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Niçin   ÇGS ? 

Çok sayıda 
çevre  

sorunu var 
 

Sorunlar yalnızca  

yerel değil, 

küresel  

ve karmaşık 
 

 

Hedef, 11-18 yaş öğrenciler 



Niçin ÇGS ? 

  Sürdürülebilir 

bir gelişme ve 

eğitim için 
 

Olumlu yaklaşım, 

Bilgi ve Eylem 

gerekir 



Yayınla  

Araştır 

Çözüm 
öner 

Haber 
yap 

   

Dört adımda ÇGS yöntemi 
 
 
 
 

Bunu Gerçekleştirmek için  



ÇGS programının 3 temel dayanağı 

Anlamak,  

Olumlu olmak 

ve Eylem   

1. Yerel inceleme 
 
2. Gazetecilik ürünü 
 
3. Yerel toplumla  
     iletişim  



1. Yerel inceleme :  

    Yerel bir konuyu, 

sorun ve çözümü 

olarak ele almak 

 
 

 YRE programının 3 temel dayanağı 

Anlamak,  

Olumlu olmak 

ve Eylem   



2. Gazetecilik ürünü :  

5N1K yaklaşımı ile (Ne, Nasıl 

Nerede, Nezaman, Niçin ve 

Kim), Makale, resim ve video 

hazırlayarak çevre gazeteciliği 

yapmak 
  

 YRE programının 3 temel dayanağı 

Anlamak,  

Olumlu olmak 

ve Eylem   



Anlamak,  

Olumlu olmak 

ve Eylem   

3. Yerel toplumla iletişim : 

   Yerel çevre bilinci oluşturmak 

için yayın yapmak 

YRE programının 3 temel dayanağı 

Naylon poşete karşı bez torba 

İZMİR’deki Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencilerinin 
naylon poşet kullanımına ‘dur’ demek için başlattığı 
kampanyaya destek veren Konak Belediyesi, vatandaşlara 
alışverişlerinde kullanılsın diye bin adet bez torba 
armağan etti.  
  
Plastik atıkların çevreye verdiği zararı önlemek adına bir dizi çalışmalar yürüten Konak 
Belediyesi, son olarak Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencilerinin kurduğu Çevrenin Genç 
Sözcüleri Kulübü’nün naylon poşet kullanımına ‘dur’ demek için başlattığı kampanyaya  
destek Verdi. Yılda 500 milyar adet üretildiği tahmin edilen ve doğada çözünmesi yüzyıllar  
alan naylon poşetlerin ticari kullanımının kısıtlanmasına yönelik başlatılan kampanyanın 
duyurusu Alsancak Dminik Caddesi’nde  yapıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın  
da katılımıyla destek verdiği etkinlikte vatandaşlara alışverişlerinde naylon poşet yerine çok 
kullanımlık çantalar, fileler ve bez torbalar kullanılması çağrısı yaptı. 
  
POŞETLER TEHLİKE SAÇIYOR  

Petrol atıklarından üretilen ve çevreye verdiği zararlarla ciddi tehlikeler yaratan naylon poşet 
kullanımını durdurmaya yönelik ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen   



Eğitim 

Toplum ve 

Sorumlu vatandaşlık 

oluşumu 



ÇGS program hedefleri 

 Sürdürülebilir gelişmeyi anlamak 

 Toplumun temel konuları ile ilgili olmak 

 Disiplinlerarası öğrenme 

 Aktif öğrenme deneyimi 

 Yalnızca bilgi değil, ayrıca beceri geliştirme 

   (eleştiri duygusu, merak, iletişim yöntemleri) 

 Sorunları dillendirmek (neden, niçin, nasıl) 

 Yerel ve küresel konuları ilişkilendirmek 



İki Düzey YRE etkinliği 

1 - Ulusal 
• Yerel konu 

(problem/çözüm) 
• Yerel araştırma, 

görüşme, resim, 
    makale, video… 
• Üretim 
• Yerel bilgilendirme 

 

2 – Uluslararası = 
     Ulusal + İşbirliği ve 

diğer okullarla iletişim  
• 45 ülke 
• Yüzlerce proje 
• İnternet kullanımı 
• İngilizce’nin kullanımı 

 



Okullara Sağlanan Olanaklar 

• Çevre eğitimi 

• Ulusal bağlantılar 

• Okullar arası bağlantı 

• İşbirliği için sunulan 

araçlar 
 
 

