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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN 
SORUMLU  

KİŞİ VE GRUPLAR 

EK
İM

 

• Eko-Okullar Programı Kapsamında Yapılacakların Yönetici ve 
Öğretmenlere duyurulması. 

 
• Eylem Planının son halinin oluşturulması ve web sayfası aracılığı ile 

tüm okula duyurulması. 
 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Okul 
Komitesi/Program 
Geliştirme Uzmanı-Emel 
Güneş 
Eko-Okullar Komitesi 
Öğretmenleri 

• Farklı sınıflardan gönüllü öğrencilerin oluşturduğu Eko-Tim'in 
kurulması 

• Danışma ve icra kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Okul Komitesi  

 
• "Çöp ve Atık Çevresel İnceleme Kontrol Listesi" nin hazırlanması 
• ."Çöp ve Atık Çevresel İnceleme Kontrol Listeleri"nin Eko-Tim 

öğrencilerine dağıtılması ve açıklamaların yapılması. 
"Çöp ve Atık Çevresel İnceleme Kontrol Listesi"nin Eko-Tim 
öğrencileri tarafından okulun bina-alanları gezilerek doldurulması. 

• "Çöp ve Atık Çevresel İnceleme Kontrol Listesinin değerlendirilmesi 
ve çevre analizi doğrultusunda eylem planı oluşturma çalışmalarının 
başlanması. 

• Eko-Okul panosunun güncellenmesi. Panoya renkli afiş ve gazete 
kupürlerinin asılması. 

• Eko- Okullar programı ile ilgili bilgilendirmelere panolarda yer 
verilmesi. 

• Tüm zümre öğretmenlerinden, çöp ve atık konusunda, müfredat 
kapsamında yapacakları etkinliklerin planlanmasının istenmesi 

• Sınıflar arası gazete toplama yarışmasının düzenlenmesi ve 
başlatılması 

• En temiz sınıf yarışması ile ilgili formların güncellenmesi ve 
öğretmenlerin bilgilendirilmesi. 

 
Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Okul 
Komitesi/Program 
Geliştirme Uzmanı-Emel 
Güneş 
Eko-Tim 

2010 EKİM AYI  
EYLEM PLANI 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN SORUMLU  
KİŞİ VE GRUPLAR 

EK
İM

 

ÇÖP VE ATIK KONUSUNUN İLGİLİ ÖĞRETMENLER İLE TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT 
İÇERİSİNDE İŞLENMESİ 

Çöp ve Atık konulu bilgilerin verilmesi, atıkların 
değerlendirilme konusunun tartışılması ve görsel sanatlar 
dersi atölyelerinde atık kutularının oluşturulması. 

Görsel Sanatlar zümresi 

Atık ve Çöp Maddelerini tanıma ve “Ben Yazarım” etkinliğini 
gerçekleştirme 

3.Sınıf Zümresi 

Ben Şiir Yazıyorum- bir yıl boyunca uygulanacak bu etkinliğin 
ilk aşamasının gerçekleştirilmesi ve bu amaçla öğrencilere 
atıklar ile ilgili görsellerin paylaşılması 

4.Sınıf zümresi 

Her gün beslenme saatlerinde gelen süt kutularının bütün 
okul bünyesinde toplanarak geri dönüştürülmesi 

1.Sınıf Zümresi 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN SORUMLU  
KİŞİ VE GRUPLAR 

KA
SI

M
 

• Eko-Tim ile birlikte yapılacak çalışmalar ile ilgili toplantı 
yapılması. 
 

• Okul koridorlarına “geri dönüşüm oyunu afişi”nin asılması ve 
ilköğretim birinci kademe öğrencileri ile bu oyunun 
oynanması.  

Koordinatör Öğretmen-Şerife 
Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi Program 
Geliştirme Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-Tim 
 

• Öğretmenlerin "Çöp ve Atık Konusu" ile ilgili müfredat 
dâhilinde yaptıkları etkinlikler için hazırlanan formun 
güncellenmesi. 

 
• Ekim ayında yapılan etkinliklerin etkinlik formuna yazılması. 
 
• “Eko İlke” ile ilgili afişler hazırlanması ve okul duvarlarına 

asılması. 
 

• Eko okullar panosunun güncellenmesi. 
 
• Çöp ve atık bilinci ile ilgili anket formlarının güncellenmesi. 
 
