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EYLÜL – EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-Eko-Okul komitesinin oluşturulması.  

-Eko –Okul timinin oluşturulması ve öğrenci seçimi.                      

-Koordinatör Öğretmen - Tim 

-Koordinatör Öğretmen - Tim 

EKİM - EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-Tüm okulun program hakkında bilgilendirilmesi. 
-Eylem planının Eko-Okul ulusal koordinatörüne gönderilmesi. 
-Eko-okul panosunun güncelleştirilmesi. 
-Enerji ile ilgili slogan seçimi yapılması. 
-Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünden çağrılan 
görevlilerin okulumuzu enerji tasarrufu hakkında bilgilendirmesi. 
-Okulumuzun elektrik sayacının takibine başlanması. 
-2010/2011 Eğitim-Öğretim yılında proje hakkında velilerin 
bilgilendirilmesi için okulumuzun web sayfasında gerekli 
bilgilerin yayınlanması. 
-Öğrencilere atık pil poşetlerinin dağıtılması ve okludaki  atık pil 
kutusunda toplanması.  
 
 
 
 
 

-Okul Müdürü- Koordinatör Öğretmen 
-Koordinatör Öğretmen  
-Tim 
-Tüm okul 
- Koordinatör Öğretmen - Tim 
 
-Tim  
- Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 
 
 
- Koordinatör Öğretmen - Tim 



KASIM - EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-Okulda bulunan elektrik prizlerine uyarı yazılarının yazılması. 
-Okul görevlilerinin gereksiz yere yanan lambaları kapatması 
için uyarılması. 
-Elektriğin tasarruflu kullanımı hakkında öğrencilerde çevre 
bilincinin oluşturulması. 
-Okulumuzda fazla elektrik tüketen noktaların belirlenmesi. 
-Elektrik enerjisi ile çalışan makineler hakkında resim 
çalışması.   
-Enerji tasarrufu ile ilgili kompozisyon yazılması. 
-Öğrencilerin biriktirdiği atık pillerin toplanması.  
-Elektrik sayaçlarının okunması. 
 
 
 

-İngilizce Öğretmeni  
-Tim 
 
-Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
 
-Tim 
-2.Sınıf Öğretmeni 
 
-4. Sınıf Öğretmeni 
-Tim 
-Tim 
 
 

ARALIK - EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-Elektrik enerjisinin tehlikeli olduğu durumlar ve bu durumda 
alınacak önlemlerle ilgili pano çalışması yapılması. 
-Enerji ile ilgili sohbet yapılması öğrencilerin düşüncelerinin 
alınması. 
-Hangi tür enerji kaynakları kullanıyoruz konulu  pano çalışması 
yapılması. 
-İnsanlar için gerekli enerji çeşitleri hakkında öğrencilerin 
bilgilendirilmesi. 
-Öğrencilerin biriktirdiği atık pillerin toplanması.  
-Elektrik sayaçlarının okunması. 
-Elektrikten korunma yolları konulu kolaj çalışması 
 
 
 
 

-2.Sınıf Öğretmeni 
 
-1.Sınıf Öğretmeni 
 
-3. Sınıf Öğretmeni 
 
-Beden Eğitimi Öğretmeni 
 
-Tim 
-Tim 
-Görsel Sanatlar Öğretmeni 
 

OCAK - EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-Enerji tasarrufu ile ilgili bilgilerin derste işlenmesi. 
-Evimizde ve okulumuzda yakıt olarak kullanılan enerji çeşitleri 
hakkında araştırma yapılıp panoda sergilenmesi.  
-Spor salonunda gereksiz yanan ışıkların söndürülmesi için 
uyarıların yapılması ve tasarruf ampulü kullanmanın öneminin 
vurgulanması.  
-Öğrencilerin biriktirdiği atık pillerin toplanması.  
-Elektrik sayaçlarının okunması. 
-Enerji tasarrufu haftası. 
-Enerji tasarrufu haftası ile ilgili resim boyama çalışması. 
-1. dönem  etkinlik raporlarının gönderilmesi. 
 
