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2021-2022 EĞİTM ÖĞRETİM YILI EKO OKULLAR PROGRAMI 2.DÖNEM SONU 
RAPORU 

KONU: ÇÖP-ATIK- GERİ & DÖNÜŞÜM 

 

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında da Milli Eğitim Bakanlığının Okul 
Öncesi eğitim kurumları için belirlediği program doğrultusunda Eko Okullar Programı 
“Çöp-Atık- Geri Dönüşüm” konusunda çalışmalara devam edildi. 

Eğitim müfredatımızda bulunan "Çöp-Atık- Geri Dönüşüm" konusu ile ilgili çalışmalar 
devam ettikçe, öğrencilerin farkındalıklarının arttığını gözlemledik ve bu da bizi ek 
çalışmalar yapmaya teşvik etti. Özellikle IB PYP disiplinlerüstü temalarımız ile Eko 
Okullar Programımızın entegre edilmiş olmasının bunu sağladığını düşünüyoruz. 

Şubat ayında yapılması planlanan eski kıyafetlerin geri dönüştürülmesi etkinliği 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz ile birlikte eski kıyafetlerin nasıl dönüştürülebileceği 
hakkında konuşuldu. Öğrencilerimiz, evden getirdikleri çorapları değerlendirerek 
kuklalara dönüştürdü. Tasarlanan kuklaları derslerimizde kullanıldı. 

Plastik kapak toplama kampanyası öğrencilere tekrar duyuruldu. Öğrenciler ikinci yarıyıl 
boyunca okula plastik kapak getirdiler. Gelen kapaklar öğrencilerle plastik kapak toplama 
kutularına konuldu. Toplanan kapakların Omurilik Felçlileri Derneği’ne 01 Haziran 2022’de 
ulaştırılması kararlaştırıldı.                  

Montessori Kültür Etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriğimiz Rio Festivali için 
öğrencilerimiz aile katılımı ile atıklarla kostüm tasarladı ve okulda arkadaşlarına sundu. 

 
Mart ayında “Bahçemize Hangi Ağacı Dikelim? Demokrasi Oyunu” oynandı. 
Okulumuzda öğrenciler oy kullandı. Limon ağacı seçildi ve bahçemize dikildi.  
 
Doğanın Uyanışı-Ağaç Evler Etkinliği yapılamadı. Bunu yerine Küresel Eylem Günleri 
etkinliğine katılım sağlandı. 
 
Arboretum Gezisine  pandemi nedeni ile gidilemedi. Onun yerine okulumuz 
bahçesinde bulunan kumkat, zeytin ve limon ağaçlarındaki mevsimsel değişiklikler 
incelendi. Kumkat toplandı. 
 
Eylem Günü: Dünya Su Günü  (22 Mart 2022) etkinliğine öğrenciler ve tüm okul 
toplumu temiz içme suyunun korunmasına dikkat çekmek için mavi kıyafet giyerek 



katıldılar. Suyu koruma sunumu izlendi, sorgulamalar yapıldı, su kaynaklarını nasıl 
korumalıyız konulu resimler yapıldı. 
 
Öğrencilerimiz ile İlk Bahar Festival için atıklarla süslemeler tasarlandı ve 
tasalanan süslemeler festivalde kullanıldı. 
 
Nisan ayında yapılması planlanan Sorunlu çevre manzaralarını fotoğraflama, 
fotoğraflarının sınıflarda incelenmesi ve çözüm yollarının tartışılması tema 
kapsamında 6 Yaş öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirildi. 
 
IB PYP Dünyanın İşleyişi Disiplinlerüstü teması kapsamında UbD (Understand by 
Design ) planı hazırlanarak geri dönüşüm konusunda 6 hafta boyunca çeşitli çalışmalar 
yapıldı.  
   
Tema sonuç aktivitesinde; “Kullanıp attığımız bazı eşyalar geri dönüştürülebilir ve 
tekrar kullanılabilir.” ana fikir doğrultusunda “Geri Dönüşüm Yapıyorum” 
konusunda  öğrencilerimizden evlerindeki geri dönüştürülecek atıkları yeniden 
kullanarak “Çevre Dostu Robot” oluşturmalarını ve sunum yapmalarını istedik. 
Ayrıca sınıfta bulunan atık malzemeleri kullanarak grup çalışması ile çeşitli ürünler 
oluşturarak   “Atıktan Sanata” adlı çalışmamızı gerçekleştirdik.   
 
Geri Dönüşüm Deneyi sonuçlandırıldı. Doğada dönüşen ve dönüşmeyen atıklar 
hakkında sorgulama yapıldı. Görülen değişikler hakkında sohbet edildi. 

Çevre panosuna yapılan çalışmaların değerlendirmesinin görselleri asıldı ve okul 
toplumu ile paylaşıldı. 
 
