KÜRESEL ETKİNLİK GÜNLERİ 2017
(GLOBAL ACTİON DAYS 2017)
Küresel Etkinlik/Eylem Günleri, herkesin modern dünyamızda daha sürdürülebilir olmaya yönelik eylemlerini
aktif olarak paylaşması çağrısıdır.
Global Action Days (GAD); FEE programlarını (Mavi Bayrak, Yeşil Anahtar, Eko-Okullar, Okullarda Orman,
Çevrenin Genç Sözcüleri) yürüten katılımcıların yanı sıra, Dünyadaki sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak
isteyen kişilerin etkinliklerini diğerleri ile paylaşmasını amaçlamaktadır.
NE ZAMAN?
Yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklere dayanan Küresel Etkinlik Günleri 2017,
6-12 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
10 Kasım 2017, FEE Genel Merkez, katılımcıların sosyal medya platformları üzerine gönderdikleri hikâyeleri
paylaşacaktır. “Global Action Days” çevre için "güçlendirici gün" dür.
KİMLER KATILABİLİR?
Herkes!
KAYIT
Katılımcılar için kayıt gerekmektedir. Bir etkinlik için tek kayıt yeterlidir.
 Kayıt FEE web sitesinde http://www.fee.global/registration yapılabilir. http://www.fee.global/registration
 Katılımcılar, etkinliklerini FEE'nin Küresel Eylem Günleri Facebook sayfasında mutlaka yayınlamalıdır.
FEE’s Global Action Days Facebook page https://www.facebook.com/groups/683208545141374/
ETKİNLİKLER VE TANITIM
Öncelikle yapılacak etkinlik planlanmalı, ardından etkinliğin tanıtımı planlanmalıdır.
 Küresel Eylem Günleri sırasında ve sonrasında yapılacak bazı örnekler facebook sayfasından
https://www.facebook.com/groups/683208545141374/ daha önceki yıllarda yapılanlar incelenebilir,
 Çöp toplama, sahil temizliği, okulda çevre konulu resim yarışmaları,
 Ağaç/fidan dikimi,
 Daha önceki yıllarda "çevre" konulu bir tiyatronun yeniden tüm okula temsili,
 Okulda Global Action Days'e dikkat çeken diğer tanıtımlar vb.
 Seçilen konu fotoğraf ve videolarla kaydedilip, açıklama ilgili hastaglerle Global Action Days facebook sayfasında
paylaşılmalıdır.
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KÜRESEL ETKINLIK/EYLEM GÜNÜ - 6-12 Kasım 2017
Öğretmenler için:


Öğrencileri konuyla ilgili açıklama yapılmalıdır. Global Action Days nedir? (facebook sayfasından örnekler
gösterilebilir)



Daha sonra etkinlikleri Ne olacak? Ne zaman? Hangi Çevre etkinliği konusunda? Nerede? Nasıl? yapılacaktır.



Öğrencilerle ya da öğretmenin karar vermesiyle (yaş grubuna ve koşullara göre değişiklik gösterebilir) konu
seçilip planlanmalı, öğrencilere açıklanmalı ve etkinliğe başlanmalıdır.



Sosyal Ağlarda facebook, twitter, instagram gibi sosyal medyada paylaşılmalı, seçilen konuya daha fazla kişinin
dikkati çekilmelidir.



Yapılan etkinlikler fotoğraflanmalı, video ile birlikte açıklamalarıyla aşağıdaki hastagleri de ekleyerek Global
Action Days'in https://www.facebook.com/groups/683208545141374/ facebook sayfasında paylaşılmalıdır.



Global Action Days'in sayfasında çalışmalar mutlaka paylaşılmalıdır.
https://www.facebook.com/groups/683208545141374/
Paylaşım yaparken aşağıdaki hashtagleri çalışmanızın açıklamasına mutlaka ekleyiniz.
Eko-Okullar Programı kayıtlı okullar için:
# g l o b a l a c t i o n d a y s / #FEEGAD #ecoschools #GreenFlag #SevenSteps #ecoschoolsint
#ESParis2017

KÜRESEL EYLEM/ETKİNLİK GÜNÜ SONRASINDA
Katılımcılar tarafından paylaşılan resimler, fotoğraflar ve çalışmalar ile bir slayt gösterisi oluşturulabilir.
Okul web sitelerinden paylaşılabilir, Diğer ülkelerden iyi bulduğunuz uygulamalar seçebilir, paylaşılabilir.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için;
Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinasyonu
Tel: +90 312 222 12 90-99
Mobil: +90 530 667 20 88
e-mail: ekookullar@turcev.org.tr
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