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İçerik

Doğal, kültürel ve sosyal çevrenin bileşenlerini
tanımlayabilmek

•

Bileşenler arasındaki ilişkileri tanımlayabilmek

•

Kaynak kullanımı, insan faaliyetleri ve doğal sistemler açısından çevrenin bileşenleri arasındaki bağlantıları keşfetmek

•

Modern yerli edebiyattan ve dünya edebiyatından yaşayacağımız yeni hikayeler keşfetmek

•

Tarih, iklim, kültür, toplum ve doğal kaynaklar
açısından yaşadığımız yerle ilgili farkındalığı artırmak

•

İnsan - çevre etkileşimi ile ilgili kültürel hikayeleri sorgulamak

•

Her yerin hem sosyo-kültürel hem de ekolojik
bir hikayesi olduğunun farkına varmak

•

Çevreyle olan bağlantımızın farkına varmak

•

Yaşam alışkanlıklarımızın yaşadığımız yerde,
yaşadığımız ülkede ve dünyada öğrendiğimiz
hikayelerle şekillendiğinin farkına varmak

Öğrenciler daha önceden belirlenmiş bir rotada
yürüyüşe çıkarlar (rota öğrencilere daha önceden
verilir). Rota, su kaynağı, ormanlık alan, binalar,
alışveriş merkezleri, restoranlar gibi pek çok doğal
ve insan yapımı yerlerden oluşur. Yürüyüş bir saatten uzun sürmez.
Yürüyüş sırasında öğrencilere çevrenin canlı ve
cansız bileşenlerini belirlemeleri ve notlar almaları istenir. Aynı zamanda yerden yaprak, kozalak,

iz

•

nBizHepim

Kazanımlar

Gaye TEKSÖZ & Güliz Karaarslan SEMİZ, ODTÜ
e-mail: gtuncer@metu.edu.tr
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Etkinliğin Adı

Yaşadığım Yer: Ben - Şehrim ve Dünya
(Yaşadığım Yeri Keşfetme Gezisi)

çakıl gibi örnekler almalarına izin verilir. Bu sırada
öğrencilerden gördükleri çevre ile ilgili kendi bakış
açıları üzerinden bir harita yapmaları istenir. Topladıkları örnekleri haritalarına yapıştırabilirler.
Yürüyüş sırasından öğrencilerden aşağıda verilen
özelliklerle ilgili veri toplamaları istenir:
• Gezdikleri yerin karakteristik özellikleri: Tarih,
doğa, insan kullanımları, canlı ve cansız bileşenler, bugün ki durumu ve gelecekteki hali.
• Arazi kullanımındaki değişimler, kültürel ve doİçerik

ğal yapı.
Öğrencilerden belirledikleri çevrenin bileşenlerini
kullanarak, bu bileşenler arasındaki ilişkileri gösteren bir ağ diyagramı oluşturmaları istenir. Diyagra-
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mı oluştururken öğrencilerden bu alanın gelecekteki kullanımı üzerinde tahminleri sorulur:

iz

•

Bu alanı bugünkü gibi kullanmaya devam edersek neler olur?

•

Bu alandan gelecek nesillerin de faydalanabilmesi için eylemlerimizde, davranışlarımızda değişiklikler yapmamız gerekiyor mu?

Alan gezisinin tartışma ve değerlendirmesi aşağıdaki çıktılara göre yapılır:
Tartışma ve Çıktı-1: Belirlenen çevreyle ilgili bileşenlerin bir lisDeğerlendirme tesi
Çıktı-2: Bileşenleri (canlı/cansız - doğal/insan yapımı) gösteren harita. Gezi sırasından öğrenciler
fotoğraf çekebilir ve gördüklerini çizebilirler.

Çıktı-3: Bileşenleri arasındaki ilişkileri gösteren
diyagram ağı ve bu ilişkilerin yaşadığı şehrin
çevresi üzerine etkisinin yorumlanması.
(Öğrencilerden kendilerini de bu diyagram ağına yerleştirmeleri istenir ve şu soru sorulur:
Kendilerinin çevreyle etkileşimi yaşadıkları şehrin, bölgenin, ülkenin ve gezegenimizin çevresini nasıl etkiler?)
Çıktı-4: Alandaki insan-doğa ilişkisini ifade eden
geleneksel bir yemeğin tarifi (örnek: Özellikle o
alanda üretilen sebze ve meyvelerden yapılan
bir yiyecek)

Çevrenin bileşenlerini tanımlayabilme (mümkün olan pek çok
bileşeni)

Kazanılan
Puan
25

(çıktı-1)
Harita
(çıktı-2)
Diyagram Ağı (pek çok ilişkiyi
gösteren)

25

25

(çıktı-3)
Yemek Tarifi
(çıktı-4)
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Değerlendirme:
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Tartışma ve
Değerlendirme

25

Etkinliğin Adı

Be
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Yaşadığımız Yerin Hikayeleri
(Değirmen Hikayelerinden Esinlenilmiştir)
Daniela CONTI, Creda onlus
e-mail: daniela.conti@creda.it

Yaşadığım yerle ilgili mekan algısını geliştirmek

•

Doğal, kültürel ve sosyal çevrenin bileşenlerini tanımlayabilmek

•

Her yerin hem sosyo-kültürel hem de ekolojik bir hikayesi olduğunun farkına varmak

•

Çevreyle olan bağlantımızın farkına varmak

•

Çevredeki insan etkisinin farkına varmak

•

Diğer kişilerin bakış açılarını dikkate almak

•

Kişilerde yaşadıkları, çalıştıkları ve ziyaret ettikleri yerlere karşı duyarlılık ve empati geliştirmek

•

Kişileri yaşadıkları, ziyaret ettikleri yerlerin
hikayelerini araştırmaya ve sorular sormaya
teşvik etmek

•

Kişileri gerçek hikayelerden öğrenmeye ve
deneyim kazanmaya cesaretlendirmek

•

Geçmiş ve günümüz arasındaki bağlantıyı
anlamak

•

Yaparak, yaşayarak öğrenme üzerine tutkumuzu geliştirmek (koku ve dokunma duyumuzu kullanmak, deneyler yapmak, hatalardan öğrenmek)

•

Sürdürülebilirlik için harekete geçmek adına
kişileri teşvik etmek

iz

•

Kazanımlar

Alan gezisini hazırlarken öncelikli olarak çalışmayı yapacağımız yeri belirleriz. Kolaylıkla literatürde bilgi bulabileceğimiz, kişilerle konuşup
hikayelerini, deneyimlerini dinleyebileceğimiz
gerçek, somut bir yer bulmak önemlidir.