• Tüm okula yapılacak eko-okullar sunumunun hazırlanması. 
 
• Bu yıl süresince gerçekleştirilecek geziler için bir gezi-

gözlem formunun geliştirilmesi 

Koordinatör Öğretmen-Şerife 
Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi Program 
Geliştirme Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-Tim 

 
• Geri Dönüşüm Konusu ile ilgili okul genelinde yapılacak olan 

seminerin planlanması  
 
• Okul çapında gazete toplanmaya başlanması. 
 
• Okulun her katına ve özellikle çevre inceleme raporu ile 

belirtilen yerlere, , pil kutularının, çöp ve atık kutularının 
yerleştirilmesi ve bu kutuların doğru kullanımı ile ilgili 
öğrencilerin bilgilendirilmesi. 

 
• Ekim ayı en çok gazete toplayan sınıfa ödülün verilmesi 
 
• Ekim ayı en temiz sınıf yarışması 1. sine ödülünün verilmesi. 
 

Tüm Okul 

 

 

2010 KASIM AYI  
EYLEM PLANI 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN SORUMLU 
KİŞİ VE GRUP 

ÇÖP VE ATIK KONUSUNUN İLGİLİ ÖĞRETMENLER İLE TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT 
İÇERİSİNDE İŞLENMESİ 

KA
SI

M
 

Her gün beslenme saatlerinde gelen süt kutularının bütün 
okul bünyesinde toplanarak geri dönüştürülmesi 

1.Sınıf Zümresi 

Atık malzemelerin dünya kirliliği üzerindeki etkilerini 
gösteren pano çalışması 
Eski CD’lerden balık yapımı, 
Yumurta viyollerinden timsah yapımı, 

Anasınıfı Zümresi 

Atık maddelerin dönüşümünün yapıldığı fabrikalara gezi 
düzenlenmesi. Bu gezi sonrasında atık ve çöp arasındaki 
ayrımın yapılabilir hale gelmesi. 
 

3.Sınıf Zümresi 

Ben Şiir Yazıyorum- bir yıl boyunca uygulanacak bu 
etkinliğinin ikinci aşamasının gerçekleştirilmesi ve bu 
amaçla öğrencilerden çöpe attıkları ile ilgili araştırmalar 
yapmasının istenmesi. 

4. Sınıf Zümresi 

Sanayi atıklarının incelenmesi, Macaristan’daki alüminyum 
fabrikasında patlamaya neden olan etkilerin araştırılması ve 
atıkların suya, toprağa ve havaya etkisi ile ilgili sloganlar 
hazırlanması ve pano oluşturulması. 

Sosyal bilgiler Zümresi 

Posterler çöpe gitmesin etkinliğinin gerçekleştirilmesi-Bu 
etkinliği gerçekleştirmesi amacıyla öğrencilerden anket 
hazırlaması ve bu anketin sonuçlarını istatistikî olarak 
açıklamaları beklenmektedir. 

Matematik Zümresi 

Atık kağıt, karton, mukavva ve kutularla iki boyutlu 
çalışmalar yapılması. 

Görsel Sanatlar Zümresi 

Bir internet sağlayıcısı yardımıyla eko timin oluşturulması Bilişim Teknolojileri Zümresi 
Geri Dönüşüm kavramı ile ilgili posterler hazırlanması Yabancı Diller Zümresi 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN 
SORUMLU  

KİŞİ VE GRUPLAR 

A
RA

LI
K 

• Düzenli olarak yapılan Eko-tim toplantısının planlanması ve 
gerçekleştirilmesi  

• Eko-Okul panosunun güncellenmesi. 
• Okulumuzun web sitesi için “Eko Okullar Projesi” sayfasının 

güncellenmesi 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi 
Program Geliştirme 
Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-Tim 

• Çöp ve atık bilinci ile ilgili anketin öğrencilere ön test olarak 
uygulanması 
 

• Okul genelinde "çöp ve atık bilinci" konulu sunumunun yapılması.  
 
• Kasım ayında yapılan etkinliklerin etkinlik formuna yazılması. 
 
• Okul dergisi "Mavi Kuş" ta eko-okullar ile ilgili yapılan çalışmalar ve 

etkinlikler ile ilgili yazıların yayınlanması. 
 
