
Ben ve Biz
Dravinja Vadisi,

Erasmus+
Öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yeterliklerinin Geliştirilmesi:

Ben, ülkem, dünyamız / Ortak SKE Kitabımız 
(Me, my country, our world / Our common ESD Book)

Ana Vovk Korže ve Janja Lužnik
Maribor Üniversitesi, Slovenya



G i r i ş

Slovenya’da geçen bu gerçek hikaye, gezegenimizin sürdürülebilirliği için önem taşıyan Ekosistem Hiz-
metleri (EH) kavramı kapsamında hazırlanmıştır. Her birimiz Ekosistem Hizmetlerinin sürdürülebilir olma-
sı  açısından önemli rollere sahibiz. Bu hikaye, yaşam koşullarını iyileştiren EH ile birlikte yaşama yollarını 
yerel aktörlerin tanıklıkları ile destekleyen ve yerel aktörlerin de sürdürülebilir uygulamalar ve peyzaj yö-
netimi yoluyla EH korumaya katkıda bulunduğu 3 mikro ölçekli gerçek hikayeden oluşmaktadır.

Dravinja Vadisi’nde geçen hikayeler, okuyucuya ekosistem hizmetlerini farklı yöntemlerle deneyimleme 
olanağı sunmaktadır: Söz konusu yöntemler, araştırma (Dole öz yeterlilik amaçlı eğitim poligonu), gele-
neklerin gözlemlenmesi, hayvanlarla bağ kurulması (Jug organik çiftliği), dinlence ve gastronomi (Dra-
vinja çiftliği) başlıklarından oluşmaktadır. Genç nesiller hikayeyi etkin katılımla (su ve toprak ölçümleri, 
kil modelleme, hayvanları besleme ve bal tadımı, ata binme ve at arabası gezileri) deneyimleyebilirler. 
Okuyucular, saha ziyaretine dair sorularla, kendi yaşam alanlarında benzer bir hikaye deneyimleyebilir, 
aşağıdaki sorulara yanıtlar arayarak karşılaştırma yapaabilirler: Hikaye nerede yaşanıyor? insanlar nere-
de yaşıyor? Hayatta kalmak için ne yapıyorlar? Doğayla bağları nasıl? Eskiden nasıl yaşamışlar? Hikayeler 
kapsamındaki üç kilit soru okuyuculara ben/biz/dünya ile ilgili yeni bir bakış açısı sunmaktadır: Doğa 
bana ne veriyor? Neye ulaşmak istiyorum? Ne yapmam gerekiyor? Bu sorulara verilecek yanıtlar, ekosis-
tem hizmetleri ile ilgili yeni bakış açıları oluşturulmasına yardımcı olacak ve farklı sosyal ortamlarda alı-
nacak farklı yanıtlarla okuyucuya ilham verebilecek niteliktedir.

Dünyanın pek çok bölgesi, 1850 yılından bu yana  ortalama küresel sıcaklık değerinde meydana gelen 0,8 
°C artışın olumsuz etkilerini şimdiden yaşamaya başlamıştır. iklim değişikliğiyle mücadeleye dair etkin 
politikalar ve eğitimin yokluğunda, 2010 yılı için küresel ısınma tahminleri 1990 seviyelerine kıyasla 1,8 °C 
ile 4 °C arasında değişmektedir (FAO, 2007). 

Önümüzdeki 50 yıl içinde iklim değişikliği özellikle tarım, enerji, ulaşım, turizm, ekonomi ve sağlık alanlarında 
etkili olacaktır. Hızlanarak devam eden ekosistem ve biyoçeşitlilik kaybı hanehalklarını ve işletmeleri özellikle 
de toplumun en hassas kesimlerini (yaşlılar, engelliler, yoksullar) etkileyecektir. Etkiler bölgeden bölgeye deği-
şiklik gösterecek, en hassas bölgeler kıyılar ve dağlık bölgelerle taşkın ovaları olacaktır (EC, 2009 ve EEA 2008).

Hikayemizin anafikri, canlıların hayatta kalması için EH’nin hayati önemi ile iklim değişikliği ve biyoçeşit-
lilik kaybından dolayı EH yokoluşu konularından oluşmaktadır. EH ve biyoçeşitlilik, canlı organizmaların 
hayatta kalması için pek çok farklı doğal süreci içermesi açısından (örneğin, oksijen üretimi, CO2 tutulma-
sı, toprak oluşumu, dünyanın kendini düzenleme sistemi) önemlidir. Son 50 yılda küresel ve yerel ölçekte 
özellikle sürdürülebilir olmayan çevresel baskılar yüzünden EH’de sert bir gerileme gözlemlenmiştir. Uyum 
(adaptasyon) iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin tahmin edilerek bunların meydana getirebilecek-
leri zararı önleme veya asgariye indirgeme ile ortaya çıkabilecek fırsatlardan faydalanılması yönünde 
gerekenlerin yapılması anlamına gelir (Mitsch, Jorgensen 2004). iyi planlandığında erken yapılan uyum 
çalışmalarının daha sonra hem can hem de para kurtarabildiği gözlemlenmiştir (Shipper, 2007). Uyum 
tedbirlerine örnek olarak kıt su kaynaklarının daha etkin kullanımı ile inşaat kurallarını gelecek iklim ko-
şullarına ve aşırı hava koşullarına uyarlaması  verilebilir. 
 
Son 50 yılda küresel ve yerel ölçekte EH’de sert bir gerileme gözlemlenmiştir! Tahminler ve senaryolar, bu 
gerileme hızının gelecekte süreceği veya hızlanacağını göstermektedir.
 
Slovenya da önleme perspektifiyle iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında uyum yaklaşımları geliş-
tirmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Slovenya’nın doğusunda Dravinja Vadisinde son yıllarda iklim 
değişikliğine uyum yönünde deneysel eğitimin koşullarının belirlenmesine yönelik çeşitli projeler gerçek-
leştirilmektedir. iklim değişikliğine dair Slovenya’daki stratejilerin analizi, her alanda belirli değişiklikler 
yapılmadan (su, toprak, tarım, sanayi, taşıma) uyum ve mücadelenin mümkün olmadığını göstermiştir. 
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Hikayelere dair kendi yorumları üzerinden, okuyucular kendi evlerinde ve yerel çevrelerinde sürdürülebi-
lirlik ilkelerinin işleyişine ilişkin olanakları tanımlamaya yönelecek ve sadece doğa ile ortak yaşamanın 
uzun vadeli bir çözüm sunabileceği gerçeği üzerinden hikayelerin aktörlerinin yansıttığı enerji ile dola-
caklardır. Tüm hikayeler için ortak bir öğrenme ve yeni bilgiler edinme yaklaşımı bulunmakta olup, Dra-
vinja Vadisi için burada yaratılan bilgi en büyük sermayedir. Dolayısıyla, Dravinja Vadisi Slovenya için bir 
öğrenim mekanıdır.

 Eğitim sürdürülebilir gelişme yolundaki ilk adımdır – Slovenya bir öğrenim bölgesi olabilir.
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Tüm paydaşların katılım sağlaması önemlidir, zira bu hususun yokluğu sıklıkla stratejilerdeki sorunlardan 
kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, Dravinja Vadisinde permakültür ve eko-ıslah (eco-remediation) için 
gerçek bir eğitim poligonu bulunmaktadır. 

insan faaliyetleri doğal süreçleri ve EH’ni halihazırda olumsuz yönde ve büyük oranda etkilemiş durumda-
dır. En büyük sorun, yerel ölçekten başlayarak küresel değişikliklere yol açması olası küresel iklim değişikli-
ğidir. Bu yüzden, eylem yaklaşımı yerel seviyede uygulanmalı ve küresel seviyeye taşınmalıdır.

Öğrenme gereçleri olan “gerçek” hikaye ve tamamlayıcı saha etkinliklerine dayalı olarak katılımcılar/öğ-
renciler kendi deneyimlerini edinecek ve teorik arka planı anlayacak, teoriyi uygulamaya dönüştürecek 
ve bilgi geliştirmiş olacaklartır. Katılımcılar, yerel çevre sorunları ile küresel sorunlar arasındaki bağlantıyı 
kurabilecek olgunluğa erişecektir. Biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve EH’nin korunması için, AB stra-
tejileri ile de desteklenen yerel ölçekli, ekonomik değişiklikler (çevre standartları) ve eğitsel değişiklikler 
(Bologna reformu, pratik bilgi) içeren bir acil eylem yaklaşımı uygulanmalıdır. “Gerçek hikaye” öğrenim 
gereci ve deneysel öğrenim süreçleri ile, EH desteklenecek ve korunacaktır. Bu eylem yaklaşımları tüm yaş 
grupları ve tüm nesiller tarafından gerçekleştirilebilir düzeydedir. Özellikle genç neslin gündelik hayatla-
rında gerekli değişiklikleri belirleyip uygulayabilmeleri için EH’ye dair kendi deneyimlerini edinebilmeleri 
çok önemlidir.

Hikayeyi okuduktan sonra kendi deneyimleri üzerinden öğrenciler EH’yi destekleyen yeşil altyapıları ve 
faaliyetleri kendi başlarına tanımlayabilecek ve bunları kendi yaşadıkları yerlerde uygulayabilecektir. Sür-
dürülebilir olan ve olmayan yaklaşımlar arasındaki farkları ayırt edebilecektir. Teorik temelde öğrencilerin 
EH’nin anlam ve önemini anlıyor olmasına karşın uygulamada genellikle EH iyileştirme yönünde yeni bil-
gileri etkin olarak kullanılmamaktadırlar. Teori ve uygulama arasındaki bağlantının sağlanması, öğren-
cilerin suyun, toprağın nasıl korunacağı, yerli bitki ve hayvanlara nasıl bakılacağı gibi hususları kendileri 
deneyimleyerek öğrenmeleri ile gerçekleşecektir. Ancak bu şekilde doğal kaynaklar ve EH’nin yönetimi 
hususlarında gerçek değişiklikler meydana getirilebilir (örneğin; atıksu işleme, yağmursuyu toplama ve 
geri kullanım, sürdürülebilir yaşama için öz yeterlilik sistemleri).

Ek olarak, katılımcılar bu hikayeden edinecekleri ilhamla benzer başlangıç noktalarına sahip bölgeleri 
tanımlayabilecektir. Slovenya’da geçen öykü, biyoçeşitliliği ve EH’yi farklı sürdürülebilir unsurlar üzerin-
den destekleyen koşullar, ekipmanlar ve iyi örnek vakalarını anlatmaktadır. Yerel gerçek hikaye ve örnek 
vakalara dair geliştirilen anlayış temelinde, öğrenciler ve öğretmenler kendi ülkelerindeki iyi örnekleri ta-
nımlayabilecektir. Karşılaştırma yöntemi kullanarak ve deneyim aktararak, EH’yi destekleyen faaliyetler 
ve doğal yapılar barındıran bölgesel veya yerel alanları tanımlayacaktır.

Teorik temelde (gerçek hikaye) ve pratik deneyim temelinde (saha etkinlikleri), öğrenciler yerel çevreleri, 
EH’yi destekleyen gelenek ve faaliyetler hakkında bilgilenecek, yerel toplum ve doğa ile bağ kuracaklardır. 
Bireysel olarak EH’ye katkıda bulunmak ve desteklemek için neler yapabileceklerini düşünmeye başlaya-
caklardır. Bu yaklaşım diğer ülkelerle de paylaşılacaktır. Öğrenciler ve öğretmenler yerel ve ulusal ölçekte 
EH’ye yönelik kaygıları karşılaştıracaktır. Karşılaştırma temelleri, Slovenya’dan seçilen ve bu hikayeyi oluş-
turan iyi örneklerdir.

Gerçek hikayenin en önemli hedefi, bireysel olarak öğrenciyi deneysel gerçek hayat deneyimleri üzerinden 
EH’yi korumak için teşvik etmek ve yerel yaşam ortamlarına ilişkin temel sorunları anlamasını sağlamak-
tır. Dolayısıyla, teorinin uygulamaya dönüştürülmesi gerekmektedir çünkü teorik bilgi EH’nin yerel ve kü-
resel ölçekte iyileştirilmesine yönelik etkin bir eylem yaklaşımına olanak tanımamaktadır.

Hikayeler hayatın, çalışmanın ve düşünce tarzlarının birer kaydıdır. Bunlar yerel ve bölgesel ölçeklerde ya-
şananlara dair öngörü sağlamakta ve deneyimi kolaylaştırmakta, daha derin anlamlara dair algı açmak-
ta ve büyük değişikliklerin hep küçük adımlarla başladığı fikrini benimsetmektedir. Hikayelerin aktörleri 
yaş, eğitim seviyesi, yaşama biçimi ve yaklaşımlarıyla değişiklik gösterse de, doğal işleyişin insan ve faa-
liyetlerinin devamı için hayati unsur olmasından dolayı hepsi aynı yönde, EH’nin işleyişini güçlendirmek 
amacıyla çalışmaktadır.
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Dravinja Vadisinin Poljčane merkezli konumu. 

Dravinja Vadisi, kökeni buzul devrine hatta daha sonrasına dayalı, genç, düzlük bir alandır. Natura 
2000 koruma kapsamı altındadır.
 

Dravinja Vadisi bir doğal ekosistem alanıdır.

