План активности у оквиру Програма рада Еко-школе ОШ „Момчило Настасијевић”за школску 2018/2019. годину
ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ

Распоред по месецима

9
Презентација Програма Ђачком парламенту, повезивање са локалним
еколошким удружењима „ГМ оптимист“, „Еко око“ и „Сове на опрезу“.
Обележавање Дана здраве хране 16. октобар
Обележавање Светског дана јабука
Организовање Састанка еко координатора у Г. Милановцу
Акција прикупљање старе хартије
Израда украса од рециклажног материјала и кићење јелки и школског
простора
Састанак Еко-одбора школе
Презентација мултимедијалног наставног материјала „Зелени пакет“
Еко радионица Еко школе
Постављање пресе тренажера за лименке и мини пет амбалажу
Набавка контејнера за одлагање и селекцију отпада по категоријама
Састанак еко координатора, промоција Еколошко календара.
Промоција сликовнице Дечја еколошка права и обавезе у сарадњи са
ДУГМ
Акција прикупљања електронског и електричног отпада;
Формирање мале баште лековитог биља, нега школског цвећа

Учешће у манифестацији ,,Сат за нашу планету''
Предавања, едукативни филмови и радионице за ученике с темом
„Отпад и збрињавање отпада“ и „Рециклажа“.
Сарадња са Еко школама из Ниша, Чачка и Г. Милановца.
Еко-Ускрс акциј, изложба
Израда паноа и прилога за сајт школе о еколошким акцијама и
информисање јавности, ширења примера добре праксе и добијања подршке
и помоћи у раду, обавештавање медија о спроведеним активностима
Покретање иницијативе у локалној заједници у циљу прављења мреже за
прикупљање рециклажних сировина.
Еко-патроле у акцији, откривање добрих и лошихпримера праксе .
Изложба ЕКОЛОШКА ЛЕПОТА И ЕКОЛОШКА СРАМОТА
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оцена

Реализатори
и сарадници
Директор,
психолог,
Слободан
Аксентијевић

Директор школе
координатор
Учитељице,
координатор
Програма, ГМ
Екобаланс
Директор,
координатор
Еколошко –
цвећарска
секција
Директор,
координатор
програма
Чланови тима,
ГМ оптимист
Еколошко –
цвећарска
секција, Ј.
Марковић
Предметни
наставници и
учитељи
Ученици,
учитељи, ГМ
Еко- баланс
Чланови тима,
координатор,
директор
Чланови тима,
Ђачки парламент
Еколошкоцвећарска
секција, С.
Ћаласан

Остварено
или не

Чишћење школског дворишта и околине; уређивање околине школе и
школског простора

Израда зидних новина, изложбе радова и употребних предмета од
отпадног, рециклажног и природног материјала

Сарадња са стручним друштвима, институтима, предузећима, општинском
Канцеларијом за заштиту животне средине
Сарадња са медијима
Учешће на јавним конкурсима и позивима.
Организација излета у природу, потрага за еко и етно благом.

Учешће у школском Фестивалу науке са темом: „Обновљиви извори
енергије“ и „Рециклажа“
Бринимо о животињама (обележавање 4. октобра-Дана животиња), израда
кућица и хранилица за птице.
Обележавање 22. априла Дана планете Земље.
Учешће у акцији „За чистији Горњи Милановац”
Обележавање 22. маја Дана биолошке разноврсности
Обележавање 31. маја Дана без дуванског дима
Обележавање 05. јуна Светског дана животне средине
ПРОЈЕКТНИ ДАН
Израда завршног годишњег извештаја

Ученици,
учитељи,
наставници,
ваннаставно
особље
Чланови тима, ец секција,
наставници
ликовне културе,
учитељи,учениц
и
Чланови тима,
Ђачки парламент
Координатор,
директор
Чланови тима,
наставници
биологије,
историје,
ученици
Чланови тима,
наставници
биологије,
учитељи,учениц
и
Наставници ТИО
наставници
биологије,учите
љи
Наставници, Е-Ц
С
биологије,учите
љи, ученици
Е-Ц С
Чланови тима,
наставници
биологије
Сви запослени и
ученици
координатор

Начин реализације:
План рада ће се реализовати у периоду школске 2018/2019. године. Активности тима ће се спроводити у просторијама школе, кроз радионице, истраживачки рад и
активан приступ решавању задатака и у локалној заједници.

