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ENERJİ EYLEM PLANI 
 

AYLAR EYLEM VE ETK İNLİKLER UYGULAMA 

 
 
 
 
EYLÜL  

• Tüm okulun çalışılacak konu hakkında bilgilendirilmesi 
• Eko-okul timinin oluşturulması 
• Veliler ve semt halkının okulun çalıştığı konu hakkında 

bilgilendirilmesi ( anket \toplantılar) 
• Tim ve iki alt tim oluşturulması 

— Atık timi  (atık ayrıştırma takibi için) 
— Enerji timi  (sayaç okuma ve fatura takibi için) 

• Eko-okul komitesinin gözden geçirilmesi 
• Enerji ile ilgili sınıflara isim verilmesi 
• Enerji ile ilgili şiir öğrenilmesi 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
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EKİM 

• Çevresel inceleme 
—sayaçların yerinin öğrenilmesi 
—Sınıf, koridor ve bürolardaki aydınlatma düzeninin 
\ampullerin adet ve işlevselliklerinin tespiti  
—Okuldaki elektrikli gereçlerin kullanım alanı ve 
sıklığının tespiti   

• Tim- alt timlerle toplantı (Sayaç okunma ve fatura 
takibine başlanması) 

• Eko-okul eylem planı hazırlanması 
• “Enerji nedir? Enerji çeşitleri nelerdir? ” panoda 

sergilenmesi 
• Hafta başı ve sonu itibarı ile sayaç ölçümlerinin panoda 

ilanının başlatılması 
• Ölçümlerin raporlaştırılıp dosyalanması 
• Ölçümlerinin grafiksel duyurusunun başlatılması 
• Atık kâğıt vb.nin kg\torba cinsinden panoda ilanı 
• Eylem planının Eko-okul koordinatörüne gönderilmesi 
• Sınıf içi deneyler 
• Enerji ile ilgili eğitici hikâye anlatılması 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
• Enerji tasarrufu konulu kısa film gösterimi 
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KASIM  

• Aylık en temiz ve düzenli sınıf seçimi başlatma 
• Okulda kış temizliği yapılması 
•  “Günlük yaşamda nasıl enerji tasarrufu yaparız?”   
• Eko-ilkenin tüm okulun katılımı ile tespiti 
• Evlerde kullanılan enerji biçimleri ve enerji tasarrufu ile 

ilgili anket uygulanması. 
• Sınıf içi deneyler 
• Enerji ile ilgili drama yapılması 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
• Birey olarak enerjimiz; 
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� Dengeli beslenme nedir, faydaları nelerdir? 
� Hangi besin gruplarından ne kadar almalıyız? 
� Yetersiz ve dengesiz beslenmenin zararları nelerdir? 
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ARALIK  

 
• Okulun ısıtma sistemine ilişki bilgilenme 

—basit bir planın çıkarılması 
—sınıfları ısı durumunun tespiti 

• Okul binası ve sınıflarda ısı yalıtımı tespiti, bildirilmesi 
—bina kapılarının kapalı olmasının sağlanması 
—sınıf pencerelerinin kontrolü- cam, çerçeve, kolları 

• Enerji tasarrufu konulu slogan üretilmesi 
• Enerji ile ilgili bilmecelerin ve şarkıların öğrenilmesi 
- Enerji kaynaklarımız; güneş, rüzgâr, biokütle, su gücü, 

petrol, doğal gaz, yer içi ısısı, sıcak su vb. 
• Sınıf içi deneyler 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
• Enerji ile ilgili serbest resim çalışmasının 

gerçekleştirilmesi. 
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OCAK 

• Evlerdeki elektrikli araç-gereçlerin ve kullanım 
alanlarının tespiti, eski olanların değiştirilmesi ve 
raporlaştırılması 

• Elektrik hayatımızı nasıl kolaylaştırdı; dün – bugün 
kıyaslaması – tartışma  - sohbet 

• Enerji tasarrufu ile sağlanan gelir hangi hizmetleri 
karşılar 

• “Çevre ve enerji” konulu materyal temini; ders 
işlenmesi, pano hazırlanması  

• Enerji ile ilgili afiş çalışmaları 
• Enerji tasarrufu haftasının okul etkinlikleri ile 

kutlanması 
• Sınıf içi deneyler 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
• Okul sergisinde enerji köşesinin oluşturulması. 
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ŞUBAT 
 
 

• Hava kirliliği, insan sağlığı ve çevreye verdiği zararların 
(yakıtla bağlantılı) işlenmesi\ pano hazırlığı 

• Sınıf içi deneyler 
• Enerji ile ilgili devinimli oyunlar oynanması 
• Enerji ile ilgili serbest resim çalışmaları 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
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MART 

• Temiz- tükenmez enerji kaynakları; güneş, rüzgâr, 
jeotermal, hidrojen konusunda bilgi, pano hazırlama  

•  “ Su- güneş- rüzgâr enerjisi” 3 boyutlu çalışmalar 
•  “Temiz enerjinin sürdürülebilir kalkınmadaki yeri” 

konulu bilginin sınıflarda ve panoda verilmesi 
• Afi ş çalışması: “Harcadığımız her fazla elektrik devlete, 

millete ve size zarar getirir.” 
• Okulda bahar temizliği  
• Sınıf içi deneyler 
• Su, güneş ve rüzgâr enerjisi ile ilgili drama çalışmasının 

yapılması. 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
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• Deprem ve deprem ile açığa çıkan enerjinin öğrencilere 
anlatılması 
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NİSAN  
 

• Güneş ve Rüzgâr enerjisinin kullanıldığı alanlar. 
• Fırıldak, rüzgârgülü, değirmen, Uçurtma maketleri 

yapımı ve sergilenmesi 
• Isı ve ışık enerjisinin deneylerle tanıtımı 
• Madde ve enerji; enerjilerin birbirine dönüşümü; sesin 

enerjiye dönüşümü konulu deneyler ve pano 
hazırlanması 

• Sınıf içi deneyler 
• Enerji ile ilgili tekerleme öğrenilmesi 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
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MAYIS 

• Uçurtma yapımı ve okul bahçesinde uçurulması 
• Jeotermal enerji ve kullanım alanları hakkında bilgi 
• Termik santraller ne üretir, nasıl çalışır? 
• Nükleer santraller nedir? 
      — bilgilenme, pano hazırlama 
• Sınıf içi deneyler 
• Enerji ile ilgili şarkı öğrenilmesi 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
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HAZ İRAN 

• Dünya Çevre Günü’nün hafta etkinlikleri olarak 
sınıflarda kutlanması ve bu kapsamda “Enerji İçin 
Yürüyelim” etkinliğinin gerçekleştirilmesi. 

• Sınıf içi deneyler 
• Eko okul bülten panosunun hazırlanması 
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