Yıllık ortalama sıcaklık 9,5 °C, vejetasyon döneminde 15,5 °C, ortalama yaz sıcaklığı 18,1 °C ve ortala-
ma kış sıcaklığı da 0,4 °C’dir. Yıllık ortalama yağış miktarı 1076 mm olup yıllık potansiyel buharlaşma 
miktarını %40,4 oranında aşar ve hiçbir ay yağış miktarı ile potansiyel buharlaşma arasında negatif 
fark oluşmadığından dolayı yıllık 406,4 mm su fazlası meydana gelir. Su kıtlığı olmadığından ötürü, 
toprak nem endeksi ve bu nemli bir iklimi işaret eder.  Sığ nehir kıyısı topraklarında, taşlı yapısından 
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Dravinja Vadisini tüm duyularınızla deneyimleyin 

Her üç hikayenin de başlangıç noktaları ekosistem hizmetleridir. Ekosistem hizmetleri, ekosistemle-
rin insan veya yaşadığı çevre için sunduğu imkan ve faydalar anlamına gelmektedir. Gündelik yaşa-
mımızda doğal kaynakların aşırı kullanımı ve çevre kirliliği nedeniyle doğal çevre üzerinde meydana 
getirdiğimiz olumsuz etkilerin genellikle farkına varamıyoruz. Pek çok ülkede insanlar hala içme su-
yunu tuvaletlerde ve araba yıkamada kullanmaktadırlar, bunun sonucu olarak, içme suyu kalitesinde-
ki suyun içme suyu olarak kullanım oranı sadece %6’dır. Yoğun tarım uygulamalarıyla çevreyi aşırı kir-
letmekte ve aşırı kimyasal kullanımıyla toprak kalitesini yitirmekteyken, daha tozlaşmanın öneminin 
bile farkında olmayan bir toplum içinde yaşıyoruz. Dolayısı ile, her bireyin gündelik hayatında doğru 
uygulamalarla tüm canlıların muhtaç olduğu ekosistemlere, ekosistem imkanları ve biyoçeşitliliğin 
korunmasına nasıl kayda değer katkıda bulunabileceğini bu hikayelerle anlatmaya çalışacağız.

Aşağıdaki hikaye, günümüzün modern toplumunun hızlı akışı içerisinde doğa ve geleneklere özgün 
biçimde bağlı kalabilen bireylerin hayatlarına dairdir. Doğal ürünler ve ekosistemlerin sürdürülebilir 
ve etkin yönetimi kuzeydoğu Solvenya bölgesindeki Poljčane sınırlarında geniş bir coğrafi bölgede, 
tam olarak Podravje bölgesinin parçası olan Dravinja Vadisinde uygulanmaktadır.

Slovenya’nın konumu. Kaynak: 
https://www.google.si/maps/place/Polj%C4%8Dane,+2319+Polj%C4%8Dane/@46.4664858,15.2556423,8.42z/data=!4m5!3m
4!1s0x476586b5b3bc605f:0x62fae57cca7fefe1!8m2!3d46.3141609!4d15.5784672 

Dravinja Vadisi, Dravinja Nehri ile besleyen akarsular tarafından 250-270 metre rakımda ova bölge-
sinde bölünmekte, burada Holosen kumlu balçık ve kumlu killi alüvyal toprak birikmekte ve yeral-
tı sularının etkisinin periyodik olduğu yerlerde derin gleyik yapılı olup nehir kıyıları çayırlık olarak 
kullanılan topraklardır. Pohorje tepelerinden itibaren Dravinja Nehri 74 km uzunluğa ve 15000 km2 
havzaya sahiptir.
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Dravinja Vadisinde hayat tarıma dayalı olmuş ve toprağın vasat yapısından dolayı insanlar sık sık açlıkla karşı karşıya kalmıştır. 

2004 yılında Slovenya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) girişi sonrasında AB koruma bölgeleri önem kazan-
mış, kırsal gelişim için yeni olanaklar ortaya çıktıkça Dravinja Vadisindeki insanların sayısı artmış ve 
vadinin yıllık nüfus değişimi de pozitife dönmüştür. Vadinin en önemli kültürel değerleri arasında 
kendine has sesi hasat zamanı çok uzaklardan duyulabilen ahşap el yapımı rüzgar çıngırakları ve hay-
vancılık faaliyetleri ve kireçtaşlı toprağa sahip alanlardaki bağcılık faaliyetleri gösterilebilir. 

Zamanında yem ve tahılların kurutulması, hasat gereçlerinin saklanması için kullanılan koca ahşap 
samanlıklar yer yer hala yöresel mimarinin değerli anıtları olarak sergilenebilmekte ve tipik ve  gele-
neksel bir kırsal peyzaj görüntüsü oluşturmaktadır. AB fonları sayesinde Poljčane belediyesi bu mirası 
kısmen satın alıp yenilemiştir. Bu mirasa dair bilgi Dravinja Vadisine dair eğitsel bir materyal olarak da 
kullanılmaktadır. 

 
Geleneksel ahşap samanlıklar Dravinja Vadisi bölgesinin önemli kültürel miraslarındandır.  
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dolayı toprak profilinde su tutulmaz. Derin toprakta su toprak profilinin alt kısmında, genellikle 50 cm 
seviyesinin altında tutulur ancak bu bitkilerin gelişimini doğrudan engellemez. Yağış miktarının ne-
redeyse yarısı yüzeyde serbest akışa ve bu da toprak aşınması ve erozyona sebep olur. Sayısız akarsu 
yüzeydeki serbest suyu toplar ve bölgede yüksek yoğunluklu bir akarsu sistemine katkıda bulunur. 

Bölgede binlerce yıl akmış olan Dravinja Nehri kendine has bir görünüş kazandırmıştır. Nehir Pohorje 
eteklerinden başlayıp Drava Nehri havzasına dökülmekte olup Slovenya’nın az sayıda orta boyutlu 
ova akarsularından birini teşkil eder. Nehir yatağı çoğunlukla tipik doğal eğimli biçimini koruyabil-
miştir. Pek çok bereketli ve sık bitki örtülü kıvrımlarla, nehir önemli ve çeşitli ekosistemler yaratmakta 
ve Slovenya’nın en güzel ova nehirlerinden biri kabul edilmektedir.

1763 tarihli Josephine dönemi askeri haritasını incelediğimizde, Dravinja Nehrinin orta bölümlerinin 
bugüne kadar asıl görünüşünü neredeyse tamamen muhafaza ettiğini görebiliriz. Geçmişte insanlar 
doğayı ve süreçlerini gözlemleyip dinlemeyi ve uyum içinde yaşamayı bugünkünden daha iyi biliyor-
du. Bugün bölgede deneyimlediğimiz manzara, toprağı nasıl saygıyla ve bilgece idare edip taşkınlara 
uyma ve onlarla yaşamayı öğrenme konusunda bilgili olan atalarımız sayesinde yüzyıllarca değişme-
den kalabilmiştir. Dev bir taşkın ovası olmasından dolayı, vadinin aşağı kesimleri çoklukla yerleşim 
barındırmamaktadır. Geçmişte de köyler çoğunlukla vadinin kenarlarında taşkın bölgesinin dışına, 
coğrafyanın tepelere döndüğü alanlara kurulmuştur. Vadinin en aşağı kesimleri sayısız, iyi korunmuş 
biyotik anlamda zengin ve fazlaca taşkın suyuna olanak veren sulak çayırlar barındırır. İyi korunmuş 
doğal nehir dinamiği, zengin, bereketli nehir kıyıları, sazlıklar, nehir kıvrımları, ağaçlar ve çalılarıyla, 
olağanüstü bir biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmaktadır. Bu bölgede, özellikle kuşlar, böcekler, kız-
böcekleri, sürüngenler ve kelebekler olmak üzere pek çok nadir canlı türü yaşamaktadır.

Bu istisnai doğal koşullarından ötürü bölge pek çok doğa koruma statüsü edinmiştir ve bunlar Natura 
2000 ekolojik öneme sahip bölgeler, orman koruma alanları ve korunan orman ve diğer doğal değer-
ler gibi alanın önemli doğal miras niteliğini ortaya koymaktadır.

Dravinja Nehrinin tanecikli ve aşınmış kıyıları, şaşırtıcı turkuaz 
renkte tüylere sahip olan yalıçapkını kuşları için önemli yuva alan-
larındandır. Bu kuş türü ayrıca Dravinja Vadisinin sembolü olup iyi 
korunmuş bir ekosistemin de göstergesidir.
  

Bu alanın bir ilginç özelliği de barındırdığı ve Paskalya dönemin-
de Boč ve Ponikva bölgesindeki ve çevresindeki yamaçlarda çiçek 
açan Paskalya çiçeğidir. Bu bölge aynı zamanda bu güzel bitkile-
rin Slovenya içinde yetiştiği son dört bölgeden biridir. Çalı örtü-
sünün temizlenmesi, uygun yaz budaması ve farkındalık yaratma 
ile ziyaretçilere çiçek açma döneminde rehberlik edilmesiyle kuru 
step çayırlar bizden sonraki nesiller için korunmuş olacaktır.

Dravinja Vadisi bölgesinde insan faaliyetleri ile doğal koşulların tek bağlantısı korunmuş doğal miras 
olarak değil aynı zamanda iyi korunmuş ve çeşitlilik içeren kültürel miras, yerel bölgeye has mutfak 
ve gelenekler genelinde de gözlemlenebilir. Sık sık nehirden kaynaklanan taşkınlar meydana gelme-
sinden dolayı insanlar bölgede değişiklik yapmamış, doğayla uyumlu yaşamıştır. Tepelerde toprağın 
yoğun bir tarım faaliyetine izin vermeyen vasat niteliğinden ötürü bölgedeki yerleşimler genellikle 
küçük ölçeklidir ve genç insanların çoğu şehirlere yerleşmiştir.



kündür; içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi yarınlar için değiştirme gücümüz vardır. Geleceğin nasıl 
olacağı bireylere bağlıdır. Ancak değişim kararı, hem cesaret, bilgi, fikir ve yenilik hem de hikayenin 
gerçekleştirilebilmesi için mali kaynaklara ihtiyaç duymaktadır.

Hikayede, bir bilim adamı, bir belediye yetkilisi ve yaşam tarzlarıyla, doğayla içiçe gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerle sürdürülebilir kaynaklara hayat veren çiftlik sahibi bir aile bize eşlik etmektedir. Bu ka-
rakterlerin üçü de sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmakta olup hepsi birbirine bağlıdır ve 
yardımlaşmaktadır. Her biri kendi yöntemiyle EH’nin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

   
   Ekosistem hizmetlerinin korunması – insanlığın hayatta kalması için  
   temel dayanak

İnsanın varoluşu, sağlığı ve esenliği, ekosistemler ve bileşenlerince sağlanan hizmetlere dayalıdır. 
Ekosistem; işlevsel bir birim olarak varolan ve insanın da ayrılmaz parçası olduğu, bitki, hayvan ve 
mikroorganizma toplulukları ile bunların canlı olmayan ortamlarının dinamik bileşimi olarak tanımla-
nır. Bunun ayrılmaz bir parçası da tarım arazileri ve kentsel alanlar gibi antropojenik ekosistemlerdir. 
Ekosistemler, yaşam kalitesini artıran çeşitli hizmetler sunar; su, toprak, besin ve organizmalar bu sis-
temin parçalarıdır ve yaşamın olmazsa olmazlarıdır. Ekosistem hizmetleri ekosistemlerin insan esenli-
ğine yönelik doğrudan ve dolaylı katkılarıdır (TEEB D0). Bunlar, hayatta kalmamız ve yaşam kalitemizi 
doğrudan veya dolaylı olarak destekler (http://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services).  
Ekosistem hizmetleri su ve hava kalitesinin devamı, doğal atık geri dönüşümü, toprak oluşumu, to-
humların yayılması, besinlerin dolaşımı, tarım için biyoçeşitliliğin korunması, iklim ve aşırı sıcaklıkla-
rın düzenlenmesi, tozlaşma ve doğanın kendi haline bırakıldığında iklim koşulları ve hayvan, böcek 
ve diğer organizmaların nüfuslarını kontrol etmek için kullandığı dengeleme mekanizmalarının te-
min edilmesini içermektedir:
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Sıradışı doğal nitelikler, önemli Natura 2000 koruma alanları ve kültürel miraslar günümüzde böl-
genin  gelişme fırsatlarını oluşturmaktadır ve bölgedeki doğa ve geleneklerin hala iyi korunmakta 
olduğunun bir kanıtıdır.

Belediye, yoğun bitki örtülü nehir kıyılarıyla doğal nehir olarak korunmuş Dravinja boyunca uzanan 
zengin ve nemli çayırlardan oluşan taşkın ovasında bulunan Kuş Gözlemevi gibi bir dizi eğitsel ko-
nunun derlenmesi üzerinden yerel ekosistemler, ekosistem mal ve hizmetlerinin önemi konusunda 
farkındalık yaratmak konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kuş Gözlemevi, Dravinja Nehri ve çevresi ile 
sakinleri arasında mevcut bağı sembolize etmektedir. Yapılan etkinlikler sayesinde ziyaretçiler bilgi-
lerini geliştirip doğadan doğrudan deneyim kazanma yoluyla bilgilerini uygulamaya dönüştürmekte, 
çeşitli faaliyetlerle çeşitli ekosistemlerin, biyoçeşitliliğin ve doğal değerlerin korunmasının öneminin 
farkına varmaktadırlar.