 

• Uluslar arası ağdan haber  

    ve bilgiler 

• Sürdürülebilir gelişme için 

aydınlatıcı belgeler 

• Ağ için teşvikler  

(Ödüller ve eğitsel geziler) 



Bengisu AKSOY(17)  

 

Tuna KISAAĞA(17) 

 

 

İzmir Ö. Türk Fen 

Lisesi 

 

Portekiz’de Düzenlenen Öğrenci Etkinliği                                       

Mart 2019 



Makale Yazımı için Kurallar 

• İngilizcesi 1000 kelimeyi geçmemeli 

• Başlık 140 harfi aşmamalı 

• En çok 3 resim ya da bilgi çizimi içerebilir; 

her birinin alt yazısı en çok 20 kelime olabilir 

• Fotoğraflar ana metinden ayrı gönderilmeli 

• Özgün resimlerin dışında kullanılan 

alıntıların kaynağı belirtilmeli 
 



Yarışmalar için  Fotoğraf türleri  

1. Tek Fotoğraflı röportaj  
      ( Başlık en fazla 140 karakter, giriş en fazla 100 kelime) 

2.  Tek Fotoğraflı kamu spotu 

      (Başlık en fazla 140 karakter, ek açıklama ve alt yazı yok) 

3.   3-5 fotolu Fotoğraflı röportaj  

      (Başlık en fazla 140 harf, giriş en fazla 50 kelime, her   

         alt yazı için en fazla 20 kelime) 



1. Pazardaki Gizli Yaşam  
 Miletičova Pazarı'nda bir pazarcı, satılmayan, biçimsiz patatesleri bir 
kutuya koyup ihtiyacı olan insanlar alsın diye bir rafa bırakıyor. 
Önceden bu patatesleri çöpe atardı. Artık diğer pazarcılar da ona 
katılmış durumda, birbirini tanımayan  ama yine de "gizli bir ittifak" 
kuran insanlar arasında güzel bir bağlantı kuruldu. 

Örnekler 



2. Okyanuslardaki yaşamı sömürmeyi durdurun  



 3. Atık sebzelerden doğal gübre  

1. Bayan S. Cheng ve küçük bahçesi 

2. Saksı bitkileri için sulama sistemi 

İklim Değişikliği - Bugünün çözümü için geriye bakmak   
 
Bir toplu konut binasının 5. katında,  
balkonun iki yanında bitkiler sıralanmış.  
Burası Bayan Cheng' in, her gün özenle  
Baktığı, küçük sebze bahçesi. Cheng  
bahçıvan olmayabilir, ancak bahçesinde  
sorumlu bir tüketim örneği veriyor. 



Yarışmalar için video kayıt türleri 

1.  Röportaj videosu  
     çevre konulu haber; olay, doğrudan ve araştırma    
     ile gözleme dayalı aktarılmalı 
2.  Kamu spotu videosu 
     bir ürünü ya da konunun tanıtılması hedeflenmeli 
 



ÇGS Programını Destekleyenler 

United Nations Environment Program 
www.unep.org 

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 

www.unesco.org 



İzmir Kültürpark’ta yaşayan bir 

karga, yeşil alana bırakılan kağıt 

tabağı, içinde bırakılan az 

miktardaki pilavı yedikten sonra, 

gagasıyla götürüp çöpe attı  



Türçev için Yeni Açılımlar 

• ÇGS web sayfası hazırlanıyor, tüm girişler  

    (okul kaydı, makale, foto ve video yüklemeleri  

     doğrudan web sayfasında yapılabilecek) 

• Okullar için çevre eğitim malzemesi geliştirmek 

• Ulusal ve uluslar arası ortak çevre eğitim  

    projeleri yapmak  



Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve 

Pratik Uygulamalar, YUNUS Projesi 

This project is founded by the European Union 



Proje Amaçları 

İlk ve orta okullarda kullanılabilecek, foklar, deniz  

kaplumbağları ve leylekleri konu eden eğitim  

Malzemesi (kitap, kısa film ve bunların Telefon  

uygulamaları) hazırlamak. 



Bu amaçla ilk çalışmalar, 10-15 temmuz’da 

Yunanistan’da düzenlenen ve 7 Türk ve 7 Yunan 

öğretmenin katıldığı bir yaz okulu ile yapıldı. Yaz 

okulunda öğretmenlerimizin önemli eğitsel katkıları 

oldu.  
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