•

Kişilerin yaşadığı yada çalıştığı gerçek bir yer:
İyileştirme projesi olan yada iyi bir ekosisteme sahip bir yer.

•

Fark edilebilir düzeyde tarihi olan (doğal, kültürel, sosyal) ve paylaşılabilecek gerçek hikayeleri olan bir yer

•

Bir öğrenme deneyimi sağlayabilecek bir yer

•

Anlamlar, perspektifler ve ilişkilere sahip bir
yer

•

Sürdürülebilirlik için manevi, sosyal, kültürel
ve ekonomik değerlere sahip bir yer

nBizHepim

Ziyaret edeceğiniz yerin eşsiz, mükemmel bir
yer olması gerekli değildir. Ancak ziyaret edeceğiniz yer aşağıda verilen özellikleri barındırabilir:
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Alanla ilgili
Öneriler

Cascina Mulini Asciutti alanı sürdürülebilirliğin
farklı boyutları ile ilişkilendirebileceğimiz bir
anlatım ortaya koymaktadır. Örneğin, doğal ve
kültürel varlıkların korunması ve paylaşılması,
ekosistem servislerinin ve enerjinin kullanımı,
aynı zamanda döngüsel ekonomi gibi.

iz

Değirmenler hikayesinde mekanla ilgili hislerimizi ortaya çıkarabilecek zengin mirasa sahip,
geçmiş, günümüz, kişiler ve mekan arasında
bağlantı kurabileceğimiz ve alanla ilgili etkileşimimizi geliştirebileceğimiz bir çevre sunuyoruz.

Alan gezisinin hazırlanmasında öğrenciler de
yer alabilirler. Birinci aşamada değirmen hikayelerini okuduktan sonra öğretmen öğrencileri
bulundukları çevreyle ilgili fırsatları, kaynakları
araştırmak üzere bir çalışmada yer almalarını
sağlar ve sürdürülebilirlikle ilgili fikirlerini ifade
etmeye yönlendirir.
Bu konuyla ilgili pek çok örnek bulabilirler. Örneğin, permakültür, döngüsel ekonomi, tarım,
topluluk projeleri, doğal ve kültürel miraslar,
geleneksel zanaatlar, yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar gibi…
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İçerik

Öğrenciler bulundukları yerle ilgili büyük bir
harita yaparak araştırma sonuçlarını işaretlerler ve haritalarını resimler, çizimler, kısa açıklamalar, ve hikayelerle zenginleştirirler. Sonunda
sınıftaki herkes bulundukları çevrede neler olduğunu ve sürdürülebilirlikle ilgiline gibi uygulamalar yapılabileceğini öğrenirler.

iz

İkinci aşamada ise ilk önce ziyaret edecekleri
yeri seçerler. Ziyaret için gidecekleri yeri belirlerken belli kriterler ortaya koyarlar ve bir
liste yaparlar. Örneğin, yakınlık, özel ilgiler,
alanla ilgili önerilen farklı perspektifler, ulaşılabilirlik, görüşme yapabilecek kişilerin olması
gibi... Daha sonra öğrenciler araştırmaları üzerine bir sunum hazırlarlar yada daha fazla bilgi
almak için yereldeki kişilerle röportajlar yaparlar ve en son gidebilecekleri en ilgi çekici yerlere
karar vererek bir liste hazırlarlar.
Üçüncü aşama ise öğrencileri ziyarete hazırlamaktır. Öğrenciler hangi görevleri olacağına
karar verirler ve sorularını ve malzemelerini
hazırlarlar. Örneğin, sınıfta görüşme yapacak
kişiler, fotoğrafçılar, videocular, araştırmacılar,
kaşifler, jeologlar ve doğa bilimciler olabilir.

Bu aşamada öğretmen etkinliğin amaçlarını öğrencilere anlatır ve sürdürülebilirlik
temasını keşfetmeleri için rehberlik eder.

Okulda topladıkları tüm materyalleri, farklı tecrübeleri, farklı bileşenleri değerlendirir ve olası
yeni hikayeler oluştururlar. Öğrenciler ayrıca
bileşenler arasındaki bağlantıları gösteren bir
zihin haritası çizerler. Ziyaret ettikleri yer hakkında bir algı oluşturmak ve yeni hikayeler bulmak için en iyi yolları denerler. Bu araştırmada
başka yollar da deneyebilirler.
Örneğin, araştırdıkları sürdürülebilirlikle ilgili bir konu hakkında dünyada neler olduğunu
keşfetmek gibi.
Öğrenciler bu gezi sonuçlarını aileleri, diğer
insanlar ve okul arkadaşlarıyla paylaşırlar.
Pek çok olasılıklar değerlendirilebilir. Örneğin,
bir web sitesi, elektronik kitap, video, sergi,
oyun, konferans, seminer düzenlemek gibi…

nBizHepim
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İçerik

Gezi zamanı geldiğinde her öğrenci görevlerine
uygun şapkalarını giyer: Görüşmeci, fotoğrafçı, videocu, kaşif, araştırmacı, jeologlar ve doğa
bilimcileri... Bir günlerini ziyaret ettikleri yerle
ilgili sürdürülebilir ve sürdürülebilir olmayan
durumları kendi bakış açıları yönünden değerlendirirler.

iz

Öğrenciler ayrıca bir pilot test hazırlayabilirler.
Sınıfa sürdürülebilirlikle ilgili hikayesi olan bir
resim yada bir nesne getirirler. Her öğrenci kendi bakış açısıyla hikayeyi değerlendirir ve ne olduğunu yorumlar. Bu süreçte öğrenciler öğretmenlerinin yardımıyla ziyaretleri düzenlemek,
görüşmeler yapmak, programları ayarlamak
için ailelerle, kişilerle ve kurumlarla iletişime geçerler.