 

Kuş Gözlemevi, Dravinja Vadisi öğrenim bölgesindeki pek çok öğrenim altyapılarından biridir.

Yerel bölgenin gelişimi, bölgede yaşayanların kısıtlı doğal kaynakları dikkate almanın ve faaliyetlerini 
bunlara uydurmanın önemini benimsemiş olduğundan dolayı sürdürülebilirlik temelinde sürmekte-
dir. Bu kapsamda Dravinja Vadisi, doğa, çevre, doğal kaynaklar ve yerel özellikler temelinde sunduğu 
ilave olanaklarla ilgi uyandırmaya başlamıştır.

Öğrenim patikaları, eğitsel alanlar, gözlemevleri ve tamamlayıcı faaliyetler için destek tesis sağlaya-
rak, bölge sakinleri ortak bir hedefle topraklarına yatırım yapmaya başlamıştır: Böylece, Dravinjska 
Vadisi ekosistem hizmetleri, biyoçeşitlilik ve geleneksel tarımsal peyzajın teşvik edilmesi ve korunma-
sı yolunda tüm nesiller için doğal bir sınıf haline gelmiştir.

Belediye Meclisi ve belediye, 2006-2007 yıllarından bu yana çevre projelerine ilgi göstermeye baş-
lamıştır. Bölgede yaşayanların geliştirme stratejisine dahil olduğu pek çok ortak proje atölyesi ile, 
insanlar doğayla uyumlu yaşama olasılığını anlamaya başlamıştır. Bu faaliyetler ile doğa, geleneksel 
kültür peyzajı, çevre, doğal kaynaklar, EH ve yerel özgün değerler gündeme gelmiş ve bölgenin sür-
dürülebilir kalkınması yolunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Aşağıda sunulan hikayeler, geleneğe saygı ve günümüzle bütünleştirme, doğa ve her bireyin dün-
yasını ve etrafındaki dünyayı eylem yaklaşımı ile değiştirme şansının bulunduğunu anlatmaktadır. 
Küçük adımlarla veya küçük gündelik değişikliklerle, büyük değişimlere katkıda bulunmak müm-
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Ekosistem hizmetleri, insanların refahı için ekosistemlerin doğanın hediyesi olarak bedelsiz sağladığı 
farklı katkı yollarını ortaya koyan dört farklı kategoriden birine girer:

Ekosistemler, bileşenleri kararlılık ve düzgün enerji akışı için birbiriyle sıkı ilişkide bulunan karmaşık 
ve farklılık gösteren sistemlerdir. Bundan dolayı, iyi geri kazanım yetilerine sahiptir ve çevredeki de-
ğişikliklerin sebep olduğu strese dayanıklıdırlar. EH’nin düzgün işleyişi için, ekosistemler ve hizmetle-
rinin mümkün olduğunca doğal halinin korunması ve kollanması önem taşımaktadır. 

Çevreye etki eden değişimler bazı duumlarda organizmalara uyum süreci kazandırabilirken, hızlı de-
ğişiklikler ise organizmaların yetersiz ve etkisiz kalmasına yol açabilir. Düzenli bir enerji girişi ve akışı, 
ekosistemlerin etkin ve düzgün işleyişine olanak tanır, biyoçeşitliliğin azalması ise enerji ve madde 
akışını sekteye uğratır. Maddelerin etkin dolaşım ve kullanımı kaynakların yenilenmesini sağlarken, 
dolaşıma yönelik olumsuz etkiler ise kaynakların bulunurluğunu azaltmaktadır.

Ekosistemlerin hayatta kalması ve etkin işleyişi için biyoçeşitlilik şarttır, ancak insan faaliyetleri nede-
niyle sürekli baskı altında olan bu varlığın çoğu yok olmuş durumdadır. Kimi araştırmalar, insan faa-
liyetlerinin son 100 yıl içerisinde tür yokoluş hızını 50 – 1000 kat artırdığını göstermektedir. Özellikle 
yoğun tarım, altyapı yetersizliği ve kentleşme, aşırı kirlilik ve kullanım, çeşitli habitatların yok edilme-
si ve değişikliğe uğratılması, sistemlerin monokültürlerle değiştirilmesi çevremizdeki ekosistemleri 
baskılayan faaliyetlerdendir.

Ekosistem hizmetlerinin işleyişininin ne ölçüde başarılı olacağı temel olarak ekosistemlerin yapısına 
ve düzgün idarelerine dayalıdır. EH’nin kısıtlama altında olduğu hallerde doğal sistemlere dair doğa 
kanunu ve doğru yönetim hususları dahil derin bilgi sahibi olunması son derece önemlidir çünkü 
ekosistemler yokedildiğinde yenilenmeleri çok pahalı hatta bazen imkansızdır.

Hızlı toplumsal değişiklikler de ekosistemlerin gelişimi ve varlığı üzerinde olumsuz etkiye sahiptir 
zira doğal kaynakların aşırı kullanımı sistemlerin yenilenmesini sağlayan doğal süreci etkisiz kılar. 
Bundan dolayı, ekosistemler ve hizmetlerine dair insanın doğayla uyum içinde çalıştığı, ekosistemleri 
sürdürülebilir olarak kullandığı ve ekosistemlerin bütünlüklerini koruduğu daha sorumlu bir ilişki an-
layışıyla yaklaşım göstermek gerekmektedir. Alan planlarına müdahaleler doğanın her bir parçasının 
nitelikleriyle uyumlu olmalıdır. Ekosisteme yapılacak her yeni müdahaleye ilişkin olarak bu müdaha-
lenin bize ne faydalar getireceği, sonuçlarının ne olacağı ve potansiyel sonuçların nerelerde ortaya 
çıkabileceği hususlarının belirlenmesi gereklidir (Jay K, 2008). 

Son ancak önemli bir konu olarak, ekosistemlerin korunması konusu, mevcut ve gelecek nesillerin 
varlığını teminat altına almak için gerekli ahlaki ve sosyal yükümlülüklerden biridir.
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Destek hizmetleri, “Tüm diğer Ekosistem hizmetlerinin üretilmesi için gerekli olan” Ekosistem hiz-
metleridir. Bunlar arasında, besin maddesi geri dönüşümü, birincil üretim ve toprak oluşumu gibi 
hizmetler bulunmaktadır. Bu hizmetler, ekosistemlerin besin temini, sel düzenleme ve su arındırma 
gibi hizmetler verebilmesini olanaklı kılmaktadır.

Temin hizmetleri, “Ekosistemlerden elde edilen ürünler”: gıda (deniz mahsulleri ve av hayvanla-
rı dahil), ekinler, yabani gıdalar ve baharatlar, hammaddeler (kereste, deri, yakacak odun, organik 
madde, hayvan yemi ve gübre dahil), genetik kaynaklar (ekin iyileştirme genleri ve sağlık dahil), su, 
mineraller, tıbbi kaynaklar, enerji (hidroelektrik, biyokütle yakıtları), süslemeye dair kaynaklar (moda, 
el sanatları, mücevher, evcil hayvanlar, tapınma, dekorasyon ve kürk, deri, fildişi, orkide, kelebekler, 
akvaryum balıkları, kabukları gibi hediyelik eşyalar).

Düzenleme hizmetleri, “Ekosistem süreçlerinin düzenlenmesinden elde edilen faydalar”: karbon ayrıştırma 
ve iklim düzenleme, atış ayrıştırma ve zehirden arındırma, su ve hava arındırma, hastalık ve zararlı kontrolü.

Kültürel hizmetler, “Ruhsal zenginleşme, bilişsel gelişim, dinlence ve estetik deneyimler üzerinden 
insanların ekosistemlerden sağladığı manevi faydalar”: kültürel (kitaplarda, filmlerde, resim, folklor, 
ulusal semboller, mimari reklam vb. alanlarda doğanın bir motif olarak kullanımı dahil), ruhani ve 
tarihi (doğanın dini veya miras değeri veya doğal değeri üzerinden kullanımı dahil), dinlence dene-
yimleri (eko-turizm, açıkhava sporları ve dinlence), bilim ve eğitim (okul gezileri ve bilimsel keşifler 
için doğal sistemlerin kullanımı dahil).

Ekosistemler içi süreçlerin sonuçları ve ürünleri (Ekosistem hizmetleri) de yine ekosistemlerin içinde-
ki çeşitliliğe dayalıdır (Ekosistemi, povezanost živih sistemov, 2008, str. 98). Biyoçeşitlilik, tüm canlı 
organizmaların çeşitliliği anlamına gelmektedir. Birden fazla seviyede karşımıza çıkmaktadır: genetik 
çeşitlilik, canlıların çeşitliliği ve sistemlerin çeşitliliği (Pregled stanja biotske in krajinske pestrosti v 
Sloveniji, 2002, str. xii, 3). Türlerin çeşitliliğindeki değişimler bir ekosistemin belirli bir hizmete yö-
nelik potansiyelinde değişikliğe sebep olabilir. Örneğin, orman ekosistemine yetersiz müdahalede 
bulunulması ormanda çeşitlilik azalmasına, ormanın su tutma niteliğinde azalmaya, erozyon başlan-
gıcına vb. sebep olabilir. Orman ekosistemlerinin maddelerin ve besin maddelerinin fotosentez ve 
birincil üretim üzerinden dolaşımında önemli rol oynadığını bilmekteyiz. Orman ekosistemlerine aşırı 
müdahalede bulunmak da bu süreçlerin işleyişini etkileyebilmektedir (Ekosistemi, povezanost živih 
sistemov, 2008, str. 98).

EH’nin korunması yolunda temel dayanak noktası düşünme biçimi olduğundan ötürü, gerçek kararlar ve 
süreçlere götüren bir etik yaklaşım için her üç boyutta sürdürülebilirlik çiçeğinin gerekleri karşılanmalıdır.

SürDürülEBilirliK çiçEğiNiN 
FArKlı BOYUTlArı 
 
 

çevre

sürdürülebilir
gelişmetoplum

ekonimi

prosedürler, karar 
verme süreçleri

etik
durum
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Üç TEmEl ilKEmiz:

EKo-ıslah + PErmaKÜlTÜr + agroEKoloji

EKo-iyilEşTirmE/ıslah:
İstenmeyen veya sorunlu bir unsurun iyileştirme eylemi veya süreci: 

Fabrikalardan kaynaklı kirliliğin azaltılması
 VE 

İyileştirme/Islah eğitimi eylemi veya süreci: 

PErmaKÜlTÜr:
Permakültür, doğal ekosistemlerde gözlemlenen örüntü ve niteliklerin canlandırılması veya doğru-

dan kullanılması odaklı bir tarımsal ve sosyal tasarım ilkeleri sistemidir.

agroEKoloji:
Ekolojinin sürdürülebilir agro-ekosistemlerin tasarım ve yönetimine uygulanması.

Geleneksel bilgiler, alternatif tarım ve yerel gıda sistemi deneyimlerine dayalı olarak tarım ve gıda 
sistemleri geliştirme hususuna tam sistem ölçekli bir yaklaşım.

Sürdürülebilir tarımsal üretim, sağlıklı bir çevre ve işleyen gıda ve çiftçilik toplulukları için ekoloji, 
kültür, ekonomi ve toplumun bir araya getirilmesi.

Başlangıç noKTası – 3 soru:

1. Elimdeki kaynaklar/nelere sahibim? 
İçme suyu, yağmur suyu, toprak, güneş enerjisi, bitki örtüsü…..

(pusula, yağış ölçümü, toprak analizleri)

2. hedeflerim neler/ne yapmak istiyorum?
Ekolojik üretim,  sürdürülebilir yaşam koşulları, teknolojiden faydalamak, yeni bilgi geliştirme, dene-

yim paylaşımı… (turp tohum bombaları, çörek otu tohumu)

3.  ne yapmam gerekiyor?
Yağmursuyundan faydalanmak için geleneksel bilgilerin kullanılması, daha iyi toprak elde etmek için yeni 

yöntemler geliştirilmesi, yeşil teknolojilerin (yeşil ev, hobbit evi, moğol evi) kullanılması, teknolojik yenilikle-
rin (inovasyon) kullanılması (güneş enerjisi teknolojileri)… (bilgi ile deneyimlerin bir araya getirilmesi)

2010 yılında babamdan kalan 1.5 hektar kadar toprağı, gençler için bir cazibe kaynağı olsun ve do-
ğayla uyumlu yaşamanın ne demek olduğunu öğrensinler ve doğada bulunmayı sevsinler diye, do-
ğanın içinde bir sınıf haline getirmek için çalışmalara başladım. Doğanın işleyişine yönelik bir anlayış 
edinmeksizin sürdürülebilir kalkınma sağlamak imkansızdır. Doğadaki sınıfı, antrenman pisti anla-
mında poligon ve her birimiz için gerekli olan öz yeterlilik öğrenimine vurgu yapmak amacı ile “Dole 
öz yeterlilik amaçlı eğitim poligonu” olarak adlandırdım. Ve deneyimlerimden biliyordum ki, bu ama-
cın gerçekleştirilmesi ancak somut vakalar üzerinden öğrenim ile mümkündür.

