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 Proje kapsamında yürütülecek bölgesel, ulusal veuluslararası  

programları düzenlemek,

 Okullarda yürütülecek faaliyetlere il düzeyinden katılım  

sağlamak,
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TASARRUF VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİKAPSAMINDA 

AR-GE BİRİMİ  TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

ÇALIŞMALAR



TASARRUF VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ 

KAPSAMINDA YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

 Temalarla ilgili münazara, panel, konferans, kısa film, 

gezi, doğa yürüyüşü vb, çalışmalar

 Öğrenciler arasında resim, fotoğraf, şiir, afiş, öykü vb. 

yarışmalar

 Okul bahçesinde biyolojik çeşitliliği arttıracak çalışmalar 

yapmak

 Okulda ve sınıflarda temalarla ilgili panoların 

oluşturulması

 Öğrencilerle tasarruf ve çevre bilincini arttıracak  (temalar 

kapsamında) projeler yapmak



DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL

 Okul Yürütme Kurulu tarafından, e-mail aracılığıyla 

dönem ara faaliyet raporları ve proje sonunda nihai 

raporlar  malatyadep44@gmail.com adresine 

gönderilecektir.

 Nihai raporun içerisinde Okul Yürütme Kurulu tarafından 

doldurulmuş değerlendirme kriterleri formu gerekli 

ekleriyle birlikte bulunmalıdır.
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DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL

 İl İzleme ve Değerlendirme Komisyonuna gönderilen bu 

raporlar komisyon tarafından incelenecek ve okullara 

saha ziyaretleri yapılacaktır. 

 Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren okullara 

çeşitli ödüller verilecektir.



DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL

Değerlendirme kriterleri genel olmakla birlikte ödüller 

her kademe için ayrı ayrı değerlendirilerek 

belirlenecek ve her kademde ilk 3’e giren okullar 

ödüllendirilecektir.

MALATYA MEM AR-GEBİRİMİ 16



 Okul koordinasyon ekipleri projekapsamında yürütülecek
faaliyetlerin tek sorumlusu değildir. Proje tüm okulun ortak  
sorumluluğundadır. Ekipler, yürütülecek faaliyetlerin  
koordinasyonu veAr-Ge birimi ile iletişimin sağlıklı bir şekilde  
yürütülmesi içinbelirlenmiştir.

 Ar-Ge birimine her temanın son haftası ilgili mail adresine her
okuldan  koordinasyon ekibi tarafından seçilen bir etkinliğin 
gönderilmesi  gerekmektedir. Okulunuzda yaptığınız tüm
faaliyetleri göndermeyiniz. Örnek uygulama teşkil edecek 1 
çalışmanın  tarafımıza gönderilmesigerekmektedir.

TASARRUF VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ 

KAPSMINDA  DİKKAT EDİLECEKHUSUSLAR
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 Ar-Ge birimine gönderilen eserlerin 1yıl boyunca arşivlenmesi

gerekmektedir. Ödül töreninde esere ait yazılı, görsel ve basılı

materyalin olmaması durumundadeğerlendirmeye

alınmayacaktır.

 Gönderilecek eserlerin mail adresinde eserin kime ait olduğu,  

hangi okula ait olduğu, etkinliğin hangi öğretmen ve

öğretmenler tarafından uygulandığı ve katılım sağlayan sınıfın

belirtilmesi oldukça önemlidir.

TASARRUF VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ 

KAPSMINDA  DİKKAT EDİLECEKHUSUSLAR
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 Dosya boyutu yüksek olan, e-mail adresine yüklenemeyen  

eserlerin taşınabilir depolama aygıtlarına yüklenerek Ar-Ge  

birimi proje koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 Gönderilen eserlerden doğabilecek her türlü sorumluluk  

gönderici okullara aittir. Bu durumda gönderilen eserlerin  

özgün olması en önemlikriterdir.

 Belirtilen temalardışında gelen eserler

değerlendirmeye esasalınmayacaktır.

TASARRUF VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ 

KAPSMINDA  DİKKAT EDİLECEKHUSUSLAR
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 Mine İPEK - Ar-Ge Birimi

Tasarruf ve Çevre Bilinci Eğitimi 

ProjeKoordinatörü

Telefon: 0505 560 3059

E-mail: malatyadep44@gmail.com

İLETİŞİMBİLGİLERİ
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