• Eylem Günü ile ilgili hazırlıkların yapılmaya başlanması 
 
• Eylem Gününden önce dağıtılacak broşür ve davetiyelerin hazırlanması 
 
• Geri Dönüşüm konulu beste-şarkı ve resim yarışması için hazırlıkların 

yapılması.  

Tüm Okul 

• Mamak bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasına gezi 
düzenlenmesi.  

 
• Geziden çekilen fotoğraflar ile pano hazırlanması ve Mavi Kuş 

dergisinde gezi ile ilgili yazı yayınlanması. 
 
 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi 
Program Geliştirme 
Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-Tim 

2010 ARALIK AYI  
EYLEM PLANI 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN SORUMLU  
KİŞİ VE GRUPLAR 

A
RA

LI
K 

ÇÖP VE ATIK KONUSUNUN İLGİLİ ÖĞRETMENLER İLE TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT 
İÇERİSİNDE İŞLENMESİ 

Atık kağıt, karton, mukavva ve kutularla iki boyutlu 
çalışmalar yapılması. 

Görsel Sanatlar zümresi 

Sağlık İçin El Ele konusu içerisinde eko etkinliğinin 
gerçekleştirilmesi. 

3.Sınıf Zümresi 

Ben Şiir Yazıyorum- bir yıl boyunca uygulanacak bu etkinliğin 
üçüncü aşamasının gerçekleştirilmesi ve bu amaçla 
öğrencilerin “atık, geri dönüşüm ve çöp toplama” ile ilgili 
kelimelerin çağrıştırdıklarını canlandırması. 

4.Sınıf zümresi 

Her gün beslenme saatlerinde gelen süt kutularının bütün 
okul bünyesinde toplanarak geri dönüştürülmesi 

1.Sınıf Zümresi 

İklim Değişikliği konulu sunumlar hazırlanması Bilişim Teknolojileri zümresi 

Paint programı kullanarak çevre konulu kart hazırlanması, 
enerji kaynaklarının çizilmesi, doğa ile ilgili yazılar yazılması 

Bilişim Teknolojileri zümresi 

Atıkların ne kadarının geri dönüştürülebildiği ile ilgili rapor 
hazırlama ve grafik olarak gösterme 

Yabancı diller zümresi 

Plastik tabaklarla kardan adam ve kış kompozisyonu 
çalışması. 
 

Anasınıfı zümresi  
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN 
SORUMLU  

KİŞİ VE GRUPLAR 

O
CA

K 

• Eko-Tim ile birlikte yapılacak çalışmalar ile ilgili toplantı yapılması. 
 
 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi 
Program Geliştirme 
Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-Tim 

• Eko okullar panosunun güncellenmesi. 
• Eko- Okullar programı ile ilgili bilgilendirmelere panolarda yer 

verilmesi. 
 
• Aralık ayında yapılan etkinliklerin etkinlik formuna yazılması. 
 
• Okul dergisi "Mavi Kuş" ta eko-okullar ile ilgili yapılan çalışmalar ve 

etkinlikler ile ilgili yazıların yayınlanması. 
 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi 
Program Geliştirme 
Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-TiM 

• Beste, Şarkı ve Resim Yarışmasının Okula duyurulması 
 

• Okulun her katına ve özellikle çevre inceleme raporu ile belirtilen 
yerlere, pil kutularının, çöp ve atık kutularının yerleştirilmesi ve bu 
kutuların doğru kullanımı ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi. 

 
• Aralık ayı en çok gazete toplayan sınıfa ödülün verilmesi. 
 
• Aralık  ayı en temiz sınıf yarışması 1. sine ödülünün verilmesi. 
 
• EYLEM GÜNÜ’nün düzenlenmesi. 
 
 

Tüm Okul 

2011 OCAK AYI  
EYLEM PLANI 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN 
SORUMLU  

KİŞİ VE GRUPLAR 

O
CA

K 

ÇÖP VE ATIK KONUSUNUN İLGİLİ ÖĞRETMENLER İLE TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT 
İÇERİSİNDE İŞLENMESİ 

Bilinçli Tüketici konusu içerisinde geri dönüştürülebilir ürünlerin 
alınmasının öneminin vurgulanması ve bu amaçla bir markete gezi 
düzenlenerek geri dönüştürülebilen maddelerin incelenmesi. 