 
 
 

-Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
-2.Sınıf Öğretmeni 
 
-Beden Eğitimi Öğretmeni 
 
 
-Tim 
-Tim 
-Koordinatör Öğretmen - Tim 
-1.Sınıf Öğretmeni 
-Koordinatör Öğretmen 
 



ŞUBAT- EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-Evimizde ısı yalıtımı ile ilgili neler yapabileceğimiz konusunda 
araştırma yapılması. 
-Enerji tasarrufu ile ilgili bir dörtlük hazırlanması ve 
uygulanması. 
-Elektrik sayacı takip sonuçlarının değerlendirilmesi ve grafiğe 
dönüştürülmesi. 
-Öğrencilerin biriktirdiği atık pillerin toplanması.  
-Elektrik sayaçlarının okunması. 
 
 
 
 

-Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
 
-Müzik Öğretmeni 
 
-Matematik Öğretmeni 
 
-Tim 
-Tim 

MART - EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-Türkiye’nin  enerjideki dışa bağımlılık durumunun araştırılıp 
panoda sergilenmesi. 
-Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi toplanması. 
-Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve yakıt enerjisi ile ilgili broşür 
hazırlanması  
-Enerji tasarrufu konulu afiş çalışması. 
-Öğrencilerin biriktirdiği atık pillerin toplanması.  
-Elektrik sayaçlarının okunması. 
-Su ile enerji üretimi.(Hidroelektrik santrali ziyareti) 
-Müzik öğretmeninin hazırlamış olduğu dörtlüğün İngilizceye 
çevrilip öğrencilere öğretilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 

-Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
 
-Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
-3.Sınıf Öğretmeni 
 
-Görsel Sanatlar Öğretmeni 
-Tim 
-Tim 
-Koordinatör Öğretmen - Tim 
-İngilizce Öğretmeni 

NİSAN - EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-Elektrik enerjisi ve tasarrufu hakkında broşür çalışması 
yapılması   
-Enerji tasarrufu konulu İngilizce sunum hazırlanması. 
-Enerji tasarrufu ile ilgili deyim ve atasözlerinin panoda 
sergilenmesi 
-Küresel ısınmayla baş etmenin yolları. 
-Öğrencilerin biriktirdiği atık pillerin toplanması.  
-Elektrik sayaçlarının okunması. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2.Sınıf Öğretmeni 
 
-İngilizce Öğretmeni 
-5.Sınıf Öğretmeni 
 
-Fen Zümresi 
-Tim 
-Tim 
 
 
 



MAYIS - EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-Türkiye deki enerji kaynaklarımız adlı konuların derslerde 
işlenmesi.  
-Güneşin renklere etkisini araştırmak için, güneşe bırakılan 
nesnelerin renk değişimlerinin gözlemlenmesi. 
-Alternatif enerji kaynaklarının  araştırılıp panoda sergilenmesi. 
-Enerji ile ilgili gazete küpürlerinin  toplanıp panoda 
sergilenebilir hale getirilmesi.  
-Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünden çağrılan 
görevlilerin okulumuzu enerji tasarrufu hakkında bilgilendirmesi. 
-Öğrencilerin biriktirdiği atık pillerin toplanması.  
-Elektrik sayaçlarının okunması. 
-Elektrik sayacı takip sonuçlarının değerlendirilmesi ve grafiğe 
dönüştürülmesi. 

-Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
 
-1.Sınıf Öğretmeni 
 
-Fen Zümresi 
-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
 
-Koordinatör Öğretmen - Tim 
 
-Tim 
-Tim 
-Matematik Öğretmeni 
 
 
 

HAZİRAN-EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 
-2. dönem etkinlik raporlarının gönderilmesi. 
-Yıl içerisinde üretilen tüm proje ve çalışmaların sergilenmesi. 
 

-Koordinatör Öğretmen  
-Tüm zümreler 
 

 

 


