Гимназија
План рада еколошке секције за школску 2016/17.год.
Рб

Назив активности

Време и
место
реализације
1-15.9.2016.
Гимназија

Носиоци активности

1.

Пријављивање ученика и
упознавање са планом рада екосекције

Значај и очување озонског омотача
за живи свет-предавање

16.9.2016. у
12:00
Прва
техничка
школа
2 часа

30 ученика Гимназије и
екокоординатор

Мерење буке

21.9.2016. у
12:00 ( у
близини
Хале
спортова).
У 13:00 у
близини
Аеродрома
4 часа
Октобар ,
Гимназија
2 часа

Две групе од по 6 ученика
Гимназије,
два екокоординатора,
представник Завода за
јавно здравље Крушевац

Два екокоординатора

Европска недеља мобилности
„Интелигентна мобилност. Јака
економија“ :

2

Предавање: Бука и њен утицај на
здравље
Теренске радионице: мерење буке

3.

Обележавање Дана климатских
промена:
Предавање: Шуме-чувари Планете

Градске и
приградске
улице
4 часа
Новембар
2 часа,
Гимназија

„Завод за јавно здравље“,
екокоординатори,
професори физике и
биологије, ученици

Инжењер шумарства,
„Србијашуме“, ученици
Гимназије, медији
Ученици Гимназије са
основцима
( вршњачко учење)

Радионице: клима и климатске
промене
4 часа,
основне
школе
4.

5.

Предавање: Медицински и
фармацеутски отпад

Учешће на сајмовима, екофестивалима и другим екоманифестацијама

Децембар
2 часа

током
школске
године

Стручњаци из Установе „
Апотека Крушевац“,
ученици Гимназије, медији

Ученици и
екокоординатори

Реализација

6.

Представљање и укључивање у
пројекaт GIZ IMPACT на тему
примарне селекције отпада:

током
школске
године

Александра
Филиповић, проф.
математике и Драгана
Милићевић, проф.физике
ученици и родитељи,
заинтересовани
наставници, у сарадњи
са локалном заједницом и
институцијама

Сарадња са Гимназијом ЦељеЦентер из Цеља ( Словенија)

децембра
2016. и
априла
2017.

16 ученика и ментора исарадници на пројекту
( Снежана Миловановић,
Александра Филиповић,
Драган Грковић, Драгана
Милићевић)

Глобално загревање-округли сто

фебруар
2 часа

Ученици и заинтересовани
наставници и родитељи
ученика

Обележавање Дана ЕЕ:

5. март
2017.

Ученици, инжењери и
екокоординатори,
родитељи ученика,
ученици основних школа,
медији

Укључивање младих и
изградња свести
- Вршњачка едукација
-Радионице и предавања у оквиру
школе и ван учионице
- Друге активности
-

7.

8

Енергетска ефикасност- Штедња
енергије и ОИЕ предавање

1.час

Израда лифлета
Међународни Дан шума- посета
резервату природе ПРОКОП на
Јастрепцу

21.3.2017.
3.часа

Ученици, стручњаци из ЈП
„ Србијашуме“и
екокоординатори, медији

Међународни Дан вода: предавања,
радионице, анкета за ученике и
грађане, посета Фабрици воде у
Мајдеву

22.3.2017.

Ученици, стручњаци из
ЈКП „ Водовод-Крушевац“,
„Завода за јавно здравље“ и
екокоординатори, медији

Међународни Дан метеорологије

23.3.2017.
1 час

6 часова

Ученици и екокоординтори

10.

Национални пројекат „ САТ ЗА
НАШУ ПЛАНЕТУ“
Учешће у домаћим и у ЕУ
пројектима из еколошког
образовања

11. Обновљиви извори енергије:

Предавање ученика
Посета установи „ Пионир“ у
Крушевцу
Посета Средњој школи у Варварину
и ОШ „ Свети Сава“ у Избеници

март 2017
1 час
током
школске
године
април 2017.
2 часа
6 часова

Ученици, наставници,
грађани
Ученици,
екокоординатори,
организације цивилног
друштва, Локална
самоуправа
Ученици,
екокоординатори,
инжењери, Служба за
заштиту животне средине,
медији

12. Обележавање Дана планете Земље:
- Озелењавање школског
двориштва
- Посета Метеоролошкој
станици у Крушевцу

Екокоординатори,
ученици, и наставници
биологије, родитељи и
грађани, медији

3 часа
мај 2917.
школска
библиотека
2 часа
крај маја
2017.
3 часа

ученици

15. Учешће на XIII Регионалној

5.6.2017.
5 часова

3 ученика и
екокоординатор

16. Видовдански еко-дан 2017.учешће
Гимназије

Јуни 2017.
6 часова

20 ученика волонтера
7 учесника манифестације
Заинтересовани ученици,
наставници, родитељи

УКУПНО

70 часова

13.

Израда постера о раду еколошке
секције у школској 2016-17. години

мај 2017.
Ван
учионивце
1 час

14. Израда и јавно представљање

презентације о раду еколошке
секције у школској 2016-17. години

конференцији „ Животна средина
ка Европи EnE17-ENV.net'' у
Београду

ученици

Израда и усвајање годишњег плана на нивоу установе су у складу са ЗАКОНОМ
О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ, Члан 16. ( „Сл. Гласник РС“ бр.55/2013),
реализацијом Локалног плана за младе града Крушевца 2014-2019.и Локалног програма заштите
животне средине града Крушевца 2015-2024.

Екокоординатори:
Марица Грчак, професор хемије
Драгана Милићевић, професор физике
Септембра 2016.

Директор Гимназије
Биљана Дачић

