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EYLÜL 

• Eko-okul timinin Çevre Kulübü öğrencilerinden 
oluşturulması ve ilk toplantının yapılması. 

• 2009-2010 yılının değerlendirmesi. 
• Eylem planı hazırlık çalışmalarının başlaması, 

öğrencilerden ve öğretmenlerden plan hakkında 
fikirler alınması. 

• Konunun belirlenmesi: Geçtiğimiz yıllarda yapılan 
çalışmalardan farklı olarak biyolojik çeşitlilik 
hakkında çalışılmasına karar verilmiştir. 

• Tüm okulun yapılacak çalışma hakkında 
bilgilendirilmesi: Pano aracılığı ile tüm okul 
yapılacak çalışmalardan haberdar edilmiştir. 

• Görev dağılımının yapılması: Öğrencilerin tamamı 
bitki ve hayvan çeşitliliği üzerinde çalışacaklardır. 

• Eko-okul panosunun yer tespiti ve ilk düzenlemenin 
yapılması: Eko kulüp öğrencileri tarafından 
biyolojik çeşitlilik ile ilgili resimli pano hazırlandı 
ve diğer öğrencilerin dikkatinin çekilmesi sağlandı. 
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EKİM 
 

• Okulun bina alanlarında çevresel inceleme yapılması: 
Okul kampusü içindeki bitki çeşitliliği üzerine bir 
çevresel gezi yapılmıştır. 

• Soyu tükenen ve tükenmekte olan canlılarla ilgili 
yapılan çalışmaların panoda sergilenmesi: Eko kulüp 
öğrencileri tarafından biyolojik çeşitlilik ile ilgili 
resimli pano çalışması yapılmıştır.  

• Eko okul eylem planının hazırlanması: Eylem planı 
koordinatör öğretmen tarafından hazırlanmıştır. 
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KASIM 

• Matematikte; bilgilerin toplanması, verilere uygun 
çizgi ve sütun grafiğinin çizilmesi, aritmatik 
ortalama ve açıklığın hesaplanması kapsamında son 
6 ayda gelen su faturalarının istatistiği çıkarılarak su 
tasarrufu konusunda duyarlılık kazandırılmıştır. 
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• “Doğa Konuşsaydı...” konulu kompozisyon ve şiir 
yazma faaliyetinin Türkç Bölümü tarafından 6-7 ve 
8. sınıflarda başlatılması: Yazılan yazı ve şiirlerin 
sınıflarda sunumu ve paylaşımı yapılmıştır ve 
seçilen eserler duvar gazetelerinde sergilenmiştir.  

• Okulumuzda toplanan atık kağıtların Çekül’e 
gönderilebilmesi için bağlantı kurulması 

• Biyolojik çeşitlilik konusunda öğrencilerin sınıfta 
yaptığı çalışmaların panolara asılması: Eko klüp 
öğrencileri tarafından belirlenen sloganlar ve 
çalışmalar okulun çeşitli yerlerine; diğer öğrencilerin 
görebileceği şekilde asılmıştır. 

• Biyolojik çeşitlilik ile ilgili proje hazırlıklarının 
yapılması: Oditoryumda sunmak üzere eko okul 
öğrencileri tarafından hazırlanan power point 
çalışmaları başlamıştır.  

• Yemekhanedeki artık yemeklerin hayvan barınaklarına 
yönlendirilmesi: Anasınıfından 1-12. Sınıflar 
yemekhanesine kadar; çıkan tüm artık yemekler 
Sarıyer Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Hayvan 
Rehabilitasyon Merkezi’ne yönlendirilmiştir.  
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ARALIK 

• “Doğa ve Evren” ünitesi kapsamında çevre 
sorunlarıyla ilgili poster hazırlama, slogan bulma ve bunu 
sunma çalışması yapılmıştır. 
• Eko-okul panosunun güncellenmesi. 
• 1. kademede çöp-atık konulu çalışmaların yapılması ve 

okulda tüm öğrenci ve öğretmenlerin gezebileceği 
şekilde sergilenmesi. 

• Çöp ve Atık konusunun ilköğretim 1. Kademe 
seviyesinde derslerde işlenmesi. 

• Denizdeki atık haberleriyle ilgili bilgi toplanması ve 
pano aracıllığıyla tüm okulla paylaşılması: Çeşitli 
gazete ve dergilerde; çevre ile ilgili haberlerde canlı 
çeşitliliğine verilen zararlar derlenerek eko okul 
öğrencileri tarafından pano aracılığı ile tüm okulla 
paylaşılmıştır. 
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OCAK 

• Plastik kapakların tekerlik sandalye alınması için 
toplanması. 