İçerik

Sonunda öğrenciler okulda bir proje tasarlarlar. Ziyaret sırasından sürdürülebilirlikle ilgili
edindikleri bilgileri ve keşfettikleri hikayeleri
düşünerek kendi okullarına uyarlarlar. Öğrenciler öğrendiklerinden ilham alarak okulda permakültür bahçesi, geri dönüşüm laboratuvarı,
döngüsel ekonomi, biyomimikri laboratuvarı,
gıda atıklarının değerlendirilmesi, biyolojik çeşitlilik bahçesi, kompost üretimi ve daha başka
pek çok proje geliştirebilirler.
Son öneri olarak okulda öğrencilere proje geliştirmelerine fırsat verilerek öğrenciler sürdürülebilirlik için harekete geçmeye, sorumluluk
almaya ve değişimin kendisi olmaya yönlendirilebilir.

Be
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Değerlendirme süreci her aşamada olabilir.
Gezinin düzenlenmesinde projenin hazırlanmasına kadar değerlendirme aşamaları olması
önerilir.

iz

Öğretmen öğrencilere şu soruları sorar:
Ne öğrendim?
Farklı yapabileceğim şeyler var mı, nelerdir?
Gelecek sefer neyi keşfetmek istiyorum?
Sürdürülebilirlikle ilgili bakış açım değişti mi?
Tartışma ve
Değerlendirme Bir öğrenci olarak, okulun bir üyesi olarak, bu
topluluğun bir üyesi, bir vatandaş olarak ya da
dünya vatandaşı olarak sürdürülebilirlikle ilgili
neler yapabilirim?
Öğrencilerin her aşamada ürettikleri materyaller (araştırma, anketler, günlükler, yazılar, çizimler ve sunumlar) değerlendirme aşamasında kullanılabilir. Tüm bu materyaller öğrencinin
kazandığı becerileri, tutumları, yeterlilik ve bilgilerini kısacası öğrencinin kişisel yolculuğunu
değerlendirmek için kullanılabilir.

Etkinliğin Adı

Dünyanın Hava Durumuyla Barışma
Okuma, Araştırma ve Koşma Üzerine Bir
Alan Gezisi

•

Doğal, kültürel ve sosyal çevreyi keşfetmek.

•

Her yerin hem sosyo-kültürel hem de ekolojik bir hikayesi olduğunun farkına varmak.

•

Çevreyle olan bağlantımızın farkına varmak

•

Çevre üzerinde insan etkisini farketmek.

•

Günlük konuşmalarda ve metinlerde hava
durumu ile ilgili kültürel hikayeleri sorgulamak.

•

Literatürden (hem yerel hem de uzak yerlerden) yeni hikayeleri keşfetmek.

•

Literatürdeki hikayelere bağlı olarak dünyaya yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak.

•

Hava durumunu doğrudan gözlemlemek ve
takdir etmek.

Öğrenciler dünyanın hava durumuyla barışma
hikayesinin bölümleriyle ilgili çalışırlar ve her
bölümü uygulamalı olarak keşfederler.
•
İçerik

Güneşli tatiller bölümü ile ilgili öğrenciler
reklamları inceleyerek hava durumu ile ilgili yapılan yorumların bizleri tüketime nasıl
teşvik ettiğini keşfederler.
Sorular:
• Hangi görsel ve dilsel özellikler hava durumunu olumlu ya da olumsuz tasvir etmek
için kullanılmaktadır?

nBizHepim

Mekan algısını geliştirmek.
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Kazanımlar

•

iz

Arran STIBBE, Gloucestershire Üniversitesi
e-mail: astibbe@glos.ac.uk

• Bu olumlu ya da olumsuz tasvirler okuyucuyu bir şeyler satın almaya teşvik etmek
için nasıl kullanılmaktadır?
•

Hava durumu bölümüyle ilgili olarak havayla ilgili anlatılan hikayeleri keşfedip analiz
ederler (ör. yağmurun kötü ve güneşin iyi
olduğu hikaye)
Sorular:
• Ne tür havalar olumlu yada olumsuz olarak tasvir ediliyor?
• Havayı olumlu yada olumsuz tasvir etmek
için ne tür bir dil kullanılıyor?
• Hikayeler havayla ilgili anlatılan günlük hi-

Be

kayelere benzer mi yoksa farklı mı?

nBizHepim
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İçerik

•

Hava durumu dünyası bölümünde ise öğ-

iz

renciler havayla ilgili felsefi ve antropolojik
fikirler keşfederler. Temel odak noktası insan, hava durumu, somut fiziksel dünya,
şimdi ve gelecek arasındaki bağlantı kurmaktır.
•

Doğa yazıları bölümünde öğrenciler kendi
ülkelerinden doğayla ilgili yazıtları okuyarak
hava durumu dünyasıyla ilgili yaklaşımları
ve fikirleri keşfederler. Havayla ilgili hikayeler anlatılırken dilin nasıl kullanıldığını fark
edebilirler.