Okullara, kuruluşlara ve belediyelere çağrıda bulundum ve atölyelerle çalışmalarıma başladım. Şaşır-
tıcı biçimde, katılım oldukça fazlaydı ve hep beklediğimden fazla insan geldi. Ve kendi kendime de-
dim ki; insanların buna ihtiyacı var, okullar daha fazla uygulamalı bilgi istiyor, genç insanlar dışarıda 
olmak istiyor ama bu fırsatları bulamıyorlar. 

Kullanmadığınız bilgi faydalı değildir!
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Bilginizi pratiğe dönüştürün – Dole eğitim poligonu
 
 

Başlangıçlar...

Slovenya’da kırsal alanlarda yaşamak AB’ye katılım sonrasında genç insanlar için giderek daha az ilgi 
çekici hale geldi ve gençlerin çoğu şehirlere göç edip geri dönmediler. 2010 yılında bilimi uygulamaya 
dönüştürmeye karar verdim. Ben  Ana Vovk Korže, Maribor Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bö-
lümünde Profesör Doktorum. Yurtdışında, kırsal bölgelerde de kaliteli yaşamanın mümkün olduğunu 
deneyimledim. Buna dair Dravinja Vadisinden insanlarla konuştuğumda iş fırsatları göremediklerini ve 
üretemediklerini, küçük köylerde hiç bir şey olmadığı için mutlu olamadıklarını o yüzden şehirde yaşamak 
istediklerini söylemişlerdir. Karşılaştığım bu durum, yaşam koşullarının neden şehirlerde değil de kırsal 
bölgelerde daha iyi olduğunu öğrenmek üzere çalışmalar yaptığım Finlandiya, Avusturya, Almanya’daki 
deneyimlerim sonrası döndüğüm 2010 yılındaydı. O zamanlar Avusturya’da yeraltı sularını kirletmeden 
tarım yapma amacı ile çiftliklerde yeni projeler geliştirilmekteydi ve bu hedefe yönelik olarak doğa deneyi-
mi ve biyoçeşitliliğin gözlemlenmesi gibi hizmetler geliştirilmekteydi. Ben bu programlara aktif olarak ka-
tıldım ve doğanın, tüm insanlığın ve özellikle gençlerin doğayı  anlayarak ve deneyimleyerek daha kaliteli 
yaşam olanaklarına kavuşabileceğine her geçen gün daha fazla inandım. Ancak o zamanlar Slovenya’da 
böyle uygulamalar bulunmadığından bunları ben başlatmaya karar verdim: Gençlerin doğanın işleyişini, 
böylece sunduğu fırsatları anlamaları ve ders içeriklerini sürdürülebilir yaşam için uygulayabilmeleri için 
eğitimi okuldan çıkarıp doğaya taşımak üzere belediyeler, okullar ve bakanlıklarla iletişime geçtim. Bir 
DOĞA SINIFIMIZ olması gerektiğini söyledim. 

Her zaman kendinize, kendiniz ve diğerleri için neler yapabileceğinizi sorun!

Vizyonumuz “Canlı ekosistem hizmetleri ve sürdürülebilir öz yeterlilik” 

Ekosistem hizmetleri: Ekosistem hizmetleri, ekosistemlerin insanların mutluluğuna doğrudan ve dolaylı 
katkılarından oluşur. Hayatta kalmamız ve yaşam kalitemize doğrudan ve dolaylı şekilde destek olur.
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2014
Yerden yükseltilmiş tarhlarımıza ilave olarak genç nü-
fusu aktif olarak dahil edebilmek üzere çocukların oy-
naması için yeni yapılar yapıldı. 

2015 
Eğitim poligonu gelişmeye devam etti, yeni yüksek 
tarhlar eklendi, toprak koruma amaçlı düzenlemeler 
ve yaklaşımlar geliştirildi.

2016
Doğa, bileşenleri ve sürdürülebilirliğin önemi konula-
rında özellikle uygulamaya dayalı deneysel öğrenimle 
araştırma becerileri ve kalıcı bilgiler edindikleri eğitim 
poligonu genç insanların aktif eğitimine yönelik alt-
yapı edindi.  

Bugün...

Günümüzde öz yeterlilik amaçlı eğitim poligonu, doğa kanunlarına uygun olarak tamamen işlev-
seldir. Doğal döngüler ile beraber nem ihtiyacı, toprağın özellikleri gibi doğal koşullar dikkate alınır. 
Gıda üretimi doğal agroekoloji ve permakültür yaklaşımlarına dayalı olup toprak sürülmesi, kimyasal 
kullanımı ve yapay gübreler olmaksızın ekin rotasyonuna göre yapılmaktadır. Odak, polikültür ve 
biyolojik çeşitlilik sağlanması bazındadır. Geleneksel bilgiler, üretim yöntemlerini iyileştiren yeni bu-
luşlarla geliştirilmekte, yükseltilmektedir. Sonuç: Zararlılarımız yok, hiçbir şey aşırı değil ve hiçbir şey 
eksik değil. Doğal süreçler devrede…

Bütün doğal kaynaklara sürdürülebilir yaklaşımla muamele ediyor, suyu topluyor ve tekrar kullanıyo-
ruz. Kendi su kaynağımız ve kendi elektriğimiz var; tüm atıksular kum filtreleri yoluyla derhal temizle-
niyor, tüm maddeler dolaşımda ve hiçbir şey israf edilmiyor. Artık erozyon olmuyor çünkü her yerde 
köklü bitkiler olduğundan su yüzeyde değil bitki gövdeleri arasında akış gösteriyor. 
Doğayı gözlemler ve doğa kanunlarına uyum içinde yaşarsanız, sürdürülebilirliğe ulaşmak için elzem 
olan bir denge meydana gelir.

Eğitim poligonu permakültür ve doğal yaşam tarzı alanlarında çeşitli içerikte bilgiler sunmaktadır. Öz 
yeterlilik temin etme amaçlı eğitimin kilit hedefi deneysel öğrenim yoluyla doğa bilimleri içeriklerinin 
sosyal bilim içerikleriyle bağlantılandırılmasıdır.
Dole poligonunun çocuklar, öğrenciler, meslek uzmanları ve diğer ziyaretçilere sunduğu çok önemli 
bir fırsat da teoriyi uygulamada kontrol etmek ve zihinsel süreçlerin yanı sıra belirli bir olgu ya da sü-
reç üzerinde anlayışları temelinde eleştirel düşünce geliştirmektir. Deneyimler temelinde bir olguya 
veya sürece dair, bu olgu veya sürece yönelik gelecekteki duruş ve davranışlarını şekillendirecek ken-
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geçmişte Dole öz yeterlilik amaçlı eğitim poligonunu kurarak ne öğrendim?

• Bilginin yeni bilgiler edinmek için kesinlikle gerekli olduğunu, nasıl yapılacağını bilmeden bir şey 
   yapılamayacağını (bir şey bilmiyorsan ev yapamazsın) öğrendim.  O yüzden BİLGİ edinmeyi ÖĞRENİYORUZ. 
• Teori ve uygulama arasında büyük bir fark bulunduğunu ve deneyim sahibi olmak gerektiğini, 
  sadece sayısal bilgiyle ev yapamayacağını, deneyimin olması gerektiğini öğrendim! O yüzden UY
  GULAMALI ÇALIŞIYORUZ, VERİLERİ SONUÇLARA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ. 
• Sadece Dole’da hiçbir şeyin yetişmeyeceğine ikna olmuş yöre sakinlerini dinlemenin yetmediğini, 
  yeni yaklaşımlar geliştirip devam edilmesi gerektiğini öğrendim. O yüzden, KENDİ BİLGİLERİMİZE VE 
  KENDİ SONUÇLARIMIZA GÜVENMELİYİZ VE ISRARCI OLMALIYIZ.
• Kırsal alanlarda yüksek yaşam kalitesi sağlamak için pek çok fırsat olduğunu, şehirlerden çıkıp daha 
  sürdürülebilir bir hayat tarzı olduğunu doğrulayan pek çok gençle birlikte öğrendim, o yüzden 
  HAYDİ HAYATIMIZDA BİR DEĞİŞİKLİK YAPMA CESARETİNİ GÖSTERELİM.

İşte 2010’dan 2016’ya, poligonun kurulduğu, çayırlıktan yılda on binden fazla insanın yeni beceriler 
kazanmak ve izlerini, düşüncelerini, hislerini bıraktığı eko-köye doğru evrimin hikayesi.

2010’a kadar
2010 yılında dahi bu alan, kuraklık yüzünden yılda sa-
dece bir kez biçilen çimlerle aşırı kaplanmış haldeydi. 
Alan bitki yetiştirme için tercih edilmiyordu, bedavaya 
bile kimse sorumluluğunu almak istemiyordu.  

2011
2011 yılında, bölgedeki yeşil hat planlaması yüzün-
den kalıcı inşaat yapılamıyordu. Bu yüzden alanda 
yaptığımız ilk ev Moğol yurt çadırıydı. Yün kumaştan 
yurt adı verilen bu ev hemen tüm nesilden insanlar 
için cazibe kaynağı oldu. Yurdun yakınında ilk sebze 
tarhı yapıldı.  

2012 
Her yıl işlenen toprak arttı. Genişlemenin motivasyon 
kaynağı insanların toprak, su, bitkiler, bahçecilik ve 
çevre koruma hakkında temel bilgileri öğrenecekleri 
bir yer istiyor ve ihtiyaç duyuyor oluşuydu.  

 

2013
Çadır tipi yurt evimize, sürdürülebilir enerji için sürdü-
rülebilir bir araç olarak toprak evimiz eklendi. Poligo-
nun alt kısmında yeni, yükseltilmiş tarhlar yapıldı ve in-
sanlar yeni bilgiler edinmek için gelmeye devam etti. 
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TOHUMLARI HER YIL TOPLUYORUM Kİ YETİŞTİRDİKLE-
RİMİ TEKRAR EKEBİLEYİM VE NE ÇIKACAĞINI BİLEYİM. 

 
KENDİ SUYUM VAR ÇÜNKÜ NE ZAMAN SUYUNUZUN 
BİTECEĞİNİ VEYA ŞEBEKE SUYUNUN KESİLECEĞİNİ 
BİLEMEYEBİLİRSİNİZ.  

TIBBİ BİTKİLER TOPLUYORUM Kİ İLACA İHTİYACIM 
OLMASIN VE HEP İYİ HİSSEDEYİM.

  

FAYDALI ORGANİZMALARA İYİ BAKIYORUM, ONLAR 
BENİM GİZLİ YARDIMCILARIM.    

BİTKİLERİMİ KORUYUP BESLEMEK İÇİN DOĞAL GÜB-
RE HAZIRLIYORUM.
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di görüşleri ve kendi duruşlarını geliştirmektir. Poligon, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesini 
temin edecek yararlı bilgiler temelinde derinlemesine ve yenilikçi eğitim sunumuna ilişkin pek çok 
koşula sahiptir. 

Öğrencilerin, sürdürülebilirliğe ulaşmaya yönelik bir yaklaşım olarak permakültürü öğrenme fırsatı bulun-
maktadır. Permakültürün doğal kaynaklara, öz yeterliliği artırmaya ve sosyal sorumluluğa katkıda bulun-
maya dair yenilikçi, uygulamalı eğitim ve sorumlu bir tutum sağlamaya yönelik ideal bir yaklaşım olduğu 
kanıtlanmıştır. Permakültür yeşil istihdam geliştirmesiyle, kırsal alanlarda tamamlayıcı faaliyetler ve öz 
istihdam sağlanması olasılığı doğmaktadır. Slovenya’da permakültürün çokça yandaşı bulunduğundan, 
genç insanlar için yeni fırsatlar açılmakta ve bu fırsatların kimileri şimdiden kullanılmaktadır.

Poligon, Slovenya’nın Poljčane belediye sınırları içindeki Dole köyünde konuşlanmış olup 1,2 hektar ala-
na kuruludur. Okulöncesi eğitim döneminden yaşamboyu öğrenime uzanan her seviyede öz yeterlilik 
teminine dair eğitim verme amacı taşımaktadır. Pek çok coğrafi içerik yükselti, güneşlenme ve eğimleri-
ne, toprak karakteristikleri, sulaklık uyarınca alanın kullanımının planlanmasından peyzaj bileşenlerine 
dair saha araştırmalarına kadar bu poligonun parçası niteliğindedir. Arazi kullanım enerjisiyle beraber 
öz yeterlilik temini gibi hayati bir husus bulunmaktadır. Eğitim poligonunun odak noktası doğal kay-
nakların enerjide öz yeterlilik amacıyla kullanılmasına yönelik olanakların belirlenmesidir.

Temel ilke, sınırlı doğal kaynaklar ve makul alan kullanımı hususlarının dikkate alınmasına dayalıdır. 
Bu doğa okulu kavramının temel hedefi; bireylerin (aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için eğitim 
stratejisinin de kilit ilkeleri olan) doğada ve çevrede meydana gelen süreçleri tanımlayıp algılama, 
sayısız çevre sorununu çözme yolunda vizyon ve alternatifler geliştirme ve sürdürülebilir kalkınma 
lehine değerlendirme ve kararlar çıkartma kapasitelerinin geliştirilip güçlendirilmesidir.

