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İSTEK ÖZEL BELDE İLKÖĞRETİM OKULU 

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 
1.DÖNEM SONU 

EKO-OKULLAR PROJESİ  
ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORUDUR 

 

ÇALIŞILAN KONU: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-KÜRESEL ISINMA 

ÇALIŞMA SÜRESİ : 1. YIL 

MÜFREDAT ÇALIŞMALARI: 
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-Bir önceki yıl gerçekleştirilen çalışmaların gözden geçirilmesi  ve çalışma sonuçlarının 
değerlendirilmesi. 
-Tamamlanamayan projelerin belirlenerek bu yıl bu projelerin tamamlanabilmesi adına 
gerekli çalışmaların,desteği alınabilecek yerel yönetimlerin,Sivil Toplum Kuruluşlarının 
belirlenmesi. 
-2010-2011 Öğretim yılında  üzerinde çalışılacak konunun   “KÜRSEL ISINMA-
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” olarak belirlenmesi. 
-Tüm okulun geçtiğimiz yıl yapılan ve bu yıl yapılacak çalışmalar hakkında 
bilgilendirilmesi 
-Eko-timlerin sınıf seviyelerinde belirlenmesi . 
-Eko tim temsilcilerinin belirlenmesi. 
-Eko-tim Eylem planlarının hazırlanması. 

Okul Müdürü 
Koordinatör öğretmen 
Tüm Eko-Tim 
danışman öğretmenleri 
Tüm okul öğrencileri 
Tarafından planlanan 
çalışmalar 
tamamlanmıştır. 

 
-2010-2011 Öğretim yılı “Eko Okullar Projesi Tanıtım Semineri” düzenlenmesi 
-2010-2011 Öğretim yılı “Eko İlkemiz”’in tüm okulun katılacağı bir oylama ile 
belirlenmesi. (Eko okullar panosuna okuldaki tüm istekli öğrenciler tarafından yazılan 
ilkelerin değerlendirilerek oylamaya sunulması). 
 

 
Fen ve Teknoloji 
Öğretmeni(Koordinatör 
Öğretmen) ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konulu masal yazma Türkçe Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

“Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin” matematiksel boyutunun araştırılması 
(4.-8. sınıflar) 
Küresel ısınma ile ilgili problem hazırlama ve çözmesi  

Matematik Öğretmeni 
ve öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

http://science.pppst.com/globalwarming.html  adresli internet sitesinin tanıtımı Yabancı Diller 
Öğretmenleri ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konulu  sunum ve öğrencilerin bu konuda proje 
çalışmasına yönlendirilmesi.Dört Mevsim Türkiye konusu ve diğer ilgili konular 
işlenirken gerekli bağlantı ve bilgilendirilmelerin yapılması  

Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
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Allah’ın evren için yarattığı dengeyi insanların koruması gerektiği konusuda beyin 
fırtınası yapılamsı 

Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
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Klasik müzik bestecisi Vivaldi ‘nin “4 Mevsim” adlı eserinin müziksel armoni 
biçiminde incelenmesi. 

Müzik Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

 
Dört Mevsim konulu resim çalışmalarının yapılması. 
 
Karikatür öğretmeni tarafından  “İklim Değişikliği-Küresel Isınmanın Marmara 
Bölgesine Etkileri” konulu Proje Şenliği afişinin hazırlanması 

Resim Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
Karikatür öğretmeni 
ve öğrenciler 
tarafından 
tamamlanmıştır. 

Zor şartlarda vücut sağlığımızı koruma yöntemlerinin araştırılması . Beden Eğitimi 
öğretmeni ve öğrenciler 
tarafından 
tamamlanmıştır. 

Öğrenciye “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” konularında bilimsel sunumların 
hazırlanarak izletilmesi. 

Teknoloji ve Tasarım 
Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel Isınmanın nasıl oluştuğu ,dünyamıza etkileri ve önlenmesi için alınacak 
tedbirler konusunu  yansıtan slayt showun taslağının oluşturulması. 

Bilgisayar Öğretmeni 
ve öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

İklim değişikliğine neden olan faktörlerin anlatıldığı ve bunun sonucunda canlıları 
tehdit eden faktörleri de içine alan görsel sunumların izletilerek konuya dikkat 
çekilmesi. 

1.Sınıf Öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

Yazılı ve görsel basında yer almış “Küresel Isınma” konulu tüm haberlerin öğrenciler 
tarafından  toplanması.Sınıf ve koridor panolarında sergilenmesi. 

 

2.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

Öğrencilerde farkındalık yaratılmasını sağlamak amacıyla “Küresel Isınma” konulu 
görsel sunumların izletilmesi. 

3.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

Gazete ve dergilerden Küresel ısnma ve iklim değişikliği ile ilgili haber ve fotoğrafların 
toplanarak sınıfa getirilmesi ve üzerinde tartışılması. 

4.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

Gazete ve dergilerden Küresel ısnma ve iklim değişikliği ile ilgili haber ve fotoğrafların 
toplanarak sınıfa getirilmesi ve üzerinde tartışılması. 