•

Japonya ile ilgili bölümde ise farklı kültürlerden hava durumu dünyası ile ilgili fikirleri
keşfederler. Bu kültürler dünyanın her yerinden yerli ve geleneksel kültürler olabilir.

•

Öğrenciler yazıları, şiirleri TV programlarını
veya filmleri analiz ederler.
Sorular:
• Bu kültürlerde havayla ilgili hangi hikayeler anlatılıyor?
• Bu hikayeler sürdürülebilirliği teşvik ediyor mu?

İçerik

Öğrenciler yaratıcı oldukları sürece hava durumu dünyasını fotoğraflayarak görsel bir hikaye
oluştururlar. Burada düşünülmesi gereken sorular:
Bugün hava durumu raporları hava ile ilgili ne
söylüyor? (ifadeler olumlu mu yoksa olumsuz
mu?)
• Hava durumu ile ilgili dışarıda nasıl hissettim?
• Dışarıda hava ve dünya ile bağlantı kurmamı sağlayan ne gibi işaretler var? (örneğin; yeni açan çiçekler, hafif rüzgarda
salınan ağaçlar, düşen yapraklar, kuşların
gelmesi...)
• Mevsimlerde geçmişe göre herhangi bir
değişiklik var mı? (ör. iklim değişikliğinden dolayı erken açan nergisler gibi).

nBizHepim

Aynı zamanda deneyimlerini günlük tutarak yazarlar. Gezi sırasında fotoğraf çekerler.

iz

Bu etkinliğin gezi bölümünde ise öğrenciler
yaşadıkları yerde her hava durumunda dışarıya çıkarlar, düzenli aralıklarla (belli haftalarda yada aylarda) doğada koşarlar yada
yürürler.
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•

Öğrenciler yaşlılarla röportaj yaparak onların
geçmişle karşılaştırıldığında hava durumu dünyasını nasıl deneyimlediklerini keşfederler.
Temel soru,medyada yazılanları okumak ve her
gün dışarıda olmak öğrencilerin çevrelerine
karşı bakış açılarını nasıl değiştiriyor? Buradaki
amaç öğrencilerin dışarıda kazandıkları deneyimlerle insan olarak dünyadaki kendi rollerini
keşfetmelerini, mekan algısını geliştirmelerini
ve bu deneyimleri günlüklerine kaydetmelerini
sağlamaktır.
•

Gelecek toplumun daha sağlıklı ve daha iyi
yaşaması için fırsatlarla doludur ve aynı zamanda yeşil alanları yok eden tehditler de
vardır. Öğrenciler hava durumu dünyası ile
ilgili gözlemlerini yaptıktan sonra toplum
bölümünü okuyabilirler ve yeşil alanların
korunması için vatandaşlarla birlikte çocukların da katıldığı yeni projeler düşünebilirler.

•

Sonuç olarak öğrenciler yeşil alanları yerel ve küresel düzeyde korumak için
nasıl harekete geçebileceklerini düşünürler. Gözlemleri sırasında ve günlük
tutarken yereldeki sorunları fark ederek
başlayabilirler. Kişisel olarak bu sorunlara karşı nasıl harekete geçebileceklerini
yada en azından ne tür potansiyel eylemlerde bulunabileceklerini fark edeceklerdir.

İçerik
Be
nBizHepim
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iz

Alan gezilerini değerlendirirken günlüklerin
tek başına notlandırılmaması önerilir. Çünkü
günlükler kişiseldir. Günlükler kişinin görmek istediklerine odaklanarak değil, özgürce, yaratıcı bir şekilde yazılmalıdır. Bunun
yerine öğrenciler günlüklerine ve çıkardıkları
fikirlere bağlı olarak dijital bir hikaye, bir film,
bir dergi yazısı, bir sunum ya da bir blog oluşturmaya yönlendirilebilirler. Oluşturacakları
çıktı için aşağıdaki soruları sorulabilir:
• Günlük konuşmalarda ve hava durumu
raporlarında havayla ilgili ne gibi hikayeler
anlatılıyor?

• Yereldeki yeşil alanları keşfederek, deneyimleyerek, hava durumu dünyasında dışarıda olmak nasıl hissettirmektedir?
• Hava durumundaki değişimler geçmişle kıyaslandığında nasıldır?
• Hava durumu dünyasından sağlık ve iyilik
kazanmak için insanlar nasıl teşvik edilebilir?
• Yerel ve küresel olarak yeşil alanları korumak için ne gibi eylemlerde bulunulabilir?

nBizHepim

• Hem yerel hem uluslararası modern ve antik edebiyatta hava durumu ile ilgili ilham
verici ne gibi hikayeler bulunabilir?

iz

• İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve hava arasındaki ilişki nasıldır?
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Etkinliğin
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Kazanımlar

Dravinja Vadisi, Ben ve Biz
Alan Gezisi
Janja LUŽNIK & Ana Vovk KORŽE, Maribor Üniversitesi
e-mail: janja.luznik@um.si

•

Mekan algısını geliştirmek

•

Doğal, kültürel ve sosyal çevreyi keşfetmek

•

Her yerin hem sosyo-kültürel hem de ekolojik bir hikayesi olduğunun farkına varmak

•

Çevreyle olan bağlantımızın farkına varmak

•

Kaynak kullanımı, arazi kullanımı ve doğal
ekosistemler arasındaki etkileşimleri keşfetmek

•

Çevre, hava, su, toprak, hayvanlar ve bitki örtüsü ile ilgili mekan algısını geliştirmek

•

İnsanın çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz
etkilerini ve insan faaliyetlerinin yerel çevreyi
ekosistem hizmetleri bağlamında nasıl etkilediğini keşfetmek