O ZAMAN HAYDİ BAŞLAYALIM HERKES EN AZINDAN KISMEN ÖZ YETERLİLİK SAĞLAYABİLİR. 
HERKES NASIL ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEDİĞİ MALLAR İÇİN PARA HARCAYAN MÜŞTERİ ROLÜN-

DEN ÇIKMAYA MOTİVE OLABİLİR HERKES SADECE BİLGİLERİNİ KULLANIP BAŞKALARININ VE 
KENDİ HAYATLARINI ZENGİNLEŞTİRECEK MAL VE HİZMETLER ÜRETEN ÜRETİCİ OLABİLİR.

Tüketici (alıcı) olmak bizi bağımlı yapar; sadece bir şeyler satın alarak ilerleyemeyiz. Bilgi, 
fikir, ürün ve hizmet üreticisi olmak bizi zengin, kararlı ve sorumlu yapar.

o zaman haydi üretici olalım!

Aşama 1:  En azından kısmen kendi kendime yeterli olmaya karar verdim diyelim, şimdi ne yapabili-
rim? Aşağıda benim yaptıklarıma dair resimlere bakın ve yaşadığınız durumla karşılaştırıp düşünün. 
Kendinize bunu ben de yapabilir miyim diye sorun?

hErKEs Öz yETErliliK sahiBi olaBilir          hangi yaKlaşım sizE En yaKın?

TOPRAĞIMI İNCELİYORUM! 
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hayaT Tarzı
  

Her şeyi marketten satın almak mı istersiniz, yoksa kendiniz üretmek veya yerel üreticilerden mi al-
mak istersiniz? Binlerce kilometre yol giden gıdalarda vitamin, mineral değeri kalmaz ve ambalajdan 
da büyük israf ortaya çıkar. Neden en azından kendi sebzelerinizi yetiştirmeyesiniz?

gıDa Öz-yETErliliĞi 

   

Okulunuz bitince iş bulmak zorundasınız. İş bulma kurumunuza mı başvuruyorsunuz yoksa kendi 
yeşil işletmeninizi mi yarattınız? Kendi işin olması neden önemlidir?
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DOĞAYA DAİR TAMAMEN DOĞAL YOLLARLA PEK ÇOK 
ŞEY ÖĞRENDİĞİMİZ MOĞOL YURT ÇADIRIM VAR.

TOPRAK EVDE TOHUMLARI, ÇAYLARI, REÇELLERİ, MEY-
VE SULARINI VE PEK ÇOK BAŞKA ŞEYİ SAKLIYORUM.

  
PALETLER ÜZERİNDE KIVIRCIK LAHANA YETİŞİYORUM 
HEM DE HİÇBİR ŞEY YAPMADAN.

SERA YENİLEBİLİR BİTKİLERİN BEREKETİYLE DOLU. 
YILIN 12 AYI KENDİ YİYECEĞİMİZİ ELDE EDEBİLİYORUZ.

Aşama 2: Yarın nasıl yaşayacağımızı bugünden düşünmemiz gereklidir. Ebeveynlere ve akrabalara 
bağımlılık bizi hayata karşı uyuşturur, kendi enerjimiz ve bilgimizi geliştiremeyiz. Nasıl yaşamak iste-
diğinize karar verin!

Apartmanlar arasındaki hayatınızdan çıkıp doğaya, doğal yapıların bulunduğu hayatın hem ucuz 
hem daha kaliteli olduğu, trafiksiz bir hayata geçebilseniz bu hayat tarzını ister miydiniz? 
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Yaptıklarınızı düşünün; bitkiler ekseniz, eski malzemeleri tekrar değerlendirip kelebekler ve kirpileri 
korusanız ne olur? Neden bu kadar küçük bir eylem bile önemli sizce? 

Küçük adımlar atabilirsek, büyük adımlar da atabiliriz!

Enerji üretmek için yeni bir santral inşa etmektense en azından kısmen tasarrufa gitmeyi deneme-
liyiz. Uluslararası proje web sitesi http://www.energizair.eu/ üzerinden bölgelerin rüzgar ve güneş 
enerjisi potansiyellerine dair günlük yayınlanan raporları takip edebiliriz. Bu bilgiler farklı ülkelerdeki 
ortalama hanehalkı tarafından ısı ve elektrik tüketimlerini güneş ve günısı sistemleriyle karşılamak 
amacıyla kullanılabilir. Örneğin 14 Temmuz 2016 itibariyle Slovenya Maribor bölgesinde potansiyel 
güneş enerjisi sistemi 6,5 kWh elektrik potansiyeli ortalaması bulunmaktaydı. Bu miktarla ortalama 
bir Slovenya hanehalkı küçük ev aletleri ve çamaşır makinesi gibi tüm cihazlar için ihtiyaç duyduğu 
elektriğin %105’ini, evsel sıcak su ihtiyacının da %100’ünü karşılayabilir. Buradan edilecek tasarruf: 
1.07 litre akaryakıt, 0,98 m3 doğalgaz, 8,3 kWh elektrik, 1,9 kg yakacak odun şeklinde ortaya çıkar. Bu 
da hanenin bireysel karbon ayakizine katkısını ve hanehalkının mali yüklerini ciddi oranda azaltabilir.
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isTihDam
         

Kendinize, bunu nasıl yaparım, nasıl düşünme şeklimi, hayat tarzımı değiştiririm diye soruyor musu-
nuz? Gerçekten bir tüketici olarak mı kalmak istersiniz yoksa üretici mi olmak istersiniz?

nasıl DEĞişmEli?
 

Haydi başlayalım: Araziniz ve paranız olmasa da başlayabilirsiniz!
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Dole öz yeterlilik amaçlı eğitim poligonunun kendi güneş enerjisi tesisi bulunmaktadır.

Nasıl daha sürdürülebilir yaşayabiliriz? Neyi değiştirmem gerekiyor? Bu yaşam kalitesi daha düşük 
bir hayat tarzı mı? Aşağıdaki resimleri inceleyip nasıl dahil olabileceğinizi düşünmek istemez misiniz?

Dole öz yeterlilik amaçlı eğitim poligonu aşağıdaki imkanlara sahiptir:
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Bir zamanlar sıradan bir çiftlikken burası bugün deneysel ve duyusal deneyim imkanlarıyla cazip bir turistik mekan halinde gelmiş.

Şimdi, Dravinja Nehrinin hemen kıyısında bulunan, biraz romantik biraz da nostaljik bir havaya sahip, 
benzersiz bir deneysel ve duyusal faaliyetlerle dolu Dravinja Ranč çiftliğine giriyoruz. Sunulan her 
şey tekrar kullanım, geçmiş ve yerel ile bağlantılı (permakültür kullanılarak evsel üretilmiş gıdalar). 
İletmek istedikleri mesaj sağlıklı gıda ve temiz içme suyuna erişme (kendi su kaynakları mevcut) ve 
insanları sosyalleşme, rahatlama ve iyi gıdaların tadını çıkarmak için bir araya getirme amaçları. İs-
teklerini gerçekleştirmek üzere insanlarla kendi bilgilerini paylaşmak, insanlara hayvanlarla ilişki ha-
linde, samanlık tipi odalarda doğal bir evde ve doğal ağaç evlerde kalma, açık ateşte yerel yemekler 
pişirme fırsatı sunmak Boris Klančnik’in tutkusu.

Boris’in kendi sözleriyle: “Kaza olana kadar hiç çiftçi olacağımı düşünmezdim. Celje’de beni mutlu et-
mese de iyi bir işim vardı. Büyük fikirlerim vardı, bir şeyleri değiştirmem gerektiğini hissediyordum ama 
yapamıyordum. Büyük oynamak istiyordum, Celje’de yeni bir üniversite kurmak, Celje’nin Teknopolis’ini 
kurmak; burası beyin sermayesi ile akıllı insanların buluşacağı ve birlikte bir şeyler yapabileceğimiz şe-
hir olacaktı. Kaynak bulunmasına yardımcı oldum, pek çok yöneticiye ulaştım ama gözleri sadece parayı 
görüyordu. ısrar ettim çünkü üniversite sonrası iş bulamayan, evden günlerce uzak kalan ve çocuklarını 
göremeyen  gençlerin sorunlarını çözebileceğimize emindim o yüzden Technopolisa’nın bir kısmını kreş 
olarak değiştirmek ve tabii genç girişimcilere işletme binalarını kiralama şansı vermek istemiştim. Tam 
beş yıl sonrasında her şey sadece kağıt üstündeydi; sayısız toplantılar, saatlerce çalışma ve sonuçta elde 
hiçbir şey yoktu. Hep bir şeylerin kağıt üstünde kalmasıydı sorun zaten. Artık değişim istiyor olduğum için 
bu durum gerçekten kendimi berbat hissetmeme sebep oldu.

Ve sonra kaza geldi çattı.

Bir süre ne düşünebildim ne çalışabildim. Sanki varlığım yokmuş gibi hissediyordum. Zaman geçtikçe 
biraz daha iyi olabildim, çaresizliğimi üzerimden attım ve bir karar verdim. Annem ve babamın çalışıp 
çabaladıkları ama sonunu getiremedikleri çiftliğin işletmesini üstüme almaya karar verdim. çiftlik yok 
olmamalıydı. Madem kendi iş alanımda değişim getiremiyordum, çiftlikte getirecektim. Ailemin olduğu 
gibi benim de bir çiftliğim, atlarım olacaktı. Dahası bir restoranım olacaktı, yemek pişirecektim çünkü açık 
ateşte yemek pişirmek sevdiğim bir şeydi.  insanların ürettiğim şeyleri alabileceği bir dükkanım olacaktı.

Ve çocuklar hayvanlarla temas etmeyi sevdiği için tabii hayvan bahçem olacaktı. Yükseltilmiş tarhları yap-
maya başladım, başka insanlar da bana yardım etti. Hep ihtiyacım olukça yeni bilgiler edindim ve bunun için 
şükran doluydum. Ebeveynlerimin yaptığından daha da iyisini yapmam gerektiğini biliyordum, bu onlara bir 
teşekkür olacaktı; ellerinden geleni yapmışlar, mümkün olduğunca fazla üretim için kimyasal da kullanmışlar-
dı. Sürdürülebilirlikle aşinalıkları yoktu ve bir çiftlik üzerinden zengin olabileceklerine de inanmıyorlardı. Tüm 
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SİZİN, NESLİNİZİN VE AİLENİZİN HAYATINDA ÖZ-YETERLİLİĞE YÖNELİK HANGİ fIRSATLA-
RI GÖREBİLİYORSUNUZ? 

Zengin olan her şeye sahip olan değil hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır.

Ana Vovk Korže ile radyo röportajı: İnsan sağlığı toprakta başlar 
http://radio.ognjisce.si/sl/170/utrip/18262/

Makale: Sürdürülebilir arazi yönetiminde avantajları ve eğilimler
http://www.lifestylenatural.si/5263/Trendi-in-prednosti-sonaravnega-obdelovanja-zemlje

az miktar kullan, yeniden kullan, geri dönüştür – Dravinja ranč deney-
sel ve duyusal deneyim çiftliği                                                                  

http://www.ranc-dravinja.si/

Daha önce Dravinja Nehri kıyısında sıradan ve kendi mahsulünü bile çıkartamayan bir çiftlikken şimdi 
burası cazip bir turizm bölgesi haline gelmiş olup yerel mutfaktan konaklama ve dinlenceye kadar 
hemen her imkanı sağlamaktadır. Çiftliğin enerji dolu işletmecisi Boris Klančnik, bugünlerde hayatın 
anlamının insanı mutlu eden küçük şeylerde olduğunu anlatmakta. Kendisi her zaman şansı yaver 
gitmiş bir insan değil; çiftliği daha önceleri idare eden ebeveynleri ve erkek kardeşi bir araba kazasın-
da hayatlarını kaybetmiş. Çiftliğin mahvolmasını engellemek ve kendisine biraz olsun şans tanımak 
adına yeni bir yola baş koymuş. Klasik haliyle çiftliğin hayatta kalamayacağını veya bugün pek çok 
neslin aradığı şeyi, yani hayvanların arasında, suyun ve iyi gıdanın yakınında hayattan zevk alma şan-
sını, sunamayacağını biliyordu. Haydi Boris Klančnik’in hikayesine göz atalım.
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Boris ise, çöpe atılmayı bekleyen, kullanılmış eşyaları yeniden, yenilikçi bir bakışla “tekrar hayata dön-
dürmüş” ve yepyeni bir mobilya markası yaratmış, ürüne yeni bir değer katmış. Az kullan – yeniden 
kullan – geri dönüştür ilkesine inanmaktadır Boris. Kullanılmış malzemelerin tekrar kullanımıyla yerel 
ortamdaki atık ve karbon ayakizi miktarını azaltmak istemektedir. Yeni nesnelerin üretimi için fazla 
enerji harcamamakta ve çevreye zararlı kimyasallar kullanmamaktadır. Yeniden kullanılan malzeme-
lerden yapılan eşsiz mobilyalarıyla iç mekanlara ek bir değer ve benzersiz bir görüntü katmaktadır. 
Misafirler her zaman yenilikçi fikirler ve benzersiz görüntüden etkilenmektedir.