 
Mayıs ayında yapılması planlanan Yapılan Çevko Çocuk : Çevki ve Arkadaşları İle 
Geri Dönüşüm Filmi İzlenmesi etkinliği öğrencilerimiz ile bahçede gerçekleştirdi 
 
Dünya Çevre Günü (05 Haziran) günü yapılması planlanan Eylem Günü etkinliği 06 
Haziran 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Öğrenciler eyleme yeşil kıyafet giyerek 
katıldılar ve gelecekte yeşil bir çevre istediklerini eylem yaparak topluma duyurdular. 
Dünya Çevre Günü’nde sorgulama etkinlikleri, atıklarla geri dönüşüm çalışmaları ve 
çevre afişi tasarlama etkinliği gerçekleştirildi. Tasarlanan afişlerle bahçede dolaşıldı, 
herkes doğayı korumaya davet edildi.   
 
Birinci dönem yapılması planlanan Geri Dönüşüm Tarih Şeridinin (Montessori) 
Sunumu tema kapsamında yapılmıştır.  
 
Yıl boyunca toplanan 200 kg plastik kapak 1 Haziran 2022 tarihinde Eko Komite ve 
Eko Team tarafından Omurilik Felçlileri Derneği’ne teslim edildi. 
 
  

Yapılan Ek Çalışmalar; 
 
FMV Işık Okulları olarak otizmli bireylerin eğitimine destek sağlamak ve çevrenin 
korunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı 
(TODEV) ve elektronik atık problemine karşı çevreye duyarlı çözümler üretmek amacıyla 
kurulan GCL Geri Kazanım ile iş birliğinde e-atık toplama kampanyası başlatıldı. 



Velilerimizin gönderdiği e-atıklar 17 Haziran tarihine kadar toplandı ve öğrencilerimiz ile sayımı 
yapılarak TODEV’e bağışlandı. 
 
 
 
 
 
 
 

 Eko TİM Toplantısı yapıldı. Yapılan çalışmalar değerlendirildi. 

 
2022 Yılı Küresel Eylem Günleri (Global Actions Days) 20-30 Nisan tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında 62 ülkeden 54.000'den fazla 
katılımcı ile küresel biyoçeşitliliğin korunması amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri 
gerçekleştirildi. Biz de Eko Koordinatör Öğretmenleri ve Eko Tim öğrencileri 
olarak  okul toplumunu proje konusunda bilgilendirdik. Bu kapsamda velilerimizin 
evde de uygulayabileceği  2 farklı etkinlik paylaşıldı. Etkinlikler sırasında çekilmiş 
fotoğrafları padlet duvarında paylaşıldı. 
 
IB PYP sorgulama programı kapsamında 6 yaş gruplarımız  "Bulunduğumuz Zaman 
ve Mekan"  IB PYP  disiplinlerüstü teması kapsamında  sonuç aktivitesi olarak atık 
materyaller ile oyuncak tasarladı. Tasarlanan oyuncaklar ile sergi oluşturuldu. 

 
 

 
Bahçemize Ne Dikelim? Demokrasi Oyunu” sonucu ekilen marullar toplandı ve 
öğrencilerimiz ile topladığımız marullar ile kendi salatalarımızı yaparak yenildi. 
 

6 yaş gruplarımız ile, IB PYP sorgulama programı “Gezegeni Paylaşma” disiplinler 
üstü teması kapsamında “Kullanıp attığımız bazı eşyalar geri dönüştürülebilir ve 
tekrar kullanılabilir.” ana fikri kapsamında kağıt geri dönüşümü ile ilgili filmler izlendi 
kitaplar okundu.Öğrencilerimizle gazeteler geri dönüştürülerek kağıt hamuru 
oluşturuldu ve şekillendirilip boyandı. 

IB PYP Disiplinlerüstü teması kapsamında “Yiyecek ve Atıkların Geri Dönüşümü?” 
ile toprağın enerjisini nasıl artırırız konusunda tüm sınıflarda PYP ünitemiz 
kapsamında sohbet edildi. “Soso’nun Kompost Kitabı” hikayesi anlatıldı. 
Öğrencilerle kompost oluşturuldu. 
 

2.Dönem Etkinlik Raporu hazırlandı ve Eko Okullar web sitesine yüklendi. 

Okulumuzda 2021-2022 Eğitim öğretim yılında, Eko-Okullar eylem planı 
doğrultusunda, II. Dönem ulaşılması gereken hedeflere IB PYP Dünya’nın İşleyişi ve 
Gezegeni Paylaşma disiplinlerüstü temaları ile ulaşıldı. Öğrencilerimiz Eko –Okullar 
çalışmaları kapsamında yer alan konular hakkında bilinçlendi. Kendi çevrelerinde 
bulunan kişileri çöp atık-geri dönüşüm, vb. konularında takip ettiler ve uyardılar. Eğitim 
yılı boyunca öğrencilerimiz çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşüme katkı hakkında 
eyleme geçtiler. Eğitim yılı sonunda öğrencilerimizdeki bilinçlenmeyi gözlemledik.  

Bu çalışmaları yapmaya bizleri teşvik eden ve bizlere yol gösteren TÜRÇEV’e 
teşekkürlerimizi sunarız. 

 

            

 