•

Geçmiş ve gelecek kaynak kullanımı arasındaki bağlantıları keşfetmek ve gelecek için
alanın sürdürülebilirliğini tartışmak

•

Gıda üretiminde ve yenilenebilir doğal kaynak kullanımında kendine yeterliliğin önemini tartışmak

•

Yerelde, ülkede ve dünyada ekosistem servisleri ile ilgili süregelen alışkanlıkları yeniden
düşünmek

Bir profesörü bu alanı değiştirmeye ve bir açık
hava sınıfına, doğada öğrenme ortamına dönüştürmeye karar verdi. Bu karar tamamen gençlerin kırsalda ve şehirde sürdürülebilir bir yaşam
için yeni fırsatları keşfedebilmeleri içindi. Var
olan doğa şartlarından dolayı, permakültür, ekolojik iyileştirme ve agro-ekoloji gibi yöntemler
gerekliydi. 5 yıl sonra eğitim poligonunda gıda
üretimi ve eğitim altyapısı için 200’den fazla düzenlemeler gerçekleştirildi. Bütün nesiller için
deneyime dayalı, aktif bir öğrenme ortamı oluşturuldu. Böylece kişiler doğayla ilgili araştırma
becerileri ve pratik bilgiler kazanabilir ve sürdürülebilirliğin bileşenlerini ve önemini kavrayabilirler. Bugün eğitim poligonu kendine yeterli
olmak için tamamen doğanın yasaları, doğanın
döngüleri, nem ihtiyacı, toprağın karakteristikleri
gibi doğanın özelliklerine göre işlemektedir. Gıda
üretimi tamamen agro-ekoloji ve permakültür

nBizHepim

Arazinin kısa
tarihçesi
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1. Doğa bana ne veriyor? Bu doğal alanda hayatta
kalmak ve daha fazla kendi kendine yeterli olmak
için ne yapabilirim?

iz

Eğitim poligonu Dole ile ilgili olan hikayede 2010
yılında Prof. Dr. Ana Vovk Korže babasından kalan 1.5 hektarlık araziye geldi. Bu arazi Dravinja
tepelerinde bulunan kırsal bir alandı. Tarım yapmak için doğal şartları yeterli değildi. Toprak çok
az organik madde içermesi ve asidik yapısı sebebiyle ile oldukça verimsizdi. Arazi kuraklıktan
dolayı yılda ancak bir kez biçilmiş otlarla kaplıydı. Sadece tepelik yerde oraya özgü dikilmiş üç
tane meyve ağacı vardı. Arazi ekim yapmak için
elverişli görünmediğinden kimsenin ilgisini çekmiyordu. Prof. Dr. Ana Vovk Korze kendine şu üç
soruyu sordu:

Arazinin
kısa
tarihçesi

prensiplerine göre yapılmakta, organik malzemeler kullanılmakta ve toprak sürülmeden, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yapılmaktadır.
Temel nokta polikültür ve biyolojik çeşitliliktir.
Geleneksel bilgiler üretim metotlarını geliştirmek için yeni bulgularla güncellenmektedir. Örneğin, yatakların içinde su dengesinin sağlanması ve verimli toprak yapısının oluşturulması gibi.
Dravinja Vadisi, ben ve biz hikayesiyle birlikte öğrenciler ekosistem servisleri, biyolojik çeşitliliğin
korunması ve doğal gıda üretiminde kendine yeterlilik konularına odaklanarak kendi yaşadıkları
yeri keşfedecekler.

Be

Alan gezisini gerçekleştirmeden önce, öğrencilere ekosistem, insan ve doğa için ekosistem servisleri, kendine yeterliliğin önemi, sürdürülebilir
gıda üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları
hakkında bilgilendirilecekler.

nBizHepim
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İçerik

Öğrencileri ekosistem servislerinin önemi konusunda düşünmeye teşvik edeceğiz ve onları online derslere, çeşitli kaynaklar ve filmlere yönlendireceğiz. Öğrenciler sunumlarla ilgili fikirlerini,
görüşlerini bir tartışma ortamında paylaşacaklar.
Alan gezileri yerel bir bölgede bir ev, okul bahçesi, park, orman, organik bir çiftlik, topluluk
bahçesi, doğa ve çevre öğrenme merkezi yada
öğrencilerin sürdürülebilirlikle ilgili uygulamaları
öğrenebilecekleri etnolojik açık hava müzelerine
düzenlenebilir.
Aynı zamanda öğretmen ekosistem servislerini göz önüne alarak eğitim poligonunda kendine yeten bir sistem kurarak nasıl hayatta kalınabileceği ile ilgili sorular sorar. Öğrenciler

ekosistemdeki birbiriyle uyumlu yaşamanın nasıl
mümkün olduğu üzerine düşünmeye teşvik edilecekler.
Bunun için doğada gözlem yaparak, izleyerek ve
deneyim kazanarak yaşadıkları çevreyi daha yakından hissedecekler.
Öğrencilere şöyle sorular sorulabilir:

2. Ben ne istiyorum?
Öğrenciler yerli gelenekler, kültür ve gıda
üretiminde sürdürülebilir yaklaşımlar, süreçler
ve doğal kaynakların kullanımını hakkında bilgi
sahibi olurlar. Temel hedef doğayla ilişkili etkinlikler oluşturmaktır. Öğrenciler 50-100 yıl içerisinde alan gelişimi ile ilgili trendleri keşfederler.
Alan gezileri sırasında öğrenciler insan merkezli
değişimin nedenlerini tespit edip, ekosistemlerin
gelişimi üzerine olası senaryoları belirleyip, yerel
çevrede ekosistem servislerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması için önerilerde bulunurlar.

nBizHepim
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İçerik

“Doğa bize neler veriyor?” sorusunun ışığında
öğrenciler bulundukları yerel çevreyi tanırlar.
Buradaki hedef öğrencilerin doğal ve insan merkezli bileşenleri ve bunlar arasındaki bağlantıyı
kavramlarını sağlamaktır. Öğrenciler yaşamın temeli olan doğal kaynakları ve güneş enerjisi, toprak, su, iklim özellikleri ve bitki örtüsü hakkında
bilgi sahibi olurlar. Alanda fotoğraf çekebilir, çevreden çeşitli malzemeler toplayabilir ve bir zihin
haritası oluşturabilirler. Öğrenciler çevrelerini
tüm duyularıyla (gözlem, koku, dokunma, duyma, deneyim) keşfetmeli ve deneyimlemeliler.

iz

Alanın özellikleri hakkında neler bilmemiz gerekiyor ve bu bilgiyi nasıl elde edebiliriz?