YAŞADIĞINIZ YEREL ÇEVREDE AZ MİKTAR KULLAN – YENİDEN KULLAN – GERİ DÖNÜŞTÜR 
İLKESİNİ HANGİ YOLLA DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ?

çiftlik, özel ve benzersiz bir şekilde doğal ahşapla döşenmiş eşsiz odalar sunmaktadır. 

Boris ayrıca 50 kişinin konaklayabileceği, doğal, cilasız ahşapla döşenmiş benzersiz odalar inşa et-
miş. Herkesin her şeyi var bu mekanda; kendi yatağı, kendi alanı, huzurlu bir kır manzarası ve kendi 
tuvalet ve banyoları. Kısacası şehirdeki bütün lükslere sahip olup burada bir de doğanın sizi sarıp 
sarmalamasını deneyimleyebilirsiniz.

Çiftliğin çevresi doğaya ve permakültür ilkelerine uyum içinde düzenlenmiştir. Dravinja Nehri nehir 
yatağının yukarılarında bir yaz terası inşa etmiş Boris burada: Var olan tüm ağaçları akılcı şekilde ye-
rinde bırakarak tasarıma dahil etmiş. 

Bu yoğun yemyeşil nehir bitki örtüsünün yaz aylarında insanlar, hayvanlar ve ekili alanlar üzerindeki 
faydalı etkilerinden maksimum oranda yararlanılmakta Boris’in çiftliğinde: Ağaçlar gölge yaratır, sı-
caklığı düşürür ve havadaki nemi yükseltir. 40 metre uzunluğunda yükseltilmiş bahçe tarhları, mut-
fakya yapılan yemeklerin malzemelerini üretmek amacı ile  nehir kıyısının yanı başına kurulmuştur. 
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bu kötü deneyimler beni ihtiyacım olan her şeyi kendim geliştirme kararına götürdü:  odaları basit ama çekici 
bir tarzda ahşapla dekore etmek, odaların kullanım amacını değiştirip ahırdan genç nesil, aileler, bisikletçiler 
hatta yabancılar için hem güzel hem makul bir konaklama hem de eğitim (sınıf) mekanı çıkarttım. 

Her zaman çocukların hayvanlarla güzel vakit geçirip onları beslemesini izlemeyi özellikle de at bakma 
merakımdan dolayı çok istemişimdir. çocuklar atlara bayılır, tabii yetişkinler de çok sever. Ayrıca ziyaret-
çilerime gerçekten sağlıklı gıdalar sunabilecektim, yükseltilmiş tarhlarımda ürettiklerimin tadına varabi-
leceklerdi. Tarla sürüp gübreleme yapmak zorunda olan ebeveynlerim gibi değil. Burada Dravinja’da top-
rak fazlasıyla aşınmıştır, geçmişteki seller toprağın üst tabakasını sürüklediğinden dolayı humus yoktur. 
O yüzden Dole eğitim poligonunu örnek aldım ve permakültür yapmaya karar verdim. Gübreleme yap-
mayacağım, yerden yüksek tarhlarım olacak, ziyaretçilerimin kendi sebzelerini toplamasına ve doğayla 
özgün bir deneyim geliştirmelerini sağlayacaktım. Bu yüzden sebze tarhlarım çiftliğin giriş tarafındadır. 
çiftliğe yaklaşırken bu tarhları ve bitkilerin nasıl yetiştiğini görürsünüz, genç insanların yardımıyla nasıl 
tarhlarımıza baktığımızı, bu mahsulleri nasıl satışa hazır ürünler haline getirmek için işlediğimizi görürsü-
nüz. Gelin dükkana bakalım. Dükkanı kızım Nataša idare ediyor ve sanatçı olduğundan yaptığı her işte bu 
sanatçı ruh görülebiliyor. Her şeyi eski büyükanne tariflerine göre yapıyor; dükkanın olduğu yerde daha 
önce onun her şeyi kaynatıp, pişirip muhafaza ettiği mutfak duruyordu. O zamanlar kışın aç kalmamak 
için ellerinde ne varsa kullanmaları gerekiyordu.

Gelin insanın sağlıklı bir vücut ve zihin için ihtiyacı olan yeniliklere bakalım. Bu bir kırsal bitkisel saunadır. 
Yorulduğum zamanlar için mükemmel; girip oturur ve yenilenmiş hissederek çıkarım. Daha önce var olan 
bütün altyapı şimdi yeni kullanım amacı, önceki her şey şimdi yeni bir hayata kavuştu ve her şey çoklu kulla-
nım hedefi ile tasarlandı. şu samanlığa bakın, burada uyuyabilirsiniz, burada tarhlar için gerekli samanları 
tutarız ve her yer doluysa samanı buraya koyarız. Hiçbir şey atlanmamıştır ve gereksiz hiçbir şey de yoktur. 

İyi fikirlere sahip olmak ve bunları gerçeğe dönüştürmek gereklidir. 

Boris ile konuşurken, sürekli yeni fikirleri sayesinde çiftliğin sadelik, erişilebilirlik, kalıcı çalışmalar üze-
rinden hep keyifli bir atmosfer sunduğunu hissedebiliyorduk. Çiftlik içerisinde bize atlar eşlik etti; 
çiftliğin her tarafında bunları görebilmekteydik ve profesyonel gözetim altında bu atlara binmek de 
mümkündü. Deneysel tarla ziyaretçiler tarafından farklı unsurları için gezilip deneyimlenebilmekte-
dir: Ağaç örtüsü altındaki çiftlik teraslarındaki salonda rahatlayabilir, çiftlik dükkanında geleneksel ta-
riflere göre üretilen yerel ürünleri keşfedebilir ve tadabilir, çiftlik bahçelerinde çalışabilir (permakültür 
bahçesi), ortak saman yataklar ve köy tipi odalarda konaklayabilir, çiftliğin şifa alanında dinlenebilir, 
ata binebilir, çiftlikte kamp yapabilirler. Ayrıca domuzlar, ördekler, keçiler ve tavukların serbestçe do-
laştığı hayvan bahçesi de özel bir deneyimdir.

Çiftliğin yaşam alanı bölümüne girmenin özellikle ilham verici bir deneyim olduğunu, zira o anda hayat-
larımızı kocaman evler yapıp pahalı ekipmanlarla nasıl karmaşıklaştırdığımızı farkederiz diyordu Boris. 
   

Yeniden kullanılan malzemelerden yapılan eşsiz mobilyalarıyla iç mekan ek bir değer ve benzersiz bir görüntü katmakta.
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Çiftlik sahibinin neşesi, günlük menüler hazırladığı ve 
mevsimlerle bağlantılı yemekler yaptığı mutfağa gi-
rerken daha da artıyor.

Mutfakta çocuklar çiftlik faaliyetleri kapsamında te-
mel yemek hazırlama bilgileri ediniyor, Boris’in do-
laplarda sergilediği ve yemeklere kattığı geleneksel 
baharatları tanıyorlar.

Dükkanda, Boris’in kızı Nataša, geleneksel tariflere 
göre yapılmış kendi üretimleri mutfak lezzetlerini 
sunuyor. Raflar, hepsi Nataša tarafından paketlenmiş 
kuru çay karışımları gibi ürünlerle dolu. Ürünlerin içe-
riklerinde ilave renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucu 
maddeler bulunmadığı için çocuklara, gönül rahatlığı 
ile, örneğin ahududu suyu verilebiliyor Nataša. Ya da 
kendi sebze tarhlarından sabah toplanmış kabak ve 
domates ile yaptığı harika makarna soslarını tattırıyor 
ziyaretçilerine.

 

çiftliğin ‘’Cul’ca’’ adı verilen dükkanı geleneksel tarifelerle kendi ürettikleri ürünleri sunuyor.

Boris çiftlikte yaptığı işleri herkese gurur, heves ve tutkuyla anlatıyor. Bir belediye projesinin yardımıy-
la vizyonunu gerçekleştirme fırsatı bulmuş ve her zaman bunu geliştirip yenilemeye devam ediyor. 
Söz konusu olan işi olunca çiftlik, şifa evi ve samanlık odalar için harcadığı saatlerin gözünde hiç öne-
mi yok. Onun için önemli olan çoğunlukla çocuklar ve gençlerin Dravinja kovboyu olmak gibi hayali 
eğlencelerini ve bir yandan çiftlik hayatını deneyimlemeleri için onlara bir hayal dünyası sunmak. Ço-
cuklar biliminsanı veya korsan rollerine bürünüp Boris’in hayalgücüyle yaptığı oyun alanında kendi 
hayalgüçlerini geliştirebiliyorlar. 
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çiftliğin çevresi doğaya ve permakültür ilkelerine uyum içinde düzenlenmiştir.

Dravinja Çiftliği, gelenekleri ve toprakları ile bağını kaybetmiş ve bu bağı kurmayı öğrenmemiş genç 
insanları sürdürülebilir kalkınma fikrine yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Kovboy çiftliği tarzındaki bu 
çiftlik, yenilikçi tadilatlarla, çeşitlilik içeren deneyimlere, hayvanlar, toprak ve bitkilerle modern bir 
yolla temas kurmaya olanak tanıyan bir ortamdır. Çocuklar bu tür hikayeleri televizyon ekranından 
tanıdıkları için çiftlikte kalma düşüncesini de kolayca benimseyebiliyorlar. Boris sayesinde bu hika-
yeyi gerçek dünyada zengin deneyimlerle yaşama şansını elde edebiliyorlar. Çocuklar ayrıca kamp 
sayesinde doğal sistemi ve hayatta kalmanın kolay yollarını tüm duyularını kullanarak öğrenebili-
yorlar. Temel bahçecilik görevleri, yemek hazırlama, atlara ve diğer hayvanlara bakma gibi gündelik 
işlere dahil olabiliyorlar. Çeşitli etkinlikler yoluyla çocuklar ayrıca iletişim, ekip çalışması, yaratıcılık ve 
hayalgücü gibi sosyal becerilerini geliştirme fırsatları da buluyorlar.
 

Deneysel çiftlik Dravinja’da çocuklar doğa kanunlarını ve hayatta kalmanın kolay yollarını öğreniyorlar.

Hevesli küçükler, sık sık kovboy kıyafetleri ve şapkasıyla dolaşan çiftlik sahibine bayılıyor. Normal okul 
hayatlarından sıkılan gençler bile Boris’in hayatın gerçeklerine dair şakacı dille “acı yoksa kazanç da 
yok”, “bugün çalıştıysan ellerini göster bakayım”, “oturup havalara bakmayı haketmek için ne kadar iş 
yaptın” gibi takılmalarından dolayı sık sık eğleniyorlar. 



31

https://www.google.si/maps/place/Modra%C5%BEe+16,+2319+Polj%C4%8Dane/@46.3177551,15
.6332498,782m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4765865b82fe9d4b:0xade28ac8cdc84f5c!8m2!3
d46.3177514!4d15.6354385  

Jug çiftliği, Dravinjske bölgesinde tepelik ve tarıma elverişsiz bir alanın ortasında yer alır. Arazi dik 
yamaçlarla dolu olduğundan, insanlar hayvancılık ve kısmen tarıma yönelir. Buradaki insanlar her 
zaman doğa koşullarına uygun yaşamışlardır. Dravinja Vadisi öğrenim bölgesinin geliştirilmesiyle, ev 
ürünü gıda üreticisi haline gelmişlerdir. İnsanlara evde üretilmiş malzemelerle hazırlanmış sağlıklı 
gıdalar sunmak ve ekmek pişirmeyi öğretme fikri Vlasta ve Boštjan’a ait.

Bu sürdürülebilirlik hikayesi, Vlasta ve Boštjan çiftinin çiftliğinde yaşanmakta olup çiftliğin ziyaretçi-
leri attıkları her adımda bu sürdürülebilirlik hikayesini hissedebilmektedir. Ön bahçeye vardığınızda 
sanki 30 – 40 yıl öncesindeki eski zamanlara gitmiş gibi hissedersiniz. 

O zaman haydi, Jug ailesinin “zaman geçidinden” geçelim ve tüm duyularımızla sürdürülebilir ya-
şam tarzını keşfedelim, doğayla ve geleneklerle, ninelerimiz ve annelerimiz gibi sıkı bağlar kuralım. 
Her şeyi dikkatle gözlemleyelim, dinleyelim, tadalım ve hissedelim. Bu çiftlik, günümüzün modern 
dünyasında sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda doğa ve geleneklerle bağ kurabileceğimiz ender 
yerlerden birisidir. Sadece kırsal bölgelerde değil kentsel bölgelerde de ekosistemler, ekosistem hiz-
metleri ve biyoçeşitliliği koruyacak bir tarzda yaşayabilirsiniz. Sadece gözlerinizi açmalı, bir karara 
varmalı ve Jug ailesinin yaptığı gibi yeni bir patikaya adım atmalısınız.

