


 















"Tabiatta Ders Var Projesi" Samsun Büyükşehir 
Belediyesi, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen bir projedir.  

  

Proje, İlimiz ilçelerinde belirlenen öğretmenlerin ve 
öğretmen adaylarının sınıf dışı eğitim çalışmaları 
hakkında bilgilendirilmesini, ilkokul, ortaokul ve lise 
kademelerindeki öğrenciler ile Kızılırmak Deltası’nda 
sınıf dışı (duvarsız) eğitim yapılmasını konu almaktadır.  



Tabiatta Ders Var Projesi ile, 

İlimizde değişik habitatları (deniz, kum, ıslak çayır, mera, göl, su 
basa ormanlar), zengin bitki ve hayvan varlığı ile sınıf dışı 
(duvarsız) eğitim için tam bir tabiat sınıf olan Kızılırmak 
Deltası’nda, doğa ve bilim odaklı etkinlikler gerçekleştirerek 
öğrencilerin; 

- Ekosistem, tur, popülasyon ve habitat kavramlarını 
öğrenmeleri, 

- Biyolojik çeşitliliğin önemini kavramaları, 

- Ülkemiz ve dünyadaki çevre sorunları ile etkilerini anlamalarını 
sağlamak 

- Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf dışı eğitim 
tekniklerine yönelik bilgi ve becerilerini artırarak, ilimizde sınıf 
dışı eğitim etkinliklerini yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır. 



2015-2016 Eğitim Öğretim yılında ilimiz ilçelerinden belirlenen 28 
ortaokuldan öğretmenler sınıf dışı eğitim çalışmaları hakkında 
bilgilendirilmiş, 7. sınıfa kayıtlı 672 öğrenci, 48 öğretmen ve 
öğretmen adayı ile Kızılırmak Deltası’nda sınıf dışı (duvarsız) 
eğitim gerçekleştirilmiştir. 



2016-2017 eğitim öğretim yılında 42 öğrenci hareketliliği ve 2 
öğretmen eğitimi ile tüm eğitim kademelerine yayılmıştır. 

 

İlimiz ilçelerinden belirlenen 14 okuldan 4. sınıf, 14 ortaokuldan 
7. sınıf, 14 liseden 9. sınıf olmak üzere 1176 öğrenci, 28 sınıf, 28 
fen bilgisi, 28 biyoloji öğretmenliği branşlarından 84 öğretmen 
ve OMÜ’de öğrenim gören 84 öğretmen adayını kapsayacak 
şekilde hazırlanmıştır.  

 





























Yapılan eğitimlerde 4. sınıf öğrencilerine etkinliklerde; 
 
• Çayır Dünyası 
• Bir Su Hikayesi 
• Kuş Halkalama Gözlemleri 
• Sihirli Dinleme Topu 
• Ağaç Dünyası 
• Gezdim-Gördüm-İnceledim 
 
 

 
 



Yapılan eğitimlerde 7. sınıf öğrencilerine etkinliklerde; 
 
• Çayır Dünyası 
• Besin Zinciri 
• Göç Zamanı 
• Ağaç Dünyası 
• Gezdim-Gördüm-İnceledim 
 
 

 
 



Yapılan eğitimlerde 9. sınıf öğrencilerine etkinliklerde; 
 
• Omurgasız Hayvanları Keşfedelim 
• Canlıların Ortak Özelliklerini Keşfedelim 
• Kızılırmak Deltası’ndaki Su Kaynaklarının Fiziksel ve 

Kimyasal Analizleri 
• Türkiye Cumhuriyeti Futbol Takımı Sahada Şutu Atı 
• Ormandaki Yaşam Çeşitliliğini Keşfedelim 
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