Öğretmenler öğrencilere şu soruları sorabilir:
Yaşadığın yerde sadece bu doğal kaynaklarla hayatta kalmak için neler yaparsın?
Hayatta kalmak için tüm doğal kaynakların yeterli olduğu bir alan var mı?
3. Ne yapmam gerekiyor?
Öğrenciler bu soru ışığında doğa koşullarına nasıl adapte olunacağını keşfederler. Toprağı, suyu
ve bitki örtüsünü geliştirmek için neler yapılabileceğini keşfeder ve aynı zamanda yerel çevrede
ekosistem servislerinin korunması için seçenekleri düşünürler. Öğretmen öğrencilere şu soruları sorabilir:
Be
nBizHepim
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Doğada nasıl hayatta kalınır? Nasıl gıda yetiştirilir? Su ve toprağın özellikleri nasıl ölçülür?

iz

Alan gezileri ile öğrencilerin aktif olarak insan ve
doğayla ilişkili olarak ve aynı zamanda ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ile ilgili çeşitli
etkinliklere katılmaları sağlanır. Böylece doğal
çevreyle daha fazla bağlantı kurabilirler.
Alan gezisi ve temel sorulara bağlı olarak öğrenciler doğal kaynakların bugün ve geçmiş kullanımı hakkında daha fazla düşünürler ve ekosistem
servislerinin anlaşılması için yeterliliklerini geliştirirler. Alan gezisinden sonra her birey ekosistem servislerinin, ekosistemlerin birbiriyle
olan ilişkisinin ve insanların yaşamı üzerindeki
etkisinin farkına varır. Bu süreçte öğrenciler her
bireyin ekosistem servislerinin, ürünlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaygınlaştırması
gerektiğini öğrenirler.

Alan gezisini değerlendirirken öğrencilerin kendilerinin cevap verebileceği üç soru sorulabilir.
Soruların yanıtlarını araştırırlar ve doğada nasıl
hayatta kalınacağı, ekosistem servislerinin nasıl
korunacağı ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği için yenilikçi çözümler önerirler.

•

Alanın özellikleri hakkında neler bilmemiz gerekiyor ve bu bilgiyi nasıl elde edebiliriz?

•

Sürdürülebilir bir şekilde doğal kaynaklardan ve ekosistem ürünlerinden nasıl
faydalanabilirim?

•

Her gün yaşamımda nasıl kendine yeterli
olabilirim?

•

Yaşadığım yerdeki biyolojik çeşitliliği nasıl
geliştirebilirim?

•

Bu alanı geleceğe nasıl taşıyabiliriz?

nBizHepim

Sadece bu doğal kaynaklarla nasıl hayatta kalabilirim?
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•

iz

Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulabilir:

Aşağıdaki verilen çerçeve etkinliklerin hazırlanmasında kullanılabilir.
Kaynak: Baker, M. (2005) Landfullness in adventure based programming: Promoting reconnection to the land. Journal of Experiential Education, 27:3, 267-276

1. Derinden bir farkındalık içinde olma

Bu alanda neler olduğunun farkına
varma
Ben neredeyim?
Etrafımda neler var?
Etrafımızda neler var?
Kültürel ve doğal tarihi yorumlama

2. Arazinin tarihini yorumlama

Burada kimler ve neler yaşadı?
100 yıl önce burası nasıl bir yerdi?

Be
nBizHepim
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Arazi zaman içerisinde nasıl değişti?

Bu yeri eşsiz yapan şey nedir?

iz

3. Şu anda bulunduğun
yeri algılama/hissetme

4. Evimle bağlantı kurmak

5. Küresel konularla
bağlantı kurmak

Bu yer benim için ne ifade ediyor?
(kişilerin bulundukları yere atfettikleri
anlamı çıkabiliriz (sosyal, çevresel, politik)
Bu yeri evimle ilişkilendirmek
Bu yer benim için ne zaman ev oldu?
Ne zaman evim bu yer oldu?
Arazinin şuan ki kullanımı (insan faaliyetlerinin etkisi, muhtemel tehditler ve
sorunlar)
Arazinin sürdürülebilir kullanımı ve gelecekteki kullanımlarını dikkate almak.