Vlasta ve Boštjan yaklaşıyor, sizi açık kollar ve sıcak bir merhaba ile gündelik hayatlarına davet ediyor-
lar: “Evimize hoşgeldiniz!” Çiftliği keşfederken, içinizde kalmış ama unutmuş veya kaybetmiş olduğu-
nuz, geçmişinizden veya gençliğinizden gelen sıcak bir duygu sizi kendinizden geçirir. Uzun bir yol-
dan sonra eve dönüyor gibi hisseder, çılgın dünyanın dışında bu uzak diyarlarda hoş karşılandığınızı, 
kabul edildiğinizi duyumsarsınız. Sıcak bir odun fırınından gelen taze pişmiş geleneksel peynirli tart 
kokuları alırsınız. Vlasta her zaman misafirlerine bütün misafirperverliğiyle peynirli tart ikram eder. 
Tartın yanında bahçesinden toplanan taze bitkilerden (yeşillik) üretilen şerbeti ikram eder; şerbeti 
içerken bir yandan da içinde hangi bitkilerin olduğunu anlamaya çalışırsınız.

Çiftlikte gezinirken Vlasta ve Boštjan’ın geleneklere verdikleri değeri ve bu yüzden çiftlikteki her yeri 
özenle koruduklarını gözlemleyebilirsiniz: Ev ve ek binanın geleneksel kırsal mimarisinde, hayvanlara 
bakım tarzında, çevre yönetiminde, aile tarafından gururla korunup çocuklarına aktarılan değerler-
de... Günümüz evleri genellikle ev sahipleri tarafından yenilenip modernize edildiği için geçmişe ait 
ruhlarını ve kırsal çekiciliklerini kaybetmektedir. 
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Hayvan bahçesinin yanıbaşındaki çocuk oyun alanında Boris ile röportajımızı bitiriyoruz. Boris in-
sanların başarmak için çok çalışması gerektiğini tekrarlıyor, “çalışmalısın, kendine acımamalısın, her 
zaman doğanın verdiklerini kullanmalısın” diyor. Aksi takdirde, üretimi için doğanın tahrip edilmesini 
gerektiren veya uzun yollardan, Uzakdoğudan ucuza alınan şeyler için de birilerinin bedel ödediğini ve 
torunlarımızın daha da fazla ödeyeceğini söylüyor. İyi niyet, iyimserlik ve insanlara güvenle her şeyin 
yapılabileceği mesajını veriyor. Boris deneyimlerine göre sürdürülebilir bir yaşam tarzının kısa vadede 
zenginlik getirmeyeceğini ama yaşamak istediğin hayatı yaşarken kendine, başkalarına, en çok da do-
ğaya ve çevreye karşı sorumluluğunun farkındaysan mutluluğun da zenginlik olduğunu ekliyor. 

Dravinja Çiftliğinde Yaz Kampı
https://www.youtube.com/watch?v=ytxd_BDrMmw

sürdürülebilirliği tüm duyularınızla keşfedin – jug organik çiftliği

Jug organik çiftliğinin hikayesi ninelerimizin dedelerimizin, hatta uzun zaman önce değil annelerimiz 
babalarımızın yaşadığına benzer bir hayatı gözler önüne seriyor. 
Hikaye insan ve doğa arasında güçlü bir bağın bulunduğu, insan-
ların doğadan sürdürülebilir biçimde faydalandığı, bir yandan da 
ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitliliği doğal alan ve doğal süreç-
lerin akılcı ve düşünceli idaresi yoluyla koruyup, kollayıp destek-
lediği geleneksel bir yaşam tarzından bahsediyor. Modern yaşam 
tarzından dolayı insanların doğayla giderek kaybettiği bağı, hızlı 
yaşanan değişimlere rağmen  Jug ailesi korumayı başarmış. Ata-
larından miras aldıkları geleneklere uygun yaşıyor, bunlara güve-
niyorlar, çocuklarına ve daima hoş karşıladıkları ziyaretçilerine de 
aktarmak istiyorlar. 
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Vlasta, ekmek pişirme ve odun fırınından çıkan diğer geleneksel gıdaların hazırlanmasına dair bilgi-
lerini, geleneksel tariflerle ekmek ve “potica” (çörek) yapma atölyeleri çerçevesinde misafirlerine akta-
rıyor.  Yemek odasına, eski planlara uygun olarak yerel ustaların yaptığı bir ahşap öğütme değirmeni 
yerleştirmişler. Vlasta her sabah kendi ürettikleri tahıllardan taze un öğütüyor. Bundan dolayı, taze 
pişirilen ekmekte beyaz mısır, kara buğday çavdar gibi tahılların tadı daha iyi alınıyor ve endüstri-
yel hazırlanan ekmekle karşılaştırılamayacak kadar leziz. Gıda sanayii ekmek üretirken, yoğun üretim 
mahsulü, toksik, düşük kaliteli ve besleyici değeri çok düşük tahıllar kullanır. Bu tip ekmek genelde 
uzun dayanması için bir sürü koyulaştırıcı, koruyucu ve benzeri malzeme ile tadını iyileştirme amaçlı 
yapay tatlandırıcılar içerir. Jug ailesi misafirlerine en iyisini sunmak istediği için, evde yetiştirilen mal-
zemelerin kalitesine büyük önem verir. Misafirler doğal malzemeler kullanıldığını kendi gözleriyle 
görebilir, doğal yetiştirilen ürünlerin tadına bakabilir. Ekmeklerinin fiyatının markette satılanlardan 
daha yüksek olmasının sebebi de bu. Sağlıklı ve kaliteli gıdanın öneminden haberdar olan müşteriler 
ekmeği takdir eder ve ekmekçisine sadık kalır. Jug ailesinin bu yolda ısrar ve devam etmesi bu yüz-
dendir. Tekrar tekrar gelen müşteriler onlar için hem motivasyon kaynağı hem de doğru yolda olduk-
larına dair onay niteliğindedir. Ayrılmadan önce, evde kendi ekmeğinizi pişirebilmeniz için Vlasta bir 
kese kağıdına bir kilo taze çekilmiş un hediye eder.

Ailenin sebzelerini, tahıllarını ve yem bitkilerini yetiştirdiği bereketli ve yemyeşil tarlaları görünce, ge-
leneksel ekolojik ilkelere göre ve kimyasal kullanmaksızın üretim yaptıklarını anlayabilirsiniz. Bir do-
ğal ortama iyi uyarlanmış farklı çeşitte sebze ve mahsul yetiştirme sistemi, çiftlik çevresindeki alanda 
biyoçeşitliliği ve yetiştirme sisteminin hastalıklar ve zararlılara dayanma gücünü artırır. Böylece mah-
sul daha bol ve sağlıklı olur. Çiftliğin gıda üretim alanı neredeyse tamamen kendi kendine yetecek bir 
kapasiteye sahip, öz yeterliliği yüksek bir alan. Buradaki dikili alanlar örneğin, çiftliğin ahırından çıkan 
dışkıların kompostlanmasıyla elde edilen gübreyle gübrelenir. Organik biyokütleyi çöpe atmazlar. 
Böylece çiftlikte maddelerin doğal döngüsü devam ettirilir.

 

Družina prideluje svoje prehrambne izdelke po naravnih metodah in v skladu s priporočili ekološkega kmetovanja s čimer 
izboljšujejo in ohranjajo biološko raznovrstnost. 

Her sabah Vlasta ve kızlarının, ferahlatıcı ev tipi şurup üretmek üzere 24 saatliğine taze kaynak suyu-
na yatırılacak papatya, adaçayı, melisa, nane gibi taze yeşilliklerden birer demet topladığı rengarenk 
geleneksel kır yeşillikleri bahçesine hayran kalırsınız. Nane bitkisinden ağzınızdaki acılığı alacak ve 
burnunuzdan derin bir nefes aldıracak birkaç taze yaprak koparıp tadını çıkarırsınız. Parmaklarınız-
da kalan esans yağlarının yoğun kokusunu, rahatlatıcı aroması yüzünden farketmeden tekrar tekrar 
koklayabilirsiniz. Bahçe tarhına baktığınızda Vlasta’nın bitkilere birbirine iyi gelecek komşular seçti-
ğini gözlemleyebilirsiniz. Seçilen bitkiler topraktaki besin maddeleri için birbiriyle rekabet etmeyen 
cinsten olup bazı sebzeler diğerlerinin gelişmesine yararlı dahi olacak şekilde seçilmiştir. Tarhlar arası 
turuncu çiçekler açan saksılı çuhaçiçekleri, genç ve hassas fideleri aç böceklerden korumaktadır.
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Jug organik çiftliğinde gelenekler özenle korun-
makta olduğu her konuda gözlemlenmektedir: 
peyzaj yönetiminde, mimari ve korunan değerler-
de, geleneksel yaşam tarzında...

Vlasta bütün misafirperverliğiyle sizi fırın atölyesine davet eder, çiftlik evi fırınını yakar ve taze ekmek 
kokusu bahçeyi doldurur. Vlasta, modern ev hanımlarının artık unuttuğu şekilde, geleneksel tariflerle 
ekmek yoğurur. Sıcak ekmekten ikram ettiği dilimi tattığınızda, içine bütün sevgisini ve çocuklarına 
gelenekleri de içinde saklayan daha iyi bir gelecek verebilme umuduyla yoğrulmuş sürdürülebilirlik 
hikayesini katmış gibi hissedersiniz. Bu umut, köklerine güvenen ve bunları gelecek nesillere aktar-
mak isteyen Vlasta ve Boštjan’ın geleceğe sözüdür.

Ahşap öğütme değirmeni ve odun fırını ile, ziya-
retçilerin ekmek yapmayı öğrendiği fırın atölyesi 
Jug organik çiftliğinin kalbi. 

Geleneklerinize ve köklerinize güvenin, bırakın günlük yaşantınızın parçası olsunlar.

Dravinja Vadisi öğrenim bölgesine yönelik talep arttıkça, ev yapımı ekmeğe olan  ilgi de giderek art-
mış ve bu durum Jug ailesi için hem yeni ufuklar hem de zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bir yandan üre-
timi artırırken, Vlasta ve Boštjan diğer yandan çocuklarının sağlıklı yaşayabilmelerine olanak tanımak 
için su ve topraklarını sağlıklı tutmak zorundadır. Dravinja Vadisinde organik çiftlik olarak tanınma 
şansını yakalamışlardır ve bu alçak gönüllü toprakta yaşama fırsatını artırdığı için bu durumu sürdür-
mek istemektedirler.
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Arka bahçedeki açık ahıra geldiğinizde, depolanan iş gereç-
lerini merakla incelemekten kendinizi alamazsınız. Minik ve 
neredeyse kaybolmuş nice hazineye rastlarsınız. Arazi sahibi 
Boštjan hala eski geleneksel çiftlik gereçlerini kullanmaktadır. 

 

çiftlikte sayısız geleneksel çiftlik gereci görülebilir.

Evin arka tarafında, meyve dolu sık meyve ağaçlarının bulunduğu eski ve geleneksel bir meyve 
bahçesi gururla büyümektedir. Günümüz çocukları, çayır yamacında büyüyen geleneksel yerli tür-
leri tanımamaktadır. Bu yüzden de süpermarketlerdeki, katı kalite standartları ve eskisinden yüksek 
talepleri bulunan müşterilerin beklentilerini karşılamayan elmaları ya da domatesi takdir etmez ve 
satın almazlar. Burada, yakın bir ağaçtan inanılmaz tatlı kokusu burun deliklerinizi dolduran bir elma 
koparıp sulu ve sağlıklı meyvenin tadını çıkarabilirsiniz. Kimyasal ilaçlarla zehirlenme kaygısına gerek 
yoktur çünkü bu aile kimyasal spreyler kullanmaz. 

Geniş biyoçeşitlilik sunan çayırda, coşkulu çiçekler arasında yürürken, yerli çayır bitkilerinin, yeşillikleri-
nin çeşitliliğine ve aralarında pek çok nesli tehlikede türün de bulunduğu rengarenk böcek dünyasına 
hayran kalırsınız. Bir anlığına durup, buralara yazın gelişini müjdeleyen o nazik mırıltı ve vızıltıyı dinle-
yebilirsiniz. Doğal olarak tozlaşmadan ‘sorumlu’ çeşitli böcekler, önemli bir ekosistem hizmeti yerine 
getirir. Hayatta kalmamız yönündeki temel gıda üretimi için gerekli tozlaşma yolu ile, meyve ve tohum-
ların gelişimine katkıda bulunurlar. Organik çiftliklerinde Jug ailesi ekili-dikili alanlarının sürdürülebilir 
yönetimi sayesinde, büyük önem taşıyan ekosistem hizmetlerine uygun hareket etmeyi desteklemekte 
ve teşvik etmektedir; çayırlar çoğunlukla biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik tarım-çevre tavsiyeleri-
ne uygun yönetilmektedir. Örneğin, toprağı gübrelemezler, taze biçilmiş çim balyaları yapmazlar, çayır 
zemininde aşırı büyümeyi önler ve bitkilerin tohum biriktirebilmesi, kuşların ve böceklerin rahat üreye-
bilmesi adına sadece Ağustos’un sonlarına doğru biçerler. Çayırlarda otlayan hayvanlar çayır bitkileri 
yiyerek hayvan gübresi bırakır, bunlar ise topraktaki organizmalarca ayrıştırılır ve bitkilerin büyümesi 
için toprağı besler, humus birikmesine katkıda bulunur. İnsan tarafından yaratılan ekosistemin her bir 
bileşeninin hayatta kalma şansının başka bileşenlerle bağlantılı olduğunu anlarsınız.

