
 

EKO OKULLAR 

Hedef Yeşil Bayrak  

 Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci eğitimine yönelik 

olarak uygulanan, çevre için yapılan bütünsel okul etkinliklerini kapsayan bir programdır. 

Eko okullar programında, DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları olarak bizler de 2020-2021 

Eğitim Öğretim Yılı’nda "Çöp-Atık/Geri Dönüşüm" konulu eylem planımız ile varlık 

gösterdik.  Bu doğrultuda okulumuzda öncelikle Eko Teams öğrencilerimizi belirledik.  

Onlara rehberlik eden koordinatör öğretmenlerimiz ve sorumlu müdür yardımcımız 

düzenledikleri çevrimiçi toplantı sonrası etkinliklerimizde kullanacağımız slogan ve afiş 

yarışmalarının hazırlıklarını tamamladırlar. Eko Okullar Projesi kapsamında “Çöp-Atık ve 

Geri Dönüşüm” konusunda planlanan slogan yarışması sonuçları okulumuzun resmi sosyal 

medya hesaplarında yayınlandı.  

Çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi 

konularda farkındalık geliştirmeleri ve “sıfır atık” yaklaşımını tanımaları amacıyla 

hazırlanmış “Sıfır Atık Eğitim Projesi”ne dâhil olduk ve okulumuzun belirli yerlerine atık 

kutuları yerleştirdik. Artık sınıf içlerimizde çöp kovası bulunmamakta.   

 



 

Günümüzde su sıkıntısı yaşanması, barajlardaki su seviyesinin azalması göz önünde 

bulundurularak “Evlerimizde Su Tasarrufu Nasıl Yapılabilir?” konusunda topluma bir mesaj 

vermek adına 3.sınıf eko tim öğrencilerimiz videolar hazırladılar. 3.sınıf öğrencilerimizin 

yeni yıl kutlamasında sevdiklerine geri dönüşüm malzemeleri ile birer obje hazırlayıp hediye 

etme projesini gerçekleştirdik. Ayrıca 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz görsel sanatlar derslerinde 

farklı amaçlar için üretilmiş endüstriyel ürünlerin, doğada bulunan nesnelerin bir resmin 

parçası olarak kullanmasını amaçladığı Asambalaj tekniği ile okulumuzun panolarını 

süslediler. 

Etkinliklerimizi gerçekleştirirken elbette üniversitemizin desteğini hep hissettik. Bu 

doğrultuda 2.sınıf öğrencilerimizin katılımları ve sınıf öğretmenlerimizin desteğiyle “Geri 

Dönüşüm” konulu seminerde üniversitemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Neval Baycan’ı konuk ettik. 

4.sınıf öğrencilerimiz sosyal bilgiler dersinde “Teknolojik Ürünler” temasıyla enerji 

tasarrufu konusunu ilişkilendirerek kendi afişlerini hazırladılar.  4.sınıf öğrencilerimiz 

İngilizce dersinde “Nesli Tükenmek Üzere Olan Hayvanlar” ile ilgili araştırmalar yapıp 

sunular hazırladılar. Yine eko okullar etkinlikleri kapsamında “Çevre Kirliliği ve Bu 

Kirliliğe Yönelik Çözümler” konulu hikâyelerini yazıp resimlendirdiler. Bu hikâyelerini 

dijital kitap platformu olan “Story Jumper” da kitap haline getirdiler.   
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4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz İngilizce kulüp dersinde “Çöp Atık ve Geri Dönüşüm” 

konularında farkındalık oluşturmak amacıyla posterler hazırladılar ve çeşitli materyaller 

oluşturdular.  

6.sınıf öğrencilerimiz çeşitli WEB2.0 araçlarını kullanarak suyun önemine dikkat çekmek 

için video hazırladılar.  

22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri kapsamında ana sınıfı öğrencilerimiz İngilizce 

sloganlarıyla fikirlerini ifade ederek şarkılar söylediler. Elbette, 22 Mart Dünya Su Günü 

etkinliklerimiz sadece yüz yüze eğitimde olan ana sınıflarımız ile sınırlı kalmadı. Çevrimiçi 

derslerimizde tüm sınıflarımızdaki ders içerikleri günün anlam ve önemine göre planlandı.  

Matematik zümresi ve öğrencilerimiz hacim ve geri dönüşüm konularını birleştirerek okul 

bahçesinde pet şişelerle etkinliklerini gerçekleştirdiler.  

Dünyanın doğal dengesinin hızla olumsuz yönde değiştiği ve kaynakların tüketildiği şu 

günlerde 75. Yıl ailesi olarak bu gidişe bir “DUR!” diyoruz.  

 

 