3.Sınıf Zümresi 

Ben Şiir Yazıyorum- bir yıl boyunca uygulanacak bu etkinliğin dördüncü 
aşamasının gerçekleştirilmesi ve bu amaçla öğrencilerin “atık, geri dönüşüm 
ve çöp toplama” ile ilgili şiir yazmalarının istenmesi. 

4.Sınıf zümresi 

Her gün beslenme saatlerinde gelen süt kutularının bütün okul bünyesinde 
toplanarak geri dönüştürülmesi 

1.Sınıf Zümresi 

Her Çöp Atık Değildir başlıklı el ilanı hazırlama Bilişim Teknolojileri 
Zümresi 

Word programı kullanarak çevrenin kirlenme nedenlerini ve bunları önleme 
yollarını yazma  

Bilişim Teknolojileri 
Zümresi 

Atıklar ile yapılan ilginç malzemelerin resimlerinin araştırılması ve sınıfta 
sunulması. 

Yabancı Diller Zümresi 
 
 

Rulo, pet şişe, boş kutu, boncuk, pipet ve makarnalardan iletişim araçlarının 
proje çalışması. 
 

Anasınıfı  Zümresi 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN SORUMLU  
KİŞİ VE GRUPLAR 

ŞU
BA

T 

• Eko-Tim ile birlikte yapılacak çalışmalar ile ilgili 
toplantı yapılması. 

 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi Program 
Geliştirme Uzmanı-Emel 
Güneş 
Eko-Tim 

• Eko okullar panosunun güncellenmesi. 
 

• Ocak  ayında yapılan etkinliklerin etkinlik formuna 
yazılması. 

 
• Okul dergisi "Mavi Kuş" ta eko-okullar ile ilgili 

yapılan çalışmalar ve etkinlikler ile ilgili yazıların 
yayınlanması. 

 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi Program 
Geliştirme Uzmanı-Emel 
Güneş 
Eko-TiM 

• Okulun her katına ve özellikle çevre inceleme 
raporu ile belirtilen yerlere, pil kutularının, çöp ve 
atık kutularının yerleştirilmesi ve bu kutuların 
doğru kullanımı ile ilgili öğrencilerin 
bilgilendirilmesi. 

 
• Ocak ayında en çok gazete toplayan sınıfa ödülün 

verilmesi. 
 
• Ocak ayı en temiz sınıf yarışması 1. sine ödülünün 

verilmesi. 
 
• 2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜNÜN 

KUTLANMASI. 
 

Tüm Okul 

 
   2011 ŞUBAT AYI  

  EYLEM PLANI 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN SORUMLU 
KİŞİ VE GRUP 

ÇÖP VE ATIK KONUSUNUN İLGİLİ ÖĞRETMENLER İLE TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT 
İÇERİSİNDE İŞLENMESİ 

ŞU
BA

T
 

Plastik atıkların toplanması ve sınıflarda bilgilendirme 
yapılması 

Görsel Sanatlar zümresi 

Evimizdeki eşyaların neden yapıldığının ve hangi maddeleri 
geri dönüştürerek eşya tasarlanabileceğinin tartışılması 

3.Sınıf Zümresi 

Ben Şiir Yazıyorum- bir yıl boyunca uygulanacak bu 
etkinliğin dördüncü aşamasının gerçekleştirilmesi ve bu 
amaçla öğrencilerin “atık, geri dönüşüm ve çöp toplama” ile 
ilgili şiirleri’nin toplanması 

4. Sınıf Zümresi 

Her gün beslenme saatlerinde gelen süt kutularının bütün 
okul bünyesinde toplanarak geri dönüştürülmesi 

1.Sınıf Zümresi 

Evdeki atılacak eşyalardan birkaçının sınıfa getirilmesi ve 
bu eşyaların nasıl değerlendirilebileceğinin tartışılması 

Yabancı Diller Zümresi 

Tasarruf ve çevre konulu afiş hazırlama Bilişim Teknolojileri Zümresi 
Doğa ve Çevre konulu kart postal hazırlama Bilişim Teknolojileri Zümresi 

Rulo, plastik tabak ve bardak, pipet ve iplerden mesleklerle 
ilgili proje çalışması. 
 