Neredeyse batıyı ufka kadar kaplayan uzun otlu çayırlıklarda, şehrin kültürel ortamında nadiren göre-
bileceğiniz farklı çeşitte rengarenk kır çiçeklerini görürsünüz. Futbol, golf sahası, taşkınlı veya kuru çayır 
gibi işlenmiş çimenliklerin farklı kullanım alanları arasındaki farkları anlarsınız. İşlenmiş çayırların varlığı, 
gübre biçiminde ekosisteme sokulan enerjiye ve bırakılırsa yavaş yavaş ormana dönüşebilecek çayı-
rın düzenli ama seyrek biçilmesine bağlıdır. Aşırı biçme ve gübreleme halinde çayırlardaki biyoçeşitlilik 
azalır. Sonuç olarak, böylesi bir sistem az sayıda farklı çeşitte bitki barındırır ve sadece bazı hayvanlara 
uygun hale gelir. Bunun sonucu olarak madde dolaşımı kısıtlı kalır ve sistem ani değişikliklere dayanımlı 
olmaz. Bu fırsattan faydalanıp taze papatyalardan bir taç yapıp başınıza takabilirsiniz. Gönülden misa-
firperverliği için Vlasta’ya teşekkür etmek adına rengarenk kır çiçekleri toplayabilirsiniz.
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Geleneksel rengarenk kır yeşillikleri bahçesi, bitki şerbeti, çayı veya keki gibi ev üretimi ürünler için geleneksel olarak kullanılan pek çok ye-
şillik sunmaktadır.

Çiftliğin kendi kendine yetmesindeki önemli bir rol de, aileye süt, yumurta, et, gübre ve kompost 
sağlayan evcil hayvanlara aittir. Aile bunlara iyi bakmak için çok ama çok çalışıyor. Yıl boyunca çayır-
da otlayan geyikler ve Tibet yak öküzlerini görebilirsiniz. Baharda geyikler, doğal ortamda büyür ve 
yavrularını yapmak için sık ağaçlıklara sığınırlar. Arazi sahibi Boštjan çitlerini ahır arkasındaki çayırlığa 
kadar genişlettiğinde, domuzlar da daha fazla hareket imkanına kavuşacak. Biz de bu sakin ve mutlu 
hayvanlara bakarak iyi hissedeceğiz…

Evcil hayvanlar çiftliği kendi kendine yetebilecek olanaklara sahip. çünkü aile onlara iyi bakıyor, koruyor, kolluyor.

Geleneksel yapıdaki ahıra girdiğinizde gözlerinizin loş ışığa alışması biraz zaman alır. Ahırın sıcak ve 
yoğun kokusu, haftasonlarında ailesiyle kıra gelen şehir çocukları için hayvanları gözlemleme ve sev-
me şansı bulabildikleri, anne ve babalar için ise çocukluktan gelen zihinsel görüntüleri canlandırdık-
ları bir yerdir. Ahırda, tavşanlar, domuzlar, tavuklar gibi çeşitli evcil hayvanlar bir arada tutulmaktadır. 
Günümüz çocukları, annesinin kendi karnından çıkardığı tüylerle sıcak ve güvenli bir yuva hazırladığı 
tavşan yavrularını kucaklamanın nasıl bir his olduğunu bilmemektedir. Mesela televizyonda gördük-
leri, süt yerine ambalajlı çikolata veren mor Milka ineği yüzünden ineklerin mor olduğunu sanmaları 
üzücü ve düşündürücüdür. Oysa, küçük tavşanları beslemek için çiftlikte yetişmiş taze yoncalar kul-
landığınızda yaşadığınız deneyim benzersizdir. 
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çiftliğin yakınındaki dinlenme yerine misafirler güç toplayıp Dravinja Vadisinin harika manzarasının tadını çıkarabilir.

Evin yakınında, arazi sahibi Boštjan’ın iki kızı için ahşaptan yaptığı bir salıncak var. Görür görmez kalbini-
zin attığını ve ruhunuzun mutlu olduğunu hissedersiniz. Burada rengarenk plastik oyun bahçesine yer 
yok çünkü sizi hayalgücünüzü serbest bırakmaya ve etrafınızdaki hayatı keşfetmeye davet eden geniş 
çayırlar, tarlalar, ormanlar ve hayvanlar bulunmakta. Özgür hissedip tekrar derin bir nefes alıyorsunuz. 
Televizyon, cep telefonu, tablet gibi gündelik uğraşlarınızı bir kenara bırakır, uzun zaman sonra ilk kez 
kendinizi mutlu ve huzurlu hislerin içinde bulursunuz.

 

çiftliğin iyi korun-
muş doğal ortamı, 
doğa ve gelenekleri 
deneyimlemek için 
çeşit çeşit olanaklar 
sunuyor.

Jug ailesinin “zaman geçidinden” geçip çıkmadan önce, Vlasta’nın sözlerini dikkatle dinliyorsunuz. 
Sıcak yaz akşamları buranın özellikle harika olduğunu anlatıyor. 8 yaşındaki kızları Jerica akşamları 
sık sık evin yanıbaşındaki ahşap banka rahatça uzanıp evreni izlemekte. Bu durum şehirli çocukla-
rın genelde sorgulamadığı şeyleri ortaya çıkarmakta, küçük Jerica “Anne burada olduğumuz için çok 
mutluyuz değil mi, hangi arkadaşım huzurla yıldızlar altında uzanıp gökyüzünü izleyebiliyor? Şehir 
gece çok aydınlık, yıldızlar hiç görünmüyor. Burada gerçekten mutlu olabiliriz” demekte. Bu sözler-
den, ailenin yaşam tarzına duyduğu özgün tatmin hissini çıkartabilirsiniz. Bu da yaşadığınız yere, evi-
nize dönerken yanınıza alacağınız bir parça mutluluk olsun ve ona iyi bakın!

Bireysel olarak EH’ye gündelik hayatınızda nasıl katkı ve destek 
sağlayabileceğinizi düşünmeye başlayın!
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Çayırın orta yerinde, çiftliğin koruyucusu, ahşap-
tan oyulmuş ayı heykeliyle  karşılaşırsınız. Çalış-
kan arıları hayranlıkla izler, geleneksel ahşap ça-
yır arı evine yaklaşınca üzerinde türlü geleneksel 
dekoratif figürler boyalı kovanları görürsünüz. 
Geçmişte arıcılar, diğerlerinden ayrılabilmesi için 
kovanlarına renkli ahşap plakalar koyardı. Günü-
müzde bu resimler sadece sembolik anlam taşır 
ama Sloventa’nın etnoğrafik hazinesinin gerçek 
birer parçasıdır. Vlasta, şifalı buğuyu soluma 
amacıyla arı evi içinde tasarladıkları şifa-arı tera-
pisi odasına girmenizi önerir. Arı evinde kısa bir 
mola vererek ödüllendirin kendinizi; böceklerin 
sakin vızıltısı ve balmumunun hoş kokusu size 
özel bir rahatlama deneyimi yaşatacaktır. Solu-
num yollarınızı derin nefeslerle açıp vücudunuzu 
şifalı buğularla doldurduğunuzda vücudunuz-

daki enerjiyi hissedeceksiniz. Bu odadan ayrıldığınızda duyularınız keskinleşmiş olacak. Çiçekler daha 
renkli, kuşlar daha cıvıl cıvıl; yaramazca saçınızı karıştıran rüzgarın esintisini hissedersiniz.
    

çayırdaki arı evi aile için arı üretimi ve çevresi için tozlaşma 
görevi görmektedir.

Tepeyi tırmandığınızda, Vlasta ve Boštjan’ın or-
man ağaçlarının gölgesinde misafirleri için bir 
dinlenme alanı düzenlemiş olduğunu görürsü-
nüz. Buradan vadinin içlerine doğru harika bir 
manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Güneş saye-
sinde yönünüzü anlamaya çalışır ve tanıdık işa-
retler arayabilirsiniz. Jug ailesi, kentin gürültü ve 
kalabalığından uzak çiftliklerinde misafirlerine 
gündelik stres ve aşırı sorumluluklardan kaçma 
fırsatı sunmakta. İşte Vlasta bir daha yerel lezzet-
lerle sizi şımartıyor, siz de doğanın harika orta-
mı içinde daha da keyifle tadını çıkartıyorsunuz. 

Haşmetli gürgen ağacının rahatlatıcı gölgesinde kuşların şarkılarını ve ineklerin seslerini dinlerken 
artık bir yerlere acele etmenize geerk olmadığının farkına varın. Her şeyin basit ve sakin gözüktüğü 
çiftliğin kalp atışını dinleyin. Bir kez daha doğa, insanlar ve gelenekleriyle özgün bir bağ kurduğunu-
zu hissedin.
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S o n u ç

Dravinja Vadisi öğrenim bölgesi pek çok gözlem noktası, test ve ölçüm sahası ve (eğitimin çeşitli düzeyle-
rinde) öğretmenler ve öğrenciler için nice materyal sunmaktadır. Dravinja Vadisindeki tematik öğrenim 
patikaları, doğal, sosyolojik ve sportif faaliyetler için ideal ağ bağlantılarını sağlamakta, tüm nesillere 
(özellikle gençlere) çevreyi bütünsel olarak deneyimleme, doğal ortamdaki ve yerleşim yerlerindeki sü-
reçleri öğrenme ve doğayı değerlendirip bağ kurma yeteneğini kazanma fırsatı sağlamaktadır. Eğitim 
hareketi ile öğrencilerin doğaya karşı olumlu bir tavır geliştirmesinin önemi de vurgulanır. Projenin kilit 
bir hedefi de, bütünsel öğrenmeyi, manzara ve doğanın tüm duyularla algılanıp gözlemlenmesini, doğal 
ortamda farkındalığı ve hareket etmeyi teşvik eden öğretim yöntemlerinin bütünleştirilmesini destekleye-
cek öğrenim patikaları ağı için teknik ve mesleki temel oluşturmaktır.
Sınıf uygulamalarına, saha incelemelerine ve gezilere yönelik eğitim müfredat ve modüllerinin hazırlan-
ması kapsamında dört farklı müfredat geliştirilmiştir: 
• çevre Koruma Teknikeri eğitim programına yönelik zorunlu ve seçmeli modüller için bilgi katalogları 
  kapsamında hazırlanan müfredat; 
• Aşağıdaki alanlarda kurulan eko-ıslah poligonunda araştırma, saha çalışması  ve eğitim faaliyetlerine 
  yönelik hazırlanan müfredat: 
  - Doğa koruma, 
  - çevre koruma
  - Biyoloji, coğrafya ve kimya gibi zorunlu genel eğitim derslerine müfredat içi bağlantılar dahil çevre 
    eğitimi, Ayrıca arıcılık ve çevresel kimya gibi konulara dair seçmeli dersler,
• Aşağıdaki hususlara odaklanan, ilköğretim kapsamındaki doğa bilimleri günleri ve saha incelemelerine 
  dair hazırlanan ve uygulanan müfredat: 
  - çevre konuları (9 yıllık ilköğretimin ilk 3 yılı), 
  - Doğa bilimleri ve teknoloji (ikinci 3-yıl); 
  - Biyoloji ve coğrafya (üçüncü 3-yıl) 
  - Özellikle ilköğretimin her aşamasındaki seçmeli çevre bilgisi dersi (www.ucilnicavnaravi.si)

Sürdürülebilirliğe ulaşmak için, bölgedeki bütün potansiyelleri, yani kültür ve değerlerde yansımasını bu-
lan doğal, ekonomik, sosyal ve beşeri potansiyelleri bağlantılandırmak gerekmektedir. Bu potansiyeller 
bağlantılandırıldığında, bağlantılar etkinliklere katılan insanlar tarafından da hissedilir. Dole öz-yeterlilik 
amaçlı eğitim poligonunda duyguyu öğreniyoruz. Doğal kaynaklara dair bilgi sahibi olunması, sürdürü-
lebilir bir yaşam tarzını olanaklı kılar. Bu sayede kendi ürettiğimiz gıda ve enerji ile beraber bugün ve yarın 
için yeni bilgiler geliştirebilir, bağımsız bir hayatı deneyimleyebiliriz. Jug organik çiftliğinde,  kimyasal-
lar ve yapay kokular olmaksızın doğal hammaddelerden ürettikleri ürünleri üzerinden günümüze akan 
geleneklerin etkisini hissedebiliriz. Dravinja çiftliğinde EH’ni, hayvanlarla doğada yaşanan deneyimleri, 
yeniden kullanılan bir malzeme olarak ahşabı ve yerel gıdaları keşfedersiniz. Tüm hikayelerin ortak bir 
başlangıç noktası vardır; doğayı hissetmek, doğal kaynaklara yönelik tutum ve yeni faaliyetlere yönelik 
motivasyon... Biyoteknoloji; destek, tedarik, düzenleme ve kültür alanlarında tam anlamıyla desteklene-
cek Ekosistem hizmetleri için güçlü bir temel teşkil eder. Bu noktada sürdürülebilir gelişme günlük hayatta 
hissedilebilir ve bir kez hissettik mi bir daha sürdürülebilir olmayan bir hayata geri dönmek istemeyiz. 
Hayatımın daha sürdürülebilir olması için ne yapmalıyım diye soralım kendimize; ve içimizdeki değişim, 
toplum için de bir değişim anlamına gelecektir.

Bütün değişiklikler, dünyayı değiştirmek isteyen bireylerle başlar.
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