
İler� dönüştürün.

Yaratıcı ve farklı olun. Kullanmadığınız
eşyalarınızı �ler� dönüşümle yen� b�r eşyaya
dönüştürün. H�ç �şe yaramayacağını
düşündüğünüz b�r parça b�le çok farklı b�r
forma dönüşeb�l�r.
 
İler� dönüşümle �lg�l� f�k�rler �ç�n araştırma
yapab�l�rs�n�z.

Yürüyün.

Karbon ayak �z�n�z� düşürmek �ç�n
ayaklarınızı kullanın! “Yürüyen otobüsler”
oluşturun. Böylece b�rl�kte yolculuk
ed�p hareket etmen�n, tem�z havanın ve
doğa dostu adımların keyf�n� çıkarın. 
 
Uzak mesafeler �ç�n toplu taşıma ve
b�s�klet seçenekler�n� kullanın.

Tek kullanımlık ürünler�
hayatınızdan çıkarın. Her türlü
tüket�m�n�z� kısın.

Plast�k poşet yer�ne bez çantanızı, termos ve
mataranızı da�ma yanınızda taşıyın.
 
Tüket�m�n�z� en aza �nd�r�n. Belgeler�n�z�
yazıcıdan çıktı almak yer�ne elektron�k olarak
çoğaltıp kağıt tüket�m�n�z� azaltın.
Kullanmadığınız durumlarda mon�törü
kapatmak g�b� küçük alışkanlıklar büyük
tasarruflar yaratır.
 

Ger� dönüştürün.

Atıklarınızı sınıflandırın ve �lg�l� ger� dönüşüm
kutularına bırakın. Bu davranışınız b�r müddet
sonra  yakın çevren�z�n de yed�kler� meyveler�n
çek�rdekler�n� çöpe atmak yer�ne büyümeler�
�ç�n toprağa gömmeler� ve atıklarını �lg�l� ger�
dönüşüm kutusuna atmaları alışkanlığına
sebep olacak.
 
Rut�n doğa dostu davranışlarınızla örnek ve
önder olun.

 

EKO-OKULLAR İÇİN 
DOĞA DOSTU 
YÖNLENDİRİCİ NOTLAR
Atacağınız her adımın doğaya etk�s�n� göz önüne alarak yeş�l yaşamı günlük
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sürec�nde Eko-Okullar �ç�n doğa dostu öner�ler:  

Yeş�l Beslen�n.
Mutfağınızdak� bes�nler� �nceley�n.
Kaynaklarının et�k, yerel ve organ�k olup
olmadığına bakın. 
 
B�tk�sel temell� bes�nler�n karbon ayak �z�
daha az olduğu �ç�n mümkün olduğunca h�ç
hayvansal ürün tüketmed�ğ�n�z günler
düzenley�n.

Toprağa Dokunun.

Sürdürüleb�l�r tarım prat�kler�n� ve
permakültürü araştırıp uygulayın. 
 
Doğa �le temas hal�nde olun. Balkon ya da
bahçen�zde bell� b�r alanı sebze yet�şt�rmek
�ç�n ayırın. Eğer bahçen�z küçük �se evde
verm�kompost yöntem�n� ya da tohumları
saksıda büyütmey� deney�n.



H�jyen �ç�n doğal ürün ve 
yöntemler� terc�h ed�n.

Ev ve k�ş�sel h�jyen�n�z� nasıl sağlıyorsunuz?
Unutmayın k� kullandığımız tüm bu ürünler yer altı
suları aracılığı �le doğaya karışıyor. 
 
Tem�zl�kte doğa dostu ürünler kullanmak aynı
zamanda astım ve alerj� kr�zler�n� de azaltacak
çocuk dostu b�r yöntemd�r.
 
L�mon, nane, s�rke ve karbonatın bu konudak�
mar�fetler�n� b�l�yor musunuz? Doğa dostu
tem�zl�k �ç�n kullanılan ürün ve yöntemler�
araştırab�l�rs�n�z.

Enerj�y� ver�ml� kullanın.

Kullanmadığınız durumlarda elektr�k
düğmeler�n� ve b�lg�sayarları kapatın. Güneş
ışığından faydalanın. Çok gerekt�ğ� durumlarda
da normal ışık yer�ne led ışığı terc�h ed�n. Isı
kaybını engellemek �ç�n kapıları kapalı tutun ve
ısı kaynaklarının önünü kapamayın.
C�hazlarınızın enerj� tüket�m�n� kontrol ed�n ve
yen�s�n� alırken en çok bu özell�ğ�n� d�kkate alın.
İy� yalıtıma ve sürdürüleb�l�r malzeme
kullanımına özen göster�n.
 
Güneş ve rüzgar g�b� yen�leneb�l�r enerj�
kaynaklarına yönel�p, yağmur suyunu
değerlend�r�n. 
 
 

Sokak hayvanlarını 
önemsey�n.

Sokak hayvanları �ç�n ev�n�z�n önüne su ve
y�yecek bırakın. İht�yaç hal�nde veter�ner ya da
�lg�l� k�ş�lerle �let�ş�me geç�p zor durumda olanlara
yardım ed�n.
 
Yakın çevren�zde hang� hayvanlar var? Onlar �ç�n
neler yapıyorsunuz ya da yapab�l�rs�n�z?
Yakınlarınızı da yönlend�rmey� ve onlardan
destek �stemey� unutmayın. 
 
 

 

EKO-OKULLAR İÇİN 
DOĞA DOSTU 
YÖNLENDİRİCİ NOTLAR
Atacağınız her adımın doğaya etk�s�n� göz önüne alarak yeş�l yaşamı günlük
hayatınızın b�r parçası hal�ne get�r�n.
Enerj�y� ver�ml� kullanmaktan doğal ve tem�z beslenmeye uzaktan eğ�t�m
sürec�nde Eko-Okullar �ç�n doğa dostu öner�ler:  

Dersler�n gerçek yaşamla
bağlantısını kurun.
Hang� ders olursa olsun �çer�s�nde da�ma
doğa �le kurulacak b�r bağ bulunur. 
 
Gıda m�l�n� hesaplamak, yağış m�ktarını
ölçmek ve atık sahaları �le �lg�l� araştırmalar
yapmak g�b� çalışmalar güncel çevre
sorunlarını sınıf �çer�s�ne sokma ve
somutlaştırma konusunda mükemmel
araçlardır.

Bas�t, sade, duyarlı ve b�l�nçl�
yaşam.

Büyükanne ve büyükbabalarımız g�b� değer
b�len, elden çıkarmadan önce tam�r eden, bes�n
vb. pek çok temel �ht�yacını ev�nde kend�
yapan, ödünç alan-veren, değ�ş-tokuş yapan 
b�l�nçl� b�reyler olun.
 
Doğa  dostu kampanyalara destek vererek
sorunların çözümünde akt�f rol alın.
 
 

 

Sevg�, anlayış ve nezaket.

Zor zamanların üstes�nden  ancak el ele vererek
gel�neb�l�r.  Bu sebeple hem �nsanlara hem de
tüm canlılara karşı sevg� dolu, anlayışlı ve
nezaketl� olun.
 
Büyükler�n�z�, akraba ve arkadaşlarınızı arayın.
Herhang� b�r �ht�yaçlarının olup olmadığını sorup,
sevg� ve �lg�n�z� göstermekten çek�nmey�n. 
 
Sosyal mesafe günler�nde en son k�m� aradınız
ve ne h�ssett�n�z?  En çok k�m� ve ney� özled�n�z?
 
 
 
 

 