Ben Biz Hepimiz
ÖĞRETMENLER İÇİN DEĞERLENDİRME EL KİTABI
1. Giriş
Öyküler değerlerin gizli kaynaklarıdır: kişilerin ya da toplumların
yaşamlarını şekillendiren öyküleri değiştirirseniz, o kişi ve
toplumları da değiştirebilirsiniz (Ben Okri 1996, s.21).
Öyküler öylesine güçlüdürler ki, onlarla insan aktiviteleri kontrol
edilebilir, dikkat ve eğilimleri yönlendirilebilir, roller tanımlanabilir, hatta neyin önemli ya da gerçek olduğu belirlenebilir. (Charles Eisenstein 2011, s.2)

Bu yaklaşım doğrultusunda, projenin temelini oluştururken aşağıda açıklanan ve daha önce Vare&Scott (2007) tarafından önerilen Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim yaklaşımını benimsedik.
Gerçek yaşam öyküleri ile – “deneyimlerimizden öğrenme olarak
tanımlanabilir” – gelecek için en uygun/avantajlı yaşam alışkanlıklarımızı belirleyebiliriz. Bu bize sadece sürdürülebilir kalkınmayı
yaşamımız içine entegre etmemiz sonucunu getirebilir (Scottand
Gough,2003, s. 147).
BenBizHepimiz öykü kitabını ve alan gezileri el kitabını hazırlarken aşağıdaki temel ilkelerin öykü ve gezilerimize temel oluşturmasını hedefledik: Bağlantı, Geçmiş-Bugün-Gelecek, Deneysel
Öğrenme ve Ne ve Neden Arasındaki Denge.
BenBizHepimiz öyküleri ile yukarıda belirtilen temel ilkeleri birleştirdiğimizde ise ortaya aşağıdaki tablo çıktı:

nBizHepim

21

Be

BenBizHepimiz Projesinde sürdürülebilir kalkınma eğitimi ile ilgili yaklaşımımız bugünkü bilgilerimizin yeterli olmadığı ve hedeflenen son noktaların belirlenmediği yönündedir. Öğrenme açık
uçlu olmalıdır. Bu yaklaşıma göre, nasıl yaşadığımızla ilgili karmaşıklık ve belirsizlikler şu andaki yaşam tazımızda gizlidir ve gelecekte nasıl yaşamamız gerektiği ile ilgili toplumsal öğretilere ışık
tutmalıdır Vare&Scott (2007, s.193).

iz

(Ecolinguistics: language, ecology and the stories we live, Chapter 1
by. Arran Stibbe, Author’s Uncorrected Draft )

Prensip

BenBizHepimiz Öyküleri ve Sürdürülebilir
Kalkınma için Eğitim Temel Prensipleri
• Bir sistem birbiri ile bir şekilde bağlantılı olan
elementlerden oluşur; örnek: ulaşım sitemi, insan sinir sistemi, su döngüsü.
• Farklı sistemlerin sınırları olabilir ama sıklıkla
sistemler birbirlerini etkiler.
• Sürdürülebilir olmama problem karmaşık bir
problemdir; kesin çözümleri yoktur.

Bağlantı

• BenBizHepimiz öyküleri ya da sizin üreteceğiniz benzer öyküler öğrencilere çevremizdeki
sistemleri ve aralarındaki bağlantıları bulmalarına yardım eder.Bu farkındalık öğrencilerin
Dünyadaki rollerini anlamalarına yardımcı olur.

Be
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• Problem oluşturan elementleri ve bu elementler arasındaki bağlantıları anlamak ve izlemek
çözüme ulaşmak için etkili bir yöntemdir.

iz

• Her şehrin/köyün/mahallenin keşfedilmesi gereken bir geçmişi vardır, bugünü ve önünde
sonsuz bir geleceği…

Geçmiş
– Bugün –
Gelecek

• Geçmişten bizi bugüne getiren değişimleri öğrenebiliriz. Bugünü dek gerçekleşmiş değişimleri analiz edebiliriz. Gelecekle ilgili öngörülerde
bulunabilir ve yaşamımızda nasıl değişiklikler
yapabileceğim konusunda kararlar verebiliriz.
• BenBizHepimiz öykülerinin ortak özelliği öykülerdeki kişilerin Dünyanın nasıl biryer olmasını
istedikleri - kendi bakış açıları - doğrultusunda
kendi çözümlerini bulmaları ve uygulamalarıdır.

• Her BenBizHepimiz öyküsüne bir alan gezisi
önerisi eşlik etmektedir.

Deneysel
Öğrenme

• Bu öneriler gözlerimizi kullanmamızı – bakma
ve görme yeteneğimiz kullanarak – ve biraz da
araştırma yapmamızı içermektedir. Alan gezileri sırasında diğer duyularımızı kullanmayı da
ihmal etmemeliyiz. Öykülerde fark edeceğiniz
gibi, biz etrafımızdaki değerleri tanımaya çalışırken, yemekleri tattık, kokuları aldık ve farklı
iklim koşullarını hissettik.

Ne & Neden
Arasındaki • Bu konuları neden öğrettiğimiz ise sürdürülebilir kalkınma için eğitim hedefleri ile açıklanaDenge
bilir:
• Sürdürülebilir Kalkınma için Öğrenmek; düşünme yapısı ve davranışlarda değişime odaklanır.
• Bu durum davranışlarla ilgili tartışmasız kesinlikler olduğunda geçerlidir. Örneğin, dengeli
beslenmek, yenilenebilir enerji kullanmak, katı
atık üretimini azaltmak, diş fırçalarken suyu kapatmak, odadan çıkarken ışıkları kapatmak, vb.

nBizHepim

• Önemli olan, bilimsel prensipleri gerçek öykülerle birlikte verebilmektir. Alan gezileri ve öykülerde bu konu ile ilgili bir çok örnek bulabilirsiniz; atmosferik olaylardan, böcek yaşamlarına
ve toprak yapısına… Önerimiz, derslerinizi ve
öykülerinizi bilimsel öğrenme ile birleştirmeniz.
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• Alan gezileri bölümünde yer alan çok sayıda
öneri aslında sizin ne öğretmek istediğiniz ve
öğrenme çıktılarınıza göre değişecektir.

iz

• Çevremizle ilgili deneyimlerimiz duyularımızla
zenginleşir. Bu yüzden duyuları kullanmak sürdürülebilir kalkınma için eğitim içeriğinde de
önem taşımaktadır.