Anasınıfı Zümresi 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN 
SORUMLU  

KİŞİ VE GRUPLAR 

M
A
RT

 
 

• Düzenli olarak yapılan Eko-tim toplantısının planlanması ve yapılması  
 

• Eko-Okul panosunun güncellenmesi. 
 

• Okulun duvarlarına çöp ve atıklar ile ilgili afiş ve sloganlar asılması. 
 

• Eko Okullar ile ilgili yapılan çalışmaların web sayfasında duyurulması. 
 

• Şubat ayında yapılan etkinliklerin etkinlik formuna yazılması. 
 
• Okul dergisi "Mavi Kuş" ta eko-okullar ile ilgili yapılan çalışmalar ve 

etkinlikler ile ilgili yazıların yayınlanması. 
 

• Bir önceki ayın en temiz sınıfının ilan edilmesi ve ödüllendirilmesi. 
 
• Bir önceki ayın en çok gazete sınıfının ilan edilmesi ve ödüllendirilmesi. 

Koordinatör 
Öğretmen-Şerife 
Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi 
Program Geliştirme 
Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-Tim 

• 21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜNÜN KUTLANMASI. 
 

• 22 MART DÜNYA SU GÜNÜNÜN KUTLANMASI. 
 

 
• 23 MART DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜN KUTLANMASI. 

 
• “Geri Dönüşümün ve Ülke Açısından Önemi”  ile ilgili okul genelinde 

üniversiteden gelen uzmanlar tarafında seminer verilmesi. 
 

Tüm Okul 

 
   2011 MART AYI  
  EYLEM PLANI 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN SORUMLU 
KİŞİ VE GRUP 

ÇÖP VE ATIK KONUSUNUN İLGİLİ ÖĞRETMENLER İLE TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT 
İÇERİSİNDE İŞLENMESİ 

M
A
RT

 

Plastik atıklarla üç boyutlu çalışmalar yapılması Görsel Sanatlar zümresi 
Kaynaklar tükeniyor tasarruf yapalım konusunun geri 
dönüşüm ile ilişkilendirerek işlenmesi. 

3.Sınıf Zümresi 

Ben Şiir Yazıyorum- bir yıl boyunca uygulanacak bu 
etkinliğin dördüncü aşamasının gerçekleştirilmesi ve 
bu amaçla öğrencilerin “atık, geri dönüşüm ve çöp 
toplama” ile ilgili şiirlerin toplanması 

4. Sınıf Zümresi 

Her gün beslenme saatlerinde gelen süt kutularının 
bütün okul bünyesinde toplanarak geri dönüştürülmesi 

1.Sınıflar Zümresi 

Süt ve meyve suyu kutularını  geri dönüştürülmesi Yabancı Diller zümresi 
Öğrencilere “gönüllü Çevre Müfettişi”  başlıklı 
kartvizit çalışması yaptırılması 

Bilişim Teknolojileri zümresi 

Boş kutu, gazoz ve pet şişe kapakları, kavanoz 
kapakları ve eski kasetlerin bantlarından taşıtlar 
proje çalışması. 
Rulo, pet şişe, atık kağıtlar ve kozalaklardan orman 
kompozisyonu proje çalışması. 
 

Anasınıfı zümresi 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN 
SORUMLU  

KİŞİ VE GRUPLAR 

N
İS

A
N

 

• Düzenli olarak yapılan Eko-tim toplantısının planlanması ve 
yapılması  
 

• Eko-Okul panosunun güncellenmesi. 
 

• Eko Okullar ile ilgili yapılan çalışmaların web sayfasında 
duyurulması. 
 

• Okul dergisi "Mavi Kuş" ta eko-okullar yazısının yayınlanması 
 

• Bir önceki ayın en temiz sınıfının ilan edilmesi ve 
ödüllendirilmesi. 
 

• Bir önceki ayın en çok gazete toplayan sınıfının ilan edilmesi ve 
ödüllendirilmesi. 

  

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi 
Program Geliştirme 
Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-Tim 

•  22 NİSAN DÜNYA YERYÜZÜ GÜNÜNÜN KUTLANMASI 
 
• Mart  ayında yapılan etkinliklerin etkinlik formuna yazılması. 
 
• Okul duvarlarının ve panoların çöpün yarattığı kirlilik ve neler 

yapılabileceği ile ilgili dikkat çekici afiş ve posterlerin 
hazırlanması. 

