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ETKİNLİK ADI: Harekete Geç! B Gezegeni Yok!  

 

UYGULANMA TARİHİ: Haziran 2020- Haziran 2021 

 

PROJE HAKKINDA: Projenin temel amacı 'Harekete Geç! B Gezegeni yoktur ', öğrencileri çok çeşitli 

etkinliklere katılarak kendileri ve çevreleri ile ilgili sağlıklı yaşam tarzları benimsemeye motive etmektir. Bu 

faaliyetler birkaç kategoride birleştirilmiştir ve her ortak okul, kaynaklarına, okul türüne, öğrencilerin yaşına 

vb. bağlı olarak farklı kategorilerde hangi faaliyetlerin yapılacağını seçebilir. 

Bu kategoriler: 

1. Daha fazla doğal kaynak, daha koruyucu olmaya çalışın, 

2. Yürüyüşe veya bisiklete binmeye başlayın, Dünya’nın hoşuna gidecek! 

3. Tek kullanımlık plastiğin önüne geçin, üstte geri dönüştürün! 

4. Bir ağaç dikin - ücretsiz nefes alın; 

5. Geleneksel yemekleri pişirirken güzel kokular yayın, 

6. Yılda iki eko etkinlik, Dünya'nın acısını ve korkularını azaltır; 

7. Evet yapabilirsiniz! (Böcek barınağı inşa etmek, sebze bahçesi dikmek, ayrı atık toplama için çöp 

kutusunu boyamak gibi kendi sürdürülebilir kalkınma projenizi tasarlayın.) 

HEDEFLER:  

Öğrenciler, doğal güzellikleri, korunan ve nesli tükenmekte olan türleri ve memleketin farklı yaşam 

alanlarını keşfedecek ve herkesin korunmasına nasıl katkıda bulunabileceğini tartışacak. Bu faaliyetin temel 

amacı, doğal kaynakların korunması kodu olacaktır. Diğer bir amaç ise öğrencileri motorlu taşıt kullanmak 

yerine yürümeye veya bisiklete binmeye motive etmektir. Açık havada daha fazla ders alınmalı, okul 

bahçelerinde beceri poligonları oluşturulabilir vb. Öğrenciler çevrelerine ağaç dikmenin faydalarını ve 

günlük yaşamda tek kullanımlık plastik kullanmanın zararlarını öğreneceklerdir. Eski geleneksel tarifler 

yeniden canlandırılacak ve öğrenciler geleneksel lezzetli yemekleri pişirme ve tatma fırsatı bulacak. 

Öğrenciler, Gezegenimizin hayatta kalması için hızlı çözümlere ihtiyaç duyduğunun farkına varmak 

amacıyla bazı eko eylemler tasarlayacak veya katılacaklardır (örneğin: plajları, ormanları vb. Temizlemek, 

eski kağıt veya plastik şişe tapalarını toplamak, böcek pansiyonları inşa etmek vb.). 

ÇALIŞMA SÜRECİ : 

Ekim - proje için daha fazla ortak bulma (önceki iyi deneyime dayalı olarak) 

Kasım - öğrenciler okulları ve yaşadıkları kasaba hakkında sunum yapacaklar 

Ocak / Mart - her ortak okul, kaynaklarına, okul türüne, öğrencilerin yaşına vb. bağlı olarak farklı 

kategorilerde (projenin kısa açıklamasında belirtilenler) hangi faaliyetlerin yapılacağını planlamalıdır. 

Mart / Mayıs - planlanan faaliyetlerin uygulanması. Her okul, herhangi bir ortak okuldan en az bir fikir 

kopyalayıp öğrencileriyle birlikte yürütmelidir. Tüm faaliyetler, projenin TwinSpace'inde görünür olmalıdır. 

 

BEKLENEN SONUÇLAR: 

Doğal kaynakların korunması kodu, okul bahçelerinde beceri poligonlarının inşası, eğitici sloganlarla 

boyanmış keten çantalar, okul bahçelerine dikilmiş ağaçlar veya sebze bahçeleri, tüm ortak ülkelerden 

tariflerin yer aldığı uluslararası çevrimiçi yemek kitabı, proje sırasında yapılan tüm etkinliklerin 

açıklamasını içeren ortak kullanıcılara açık Twinspace vb. 
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PROJEYE ORTAK ÜLKELER:  

AVUSTURYA (1) 

HIRVATISTAN (6) 

PORTEKIZ (1) 

SLOVENYA (2) 

TÜRKIYE (1) 

 

YAŞ ARALIĞI : 7 - 14 


