
 

 

 

 

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ AMERİKAN KOLEJİ İLKOKULU 

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

EKO OKUL 

1. DÖNEM RAPORU 

 

 

 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında proje olarak “Enerji” 

konusuna karar verildi. Eylem planımız öğretmenlerimizin görüş ve 

önerileri doğrultusunda oluşturuldu. Hazırlanan eylem planı ve 

katılım payı Ekim ayı sonunda TÜRÇEV’e gönderildi. Bu yıl işlenecek 

“Enerji” konulu Eko Okul eylem planı ve Eko Okul projesi hakkında 

genel bilgiler koordinatör öğretmenler Ömer İlhan ve Perihan Günal 

tarafından bir sunum yapılarak tüm okula aktarıldı.  



 Eko okullar öğretmen komitesi ve öğrenci timimiz kuruldu. 

 1-A Derin Akçay 

 1-A Çınar Şener 

 1-B Poyraz Bakkal 

 1-B Gülse Kaya 

 2-A Ahmet Caner Erçin 

 2-A Duru Gündoğdu 

 2-B Ayaz Rüzgâr Irmak 

 2-B Hüseyin Sarı 

 3-A Eymen Aras Bakır 

 3-A Yavuz Defne Rüzgâr 

 3-B Duru Su Gönül 

 3-B Yağmur Öztürk 

 4-A Ecrin Sahra Korkmaz 

 4-A Esma Elif Koçer 

 4-A Zeynep Duru Avcı 

 4-B Nazlı Zortok 

 4-B Sarah Elkatabi 

 

Öğrenci timimiz toplanarak; timden gelecek öneriler ile eylem 

planımıza son şekil verildi, okulumuzun eko okullar programının 

başlandığını okulumuzun web sayfasında duyurduk. 

 



 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılı Enerji temalı amblemi 

oluşturuldu. Sloganımız belirlendi. 

 

“DOĞA İNSANSIZ YAŞAR AMA İNSAN DOĞASIZ YAŞAYAMAZ” 

 

 Eko okullar panosu düzenlendi. 

 

Our students and teachers made a bulletin-board featuring 

Earth to make a statement about the importance of our planet. 

 

 Dünden Bugüne Enerji Kaynaklarımız konulu sunum sınıflarımıza 

izletildi. 



 Görsel sanatlar bölümü tarafından hazırlanan “İki Boyutlu 

Rüzgar Gülü” tasarımları eko okul panosunda sergilendi. 

 

 Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğümüzle iş birliği 

yapılarak atık pil toplama kampanyası başlatıldı. 

   

 



    

 

We decorated one of the walls in our corridor with six posters 

and a tree. The posters give student tips on how to save energy and 

resources while the fruits on the tree reminds them of the things 

they have learned at school. 

 

 “Dünya Nefes Alsın” tematik kitabımız sınıfta okunup 

canlandırıldı.  



  

 Enerji tasarrufu günü kutlandı.  

 

 

 

Enerji tasarrufuna yönelik animasyon filmi izlendi. 

 

         


