
OKUL DIŞARIDA 
GÜNÜ’NE KATILIN!
İŞTE HARİKA BİR OKUL DIŞARIDA GÜNÜ 

PLANLAMANIZA YARDIMCI OLACAK BİRKAÇ İPUCU!

OKUL DIŞARIDA GÜNÜ ÖNCESİNDE

Katılacağınızı söylemek için kaydolun!

Plan yapın – ne yapacağınızı ve nasıl yapacağınızı bilmek her şeyin yolunda gitmesini 
sağlayacaktır - ancak gün içerisinde esinlenmek için doğaçlamaya da yer bırakın!

Eğer tüm okul dışarıda olacaksa, herkesin açık alanı adil şekilde paylaşması için önceden bir 
zaman çizelgesi belirleyin.

Fotoğraflar için ailelerden izin aldığınızdan emin olun ve fotoğrafı çekilemeyecek bir öğrenci 
varsa fotoğrafçıya önceden söyleyin. Fotoğrafçılık yarışması başvurusunda kullanmak üzere 
formları tarayın! (Formlar internet sayfasının kaynaklar bölümünden indirilebilir). 

Aileleri ve bakıcıları dahil edin. Onların desteğini ve katkısını almak günü daha da iyi hale 
getirecektir ve eğer çocuklar eve biraz kirli bir şekilde eve giderlerse nedenini biliyor olmaları 
iyi olacaktır! 

Ünlüler, yerel kanaat liderleri, polis ve işyeri sahipleri gibi topluluğun 
diğer üyelerini dahil etmeyi düşünün. 

Okul bahçeniz yoksa, okulunuzun dışındaki sokağı kullanmayı düşünebilirsiniz 
(sokak kapatılabilir) veya yerel parka veya açık yeşil alana gidebilirsiniz. 

Hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Herkesin - çocuklar ve yetişkinler - eğlenmeye 
odaklanabilmesi için doğru giysileri giydiğinden emin olun! 

Herkesi dahil edin. Tüm okulun katılacağı bir açık hava buluşmasına ne dersiniz? 

Günü serbest kıyafet günü veya eski okul forması yapabilirsiniz, böylece ne kadar 
kirlendikleri önemli olmaz. 

Bir tema belirlemeyi, böylece öncesinde ya da sonrasında diğer derslerle ilişkilendirmeyi 
düşünebilirsiniz. İnternet sitesindeki kaynaklar bölümünden indirebileceğiniz önerilen ders 
planlarında bir çok fikir bulabilirsiniz!  

Deneyimlerinizi kaydedin. Eğlenceli anların fotoğraf ve videolarını çekin; başkalarına ilham 
vermek için paylaşın!

OKYL DIŞARIDA GÜNÜ



Kendi okulunuzun bahçesine çıkmak kolaydır ve muhtemelen özel bir izne gerek duyulmaz. Okul dışına 
çıkacaksanız, okulunuzun bu konudaki prosedür ve kurallarına uygun hareket ettiğinizden emin olun.

Okul içinde veya dışıda gerçekleştireceğiniz etkinliklerin risk/yarar değerlendirmesini yapabileceğinizden 
(Açık Hava Kütüphanesi’nde Tim Gill’den “Taking a Balanced Approach to Risk and Benefit”e göz atın) ve ilk 
yardım/olay rapor prosedürlerini bildiğinizden emin olun. 

Okul dışına çıkacaksanız sigorta poliçenizin gerçekleştirdiğiniz sıradan okul dışı etkinliklere uygun olarak 
her türlü sorumlululuk için sizi kapsadığından emin olun. Bu aynı zamanda kullanabileceğiniz her türlü 
ulaşım için de geçerlidir.

Dünyanın her yerinde sizi açıkhavada karşılamak ve uygulamaları, fikirleri ve başarıları paylaşmak 
için bekleyen büyük bir öğretmen topluluğu var. Okul Dişarida Günü’ndeki deneyimlerinizi 
#OkulDişaridaGünü hashtag’iyle Facebook, Twitter veya Instagram’da paylaşarak onlarla iletişim kurun.  
Ayrıca, #kirlenmekgüzeldir ile ailelerle de paylaşabilirsiniz!

YASAL KONULAR:

OKUL DIŞARIDA GÜNÜNDEN SONRA

Deneyimlerinizi paylaşın. Okul Dişarida Günü bir hareket yaratmayı 
amaçlamaktadır, bu yüzden ilham kaynağı olun! Basın bülteni yayınlayın, duyuru 
panolarına fotoğraflar koyun, haber bülteni yapın, internet sitelerinizde rapor 
yayınlayın, yöneticilere sunum yapın. 

Başkalarının paylaştıklarına göz atın; bir sonraki yıl için harika fikirler olabilir mi? 

Fotoğraflarınızı ve hikayelerinizi info@outdoorclassroomday.com adresine 
yollayın ve tüm dünyayla paylaşın! Twitter veya Facebook’ta yayınlayın.  

Açık Hava Kütüphanesi’ndeki kaynaklar açık havada eğitim ve oyunları  
diğer okul günlerinin bir parçası haline getirmenize yardımcı olabilir mi? 

Ebeveynlerin çocuklarını daha sık açık havaya ve okulun dışına 
çıkarmalarına ilham verebilir misiniz? 