 
• Eylem günü hazırlıklarına başlanması ve bu amaçla broşür ve 

davetiyelerin oluşturulması. 
 

Tüm Okul 

• II. Danışma ve icra kurulu toplantısının düzenlenmesi. 
 
 
 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi 
Program Geliştirme 
Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-Tim 
Danışma ve icra kurulu 

        
          2011 NİSAN AYI  
           EYLEM PLANI 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN SORUMLU 
KİŞİ VE GRUP 

ÇÖP VE ATIK KONUSUNUN İLGİLİ ÖĞRETMENLER İLE TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT 
İÇERİSİNDE İŞLENMESİ 

N
İS

A
N
 

Atık gazete kağıtları ile iki ve üç boyutlu çalışmaların 
yapılması. 

Görsel Sanatlar zümresi 

Ülkem için ne yapmalıyım ünitesini işlerken geri 
dönüşümün ve atıkları değerlendirmenin öneminin 
vurgulanması. 

3.Sınıf Zümresi 

Ben Şiir Yazıyorum- bir yıl boyunca uygulanacak bu 
etkinliğin dördüncü aşamasının gerçekleştirilmesi ve 
bu amaçla öğrencilerin “atık, geri dönüşüm ve çöp 
toplama” ile ilgili şiirlerin değerlendirilmesi. 

4. Sınıf Zümresi 

Her gün beslenme saatlerinde gelen süt kutularının 
bütün okul bünyesinde toplanarak geri dönüştürülmesi 

1.Sınıf Zümresi 

Süt ve meyve suyu kutularının geri dönüştürülmesi Yabancı Diller Zümresi 
Çevreyi koruyalım temalı afiş çalışması yapılması Bilişim Teknolojileri Zümresi 

Yumurta kabukları, plastik tabak ve bardak, rulo, ip, 
eski kaset bantlarından hayvan figürleri proje 
çalışması. 
Pet şişe, pipet, plastik bardak, kuruyemiş 
kabuklarından bitkilerle ilgili proje çalışması yapımı 

Anasınıfı zümresi 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN 
SORUMLU  

KİŞİ VE GRUPLAR 

M
AY

IS
 

• Düzenli olarak yapılan Eko-tim toplantısının planlanması ve 
yapılması  

 
• Eko-Okul panosunun güncellenmesi. 

 
 

• Okulun duvarlarına çöp ve atıklar ile ilgili afiş ve sloganlar 
asılması. 

 
• Eko Okullar ile ilgili yapılan çalışmaların web sayfasında 

duyurulması. 
 
 

• Okul dergisi "Mavi Kuş" ta eko-okullar yazısının yayınlanması. 
 

• Bir önceki ayın en temiz sınıfının ilan edilmesi ve 
ödüllendirilmesi. 

 
 

• Bir önceki ayın en çok gazete toplayan sınıfının ilan edilmesi 
ve ödüllendirilmesi. 

 
• Gölbaşı Kuş Gözlem Evine gezi düzenlenmesi. 

 
 

• Gölbaşına, yok olmaya yüz tutmuş “Sevgi Çiçeği”ni incelemek 
üzere gezi düzenlenmesi. 

Koordinatör Öğretmen-
Şerife Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi Program 
Geliştirme Uzmanı-Emel 
Güneş 
Eko-Tim 

• 11. MAYIS DÜNYA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜNÜN 
KUTLANMASI. 

 
• Nisan ayında yapılan etkinliklerin etkinlik formuna yazılması. 

 
• EYLEM GÜNÜNÜN KUTLANMASI 

Tüm Okul 

        
          2011 MAYIS AYI  
           EYLEM PLANI  
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN 
SORUMLU KİŞİ VE 

GRUP 
ÇÖP VE ATIK KONUSUNUN İLGİLİ ÖĞRETMENLER İLE TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT 

İÇERİSİNDE İŞLENMESİ 

N
İS

A
N
 

Atık gazete kağıtları ile iki ve üç boyutlu çalışmaların 
yapılması. 