5.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 
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“Sera gazı nedir,atmosferde belirli miktarda bulunması neden önemlidir ve küresel 
ısınmayla sera gazlarının ilişkisi nedir?” araştırma ödevi verilmesi.Araştırma 
sonuçlarının beyin fırtınası yöntemiyle tartışılması ve power point sunumlar üzerinden 
küresel ısınmanın nasıl oluştuğunun açıklanması. 
“İklim Değişikliği-Küresel Isınmanın Marmara Bölgesine Etkileri” konulu Proje 
Şenliği şartnamesinin hazırlanması 

 
Fen ve Teknoloji 
Öğretmeni 
(Koordinatör öğretmen) 
ve öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konulu öykü yazma Türkçe Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel ısınmanın yıllara göre artışının incelenmesi ve sütun grafiği olarak gösterilmesi 
(4. – 8. sınıflar) 

Matematik Öğretmeni 
ve öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
 

http://science.pppst.com/globalwarming.html  adresli internet sitesindeki ‘Is  Global 
Warming for real ?’ , ‘Why should be concerned about global warming?’, Top ten 
things to know about GW ?’ adlı sunumların incelenmesi ve sunumu 

Yabancı Diller 
Öğretmenleri ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
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Küresel ısınma ve iklim değişikliği konulu proje ile ilgili kütüphanede araştırma 
yapılması 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
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Allah’ın evren için yarattığı dengeyi insanların koruması gerektiği konusuda beyin 
fırtınası yapılamsı 

Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Atık malzemelerden müzik aleti tasarımı. Müzik Öğretmen ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel Isınma’ya yönelik atık malzemerle yapılan öğrenci çalışmaları. Resim Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Zor şartlara uyum ve bu koşullarda vücut sağlığımızı koruma yöntemleri konusunda 
beyin fırtınası yapılması. 

Beden Eğitimi 
öğretmeni ve öğrenciler 
tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği konularında çözüm odaklı tasarımların yapılması. Teknoloji ve Tasarım 
Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel Isınmanın dünyamıza etkilerini yansıtan slayt showla ilgili fotoğraf ve bilgilerin 
derlenmesi,internetten kaynak taraması yapılması. 
Karikatür öğretmeni tarafından hazırlanan İklim Değişikliği-Küresel Isınmanın 
Marmara Bölgesine Etkileri konulu Proje Şenliği afişinin dijital ortamda 
düzenlenmesi 

Bilgisayar Öğretmeni 
–Karikatür öğretmeni 
–Eko Okul 
Koordinatörü ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

İklim değişikliğini anlatan sunumların izlenmesinin ardından öğrencilerin öğrendiklerini 
resimlemeleri ve panoda sergilenmesi. 

1.Sınıf Öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

“Küresel Isınma” konulu kompozisyon çalışmasının yapılması. Yapılan çalışmaların 
sınıf panolarında sergilenmesi. 

2.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

“Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” konulu getirilen  gazete , dergi ve fotoğraflardan 
poster çalışması yapılması. 

3.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

Getirilen materyellerle poster çalışmalarının yapılması. 4.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

Getirilen materyellerle poster çalışmalarının yapılması. 5.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 
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Küresel ısınmanın nasıl oluştuğunun her sınıf seviyesine uygun dramalar ile 
pekiştirilmesi . Sınıf panolarının öğrenciler tarafından hazırlanacak büyük poster 
çalışmaları ile donatılması. 

 
Fen ve Teknoloji 
Öğretmeni 
(Koordinatör öğretmen) 
ve öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konulu öykü yazma Türkçe Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel ısınmanın yıllara göre artışının incelenmesi ve sütun grafiği olarak gösterilmesi 
(4. – 8. sınıflar) 

Matematik Öğretmeni 
ve öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
 

http://science.pppst.com/globalwarming.html  adresli internet sitesindeki ‘The 
Greenhouse Effect and GW’ , ‘The Greenhouse Effect on Earth’, ‘The United Nations 
and GW’ adlı sunumların incelenmesi ve sunumu 

Yabancı Diller 
Öğretmenleri ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
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Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili sloganlar bulunması ve proje çalışmalarının 
takip edilmesi 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 



 4

Kuran-ı Kerim’de yer alan denge ile ilgili ayetlerin okunması Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili söz ve beste çalışmalarının yapılması 
 
 
 

Müzik Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında gazete ve dergilerden kesilmiş görsel ve 
yazılı materyallerin sınıfa getirilerek paylaşılması 
 

Resim Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 
 

Sel,fırtına ,vb. Olağanüstü hava koşullarında acil müdehale gruplarının oluşturulması ve 
sivil savunmanın öneminin vurgulanması. 

Beden Eğitimi 
Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği konularında çözüm odaklı tasarımların yapılması ve 
sergilenmesi 

Teknoloji ve Tasarım 
Öğretmeni ve 
öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

Power point programı üzerinde derlenen bilgilerin birleştirilmesi . 
 

Bilgisayar Öğretmeni 
ve öğrenciler tarafından 
tamamlanmıştır. 

 
Küresel ısınma konulu drama çalışmasının yapılması. 

1.Sınıf Öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

 
“Küresel Isınma” konulu akrostiş çalışmasının yapılmas 

2.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

 
“Küresel Isınma” konulu kompozisyon çalışması yapılması. 
 

3.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel ısınma konusu ile ilgili görsel sunum izletilmesi. 
 

4.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

Küresel ısınma konusu ile ilgili görsel sunum izletilmesi. 
 

5.sınıf öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 
tamamlanmıştır. 

 
 
                                                                                                          İSTEK BELDE İLKÖĞRETİM OKULU 
         OKUL MÜDÜRÜ 
 
         R. NUR ARIKUT 
Üyeler: 
 
Koordinatör Öğretmen 
Tüm İlköğretim Öğretmenleri 
Tüm İlköğretim Öğrencileri 
İlköğretim Okul Aile Birliği 