• Bu yaklaşım günümüzde okullarda kullanılan
ve bilinen bir yaklaşımdır. Ancak bu yaklaşımla
ilgili sorun şudur ki, bütün problemlerin benzer
kesin çözümleri yoktur. Bir problemle ilgili “iyi/
olumlu” olarak tanımlanan davranış şekli başka
bir problem için “iyi” olmayabilir. Daha da endişe verici olan, bize söylenen kuralları öğrenip,
sorgulamadan yapmaya başlamak bizi sürdüNe & Neden
rülebilir olmayan bir tolum olmaya yöneltebilir!
Arasındaki
• Sürdürülebilir Kalkınma gibi Öğrenmek ise kritik
Denge
düşünme ile ilgilidir; öğrencileri uzmanların
söylediklerini sorgulamaya ve sürdürülebilir
kalkınma fikirlerini test etmeye yöneltir.

Be
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• Sürdürülebilir yaşam koşulları oluşturmanın
belirli kuralları olmadığının ve sadece söylenenleri uygulamanın getirebileceği olumsuzlukların kavramasına yardımcı olur.

iz

DEĞERLENDİRME – Eylem Yeteneği BenBizHepimiz kitabının Giriş Bölümünde Dr. Paul Vare’in söz ettiği gibi, çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in pek çok
amacından söz edilebilir. Ancak gerekli olan çıktı “Eylem Yeteneği”nin geliştirilmesidir.
Bu yaklaşım öğrencilerin, yetenek, bilgi, motivasyon ve özgüvenlerinin geliştirilmesi ve kendi kararlarını verebilmelerine ve uygulamalarına olanak sağlanması ile ilgilidir.

•

Görüş oluşturma

•

Eylem

•

Değişim

Öğrenciler problemi kendilerinin belirledikten ya da bu konuda
yardım alarak problem belirledikten sonra konunun araştırmasını
yaparlar. Bu aşamada sadece problem araştırmak ve tanımlamakla
kalmaz, nedenlerini de ortaya koyarlar.
Görüş oluşturma aşamasında problemin çözümü ya da durumun
iyileştirilmesi ile ilgili düşüncelerini ortaya koyarlar. Daha sonra ise
bu düşüncelerini gerçekleştirecek eylem konusunda karar verirler.
Eylem aşaması özel bir öneme sahiptir. Çünkü bu aşamada öğrencilerin kendilerine söylenen bir eylemi gerçekleştirmeleri değil, kendi
oluşturdukları iyileştirme görüşü ve eylem fikri doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir. Bu aşama öğrencilerin akademik
öğrenmelerinde önem taşımaktadır; düşünme yapılarında değişim
gerektirmektedir.
Eylem yeteneği geliştirmeye dayanan bu değerlendirme önerisi alan
gezilerinin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Ekte verilen tablo alan gezileri ile eylem yeteneği geliştirme yaklaşımına dayalı değerlendirme
yöntemini birleştirmektedir.
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Eylem Yeteneği öğrencilerin kendi kararlarını verecek ve seçimlerinin
sorumluluğunu alacak kapasiteye ulaşmalarını sağlamak anlamına
gelir. Eylem yeteneği yaklaşımı öğrencilere sınıf dışındaki toplumla
iletişim kurarak sorunları tanıma ve kendi çözümlerini üretme olanağı sağlar. Söz konusu yaklaşım aşağıdaki aşamalardan oluşur:

Çevresel bileşenlerin listesini yaparlar.
Bileşenler arasındaki ilişkiyi açıklayan bir sistem haritası hazırlar ve harita üzerinde her ilişkini sonuçlarını belirtirler.
Durumu ve problem tanımlarlar.

Öğrenciler…

Bu aşama öğrencilerin akademik öğrenmelerinde önem taşımaktadır; düşünme yapılarında
değişim gerektirmektedir.

Eylem

Değişim

•

•

Eylem sonunda nasıl bir değişim yaşandığını rapor ederler.

Yukarıdaki aşamalarda tanımlanan durumu/problem geliştirmek/çözmek üzere bir eylem geliştirirler.

• Durumun iyileştirilmesi ile ilgili bir rapor hazırlarlar.
Raporda yanıtlanması beklenen sorular:
•
Sadece burada mevcut olan doğal kaynaklarla nasıl yaşayabilirim.
•
Yaşadığım yerin özellikleri ile ilgili bilmem gerekenler nelerdir?
Görüş oluşturma aşamasında problemin çöBu verileri nasıl elde edebilirim?
zümü ya da durumun iyileştirilmesi ile ilgili dü•
Mevcut kaynaklardan ve ekosistem hizmetlerinden sürdürülebişüncelerini ortaya koyarlar. Daha sonra ise bu
lir olarak nasıl faydalanabilirim?
düşüncelerini gerçekleştirecek eylem konusun•
Günlük yaşamımda kendi kendime yetecek bir yaşam tarzını nasıl
da karar verirler.
oluşturabilirim?
•
Yaşadığım bölgede biyolojik çeşitliliği nasıl geliştirebilirim?
•
Yaşadığım yeri gelecek için nasıl koruyabilirim?
Öğrencilere, araştırma notları, anketler, günlükler, çizimler, ya da sunumlar
hazırlamaları önerilebilir.

Öğrenciler problemi kendileri belirledikten ya
•
da bu konuda yardım alarak problem belirledikten sonra konunun araştırmasını yaparlar. •
Bu aşamada sadece problem araştırmak ve
tanımlamakla kalmaz, nedenlerini de ortaya
•
koyarlar.

Tanım

Eylem aşaması özel bir öneme sahiptir. Çünkü
bu aşamada öğrencilerin kendilerine söylenen
bir eylemi gerçekleştirmeleri değil, kendi oluşturdukları iyileştirme görüşü ve eylem fikri doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir.

Görüş oluşturma

Araştırma
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Eylem Yeteneği
Yaklaşımı
Aşamalar
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