Görsel Sanatlar zümresi 

Canlı ve Cansız Etkileşimi Ünitesi içerisinde cansız 
varlıkların bilinçsiz kullanımının canlı varlıkları nasıl 
etkilediğinin  ve atıkların doğaya verdiği zararlarının 
neler olabileceğinin tartışılması 

3.Sınıf Zümresi 

Ben Şiir Yazıyorum- bir yıl boyunca uygulanacak bu 
etkinliğin dördüncü aşamasının gerçekleştirilmesi ve 
bu amaçla öğrencilerin “atık, geri dönüşüm ve çöp 
toplama” ile ilgili şiirlerin değerlendirilmesi. 

4. Sınıf Zümresi 

Her gün beslenme saatlerinde gelen süt kutularının 
bütün okul bünyesinde toplanarak geri 
dönüştürülmesi 

1.Sınıf Zümresi 

Toprak Kaybı ve Erozyon konulu poster çalışması Fen Bilgisi Zümresi 
Geri dönüşümün çevreyi koruma ve ülke açısından 
önemi ile ilgili seminer düzenlenmesi 

Fen Bilgisi Zümresi 

Kimyasalların nesli tükenmekte olan bitkilere etkisi 
konulu poster çalışması 

Fen Bilgisi Zümresi 

Çevreyi koruyalım temalı afiş çalışması Bilişim Teknolojileri zümresi 
Süt ve meyve suyu kutularını geri dönüştürülmesi Yabancı Diller Zümresi 

 Farklı büyüklüklerdeki boş kutu, alüminyum folyo, boş 
süt kutuları, yoğurt kaseleri ve değişik büyüklükteki 
kapak çeşitlerinden uzay kompozisyonu proje 
çalışması. 
 
 

Anasınfı Zümresi 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN 
SORUMLU  

KİŞİ VE GRUPLAR 

H
A
Zİ

RA
N

 

• Düzenli olarak yapılan Eko-tim toplantısının planlanması ve 
yapılması  

•  
Eko-Okul panosunun güncellenmesi. 

 
• Eko Okullar ile ilgili yapılan çalışmaların web sayfasında 

duyurulması. 
•  

Bir önceki ayın en temiz sınıfının ilan edilmesi ve ödüllendirilmesi. 
 
• Bir önceki ayın en çok gazete toplayan sınıfının ilan edilmesi ve 

ödüllendirilmesi. 
 

• Şarkı, Beste ve Şiir yarışması 1. lerinin açıklanması ve ödüllerinin 
verilmesi 
 

Koordinatör 
Öğretmen-Şerife 
Demircioğlu 
Eko-Oku Komitesi 
Program Geliştirme 
Uzmanı-Emel Güneş 
Eko-Tim 

• 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜN KUTLANMASI 
 
• Çöp ve atık bilinci ile ilgili anketinin öğrencilere son test olarak 

uygulanması 
 
• Çöp ve atık bilinci ile ilgili anketin ön test ve son test arasındaki 

farkın belirlenmesi ve web sitesinde duyurulması. 
 
• EYLEM RAPORUNUN HAZIRLANMASI 
 
 
 

Tüm Okul 

 
     2011 HAZİRAN AYI  

    EYLEM PLANI 
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AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMADAN SORUMLU 
KİŞİ VE GRUP 

ÇÖP VE ATIK KONUSUNUN İLGİLİ ÖĞRETMENLER İLE TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT 
İÇERİSİNDE İŞLENMESİ 

H
A
Zİ

RA
N
 

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili Afiş Tasarım 
Çalışması yapılması 

Görsel Sanatlar zümresi 

Ben Şiir Yazıyorum- bir yıl boyunca uygulanacak bu 
etkinliğin son aşamasın olarak birinci olan öğrencinin 
ilan edilmesi ve ödül verilmesi 

4. Sınıf Zümresi 

Her gün beslenme saatlerinde gelen süt kutularının 
bütün okul bünyesinde toplanarak geri dönüştürülmesi 
projesinin sonlandırılması. 

1.Sınıf Zümresi 

Nesli tükenmekte olan hayvanlar ile ilgili çoklu ortam 
sunumlarının hazırlanması 

Bilişim Teknolojileri Zümresi 

Atık meyve suyu ve süt kutularının geri dönüşümünden 
elde edilen paranın Türk Kızılay’ına teslim edilmesi 

Yabancı Diller Zümresi 

Çöp poşetleri, pipetler, kürdanlar, pul- boncuklardan 
yoğurma maddeleri ve atık kağıtlardan yaz mevsimi 
proje çalışması. 
 

Anasınıfı Zümresi 
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