• Çevre kirliliği oluşturan diğer etkenler hakkında 
okul öğrencilerinin bilgilendirilmesi. 

• Çevre bilinci ile ilgili öğrencilerin Powerpoint 
hazırlaması. 

• Birinci dönem faaliyet raporunun hazırlanması. 
• İstanbul Valiliği Okullar Ormanı Projesi 

kapsamında arazi gözlem çalışmasının yapılması: Uygun 
bulunduğu takdirde Özel Enka İlköğretim Okulu olarak 
ağaçlandırma çalışması yapılacaktır. 
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ŞUBAT 

• Öğrenciler evlerinde kullanılmayan kağıt ve 
kartonları okulda belirlenen ünitelerde biriktirmek 
üzere okula gitireceklerdir. 

• “Kağıt üretiminin aşamaları nelerdir?”konulu 
araştırma yapılması. 

• Belirlenen zamanlarda; yine öğrenciler tarafından 
belirlenen sloganların çeşitli poster ve pankartlarla 
okulun farklı yerlerinde dolaşılarak diğer 
öğrencilerle paylaşılması.  

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri 
tarafından verilecek olan Hayvan sevgisi, 
hastalıkları, bakımı ve beslenmesi konulu eğitim 
sunumu çalışmalarının başlatılması. 
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MART 

• “Doğa” adlı ünte kapsamında dilbilgisi, kelime 
bilgisi, beceriler  gibi teknik detaylarla çevre ana 
temasında; nasıl yaşıyoruz, nasıl yaşamalıyız, 
çevremizi korumak için neler  yapmalı, neleri 
yapmamalıyız gibi soruların araştırılması: Ünite 
sonunda  öğrenciler seçtikleri  alt başlık 
çerçevesinde (örneğin su, örneğin hava, örneğin 
ağaç..vs) bir proje çalışması yapacak ve bunu 
sunacaklardır.  

• 22 Mart Dünya Su gününün kutlanması: 
Oditoryumda 6-8 öğrencilerine suyun dünyamız ve 
yaşadığımız kentteki önemi ile ilgili sunum 
yapılacaktır. 

• Dünya Su günü ile ilgili hazırlanan slogan ve 
duyuruların koridorlarda sergilenmesi. 
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NİSAN 

• 6.sınıflarda ünitelendirilmiş yıllık plana uygun 
olarak “Doğa ve Evren” ünitesinde, doğa ve çevre 
bilincini kazandırmak ve geliştirmek amacıyla yazılı 
anlatım, araştırma, tartışma, sunu hazırlama 
çalışmaları yapılacaktır. 

• “Eko sistemdeki bozulmalar neyi doğurur? Ve 
Bilinçli çevre dostu olarak nereyi, neleri, niçin ve 
nasıl koruyalım?” konusunda bilgilendirme 
yapılması. 

• Bu çalışmaların diğer seviyedeki öğrencilerle 
paylaşılması. 

• Eko kulüp öğrencilerinin temiz çevre kavramını 
pekiştirmeleri için çevre gezisinin düzenlenmesi. 

• Çevre kirliliği-tüketim bilinci anketinin yapılması: 
Çevre kirliliği ile ilgili 20 soruluk anketin 
hazırlanması, bu anketin uygulanması verilerin % 
olarak ifade edilmesi ve hesaplanması. 
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MAYIS 

• Performans görevi olarak Türkçe dersinde 
“Semtimizin Sorunları” konulu proje çalışması 
yapılıp sergilenecektir. 

• “Doğa ve Evren”  ünitesi kapsamında gazete ve 
dergilerde yer alan çevre sorunları konulu haber ve 
yazıların derlenmesi: Bunların çözüm getirilerek 
yorumlanması.  Ödevin sonunda çevre sorunlarıyla 
ilgili kendilerinin yazdığı bir makale. Tüm bu 
çalışmaların bir dergi biçiminde toparlanması, 
derlenmesi.  

• 5 Haziran Dünya Çevre Günü hazırlıklarının 
yapılması. 
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HAZİRAN 

• 5 Haziran Dünya Çevre Gününde mesajlar içeren 
gösteriler düzenlenmesi,eylem günü yapılması. 

• Biyolojik Çeşitlilik ile ilgili proje çalışmalarının 
yapılması. 
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