İSTEK VAKFI KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULLARI
İlköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi
vermek için uygulanan eko-okullar programına Ekobot Sanat Atölyesi’nde hazırlanan
İSTEK Vakfı Kemal Atatürk İlkokul öğrencileri, bugüne kadar 8 atölye yaptı. Her bir
atölye çalışmasında atıklardan resim, müzik aleti ve anahtarlık yapan öğrenciler atığı
bir değere dönüştürdüler.
İSTEK Vakfı Kemal Atatürk İlkokul öğrencileri , ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre
yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan eko-okul programına
Ekobot Sanat Atölyesi’nde hazırlanıyor.

Bugüne kadar 100 sayıda öğrencinin sekiz kez Ekobot Sanat Atölyesi’ne katıldığını belirten
Ekolojik Enerji Genel Müdür Yardımcısı Selen Tanner, öğrencilerin evden getirdikleri atıkları
kullanarak resim, müzik aletleri ve anahtarlık yaptığını söyledi.

Selen Tanner, her bir atölye çalışmasının öğrencilere atıkların bir değer olduğunu öğrettiğine
dikkat çekerek, “Yapılan atölye çalışmaları ile çöp olarak atılan her bir atığın aslında nasıl bir
değere dönüştüğünü öğreniyorlar. Aynı zamanda da çöplerin ayrıştırılarak toplanması
gerektiği konusunda bilinçleniyorlar. Her eve bir kaynak yöneticisi, her eve bir atık yöneticisi
sorumluluğunu almayı seven çocuklar yaşam kalitemize yakın gelecekte artı değer
katacaklar. Çalışmalarımızı çeşitlendirerek, ulaştığımız noktaları arttırarak her ay düzenli
olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diyor.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI
Ekolojik Enerji olarak bu programın bir parçası olmanın kendilerini heyecanlandırdığını
söyleyen Tanner, eko-okul projesine ilişkin olarak şu bilgileri verdi:
“Bu program; katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrencilerin hem çevresel konularda bilgi
edinmelerini, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel
konularda bilinçlendirmelerini sağlıyor. Programla, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine
kurulmuş bir çevre yönetim sistemi uygulanıyor. Eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin
ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol
alıyorlar. Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program
sunmasının yanı sıra; program 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 taşıyor. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde
tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.”
İSTEK Vakfı Kemal Atatürk İlkokul Müdürü Zeynep Belendir bu projede Ekolojik Enerji ile
çalışmalarını, öğrencilerin atıklar konusunda bilinçlenip çevre konusunda daha duyarlı
olmalarını sağladığını belirterek, programın uygulanmasının öğrencilere sağladığı yararları
şöyle sıraladı:“Öğrenciler çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları
ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazanıyorlar.

Öğrenciler, bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştiriyor. Grup çalışmasını ve katılımcı
olmayı öğreniyorlar. Bunların yanı sıra, sorunları tanıma, çözüm üretme, tartışma, inisiyatif
kullanma, karar verme yeteneği, plan yapma, rapor yazma becerisi gelişiyor. Tüketim
alışkanlıkları değişen öğrencilerde doğal kaynakları koruma bilinci gelişiyor. Bunların
yanında programın okullara da inanılmaz yararları oluyor. Temizlik ve düzeni sürekli kılıyor.
Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanıyor, Okul öğrencilerce sahipleniliyor.”

