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Değerli Katılımcımız,  

 

 TÜRÇEV olarak çevre eğitimi faaliyetlerimize, 2019 yılının Nisan ayında bir Avrupa 

Birliği (AB) projesini de kattık. AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönemi’nde, başvuran 

500 proje içinden kabul edilen 40 proje arasında yer almaktan gururluyuz. TÜRÇEV’ in HSPN 

(Yunan Çevre Koruma Derneği) ile ortak yürüttüğü proje, “Çevre Eğitiminde Kuramsal 

Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” adını taşımaktadır. Konu olarak, her iki ülkede 

de yaygın olarak tanınan 3 hayvan türü olan sini kaplumbağası- Caretta caretta,  Akdeniz 

foku-Monachus monachus ve ak leylek-Ciconia ciconia seçilmiştir. Bu üç konuda çalışılan ve 

okullarda kullanılacak olan çevre eğitimi içerikli taslak eğitim malzemesi oluşturulması 

hedeflenmiştir.  

 Bu amaçla Temmuz 2019’ da Yunanistan’ da bir yaz okulu düzenlenmiştir. Burada iki 

ülkeden öğretmenler, hem Yunanistan hem Türkiye'deki okullarda uygulanabilecek üç türle ilgili 

çevre eğitimi içeriği hazırlamak için bir arada çalışmıştır. Projenin çıktılarından biri olan her üç 

tür ile ilgili çevre eğitim etkinlik kitapları yaz okulunda öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. 

Projenin sonraki adımı olan yaz okulunda geliştirilen çevre eğitim etkinliklerinin katılımcılara 

tanıtılması Ekim 2019'da birinci bilgilendirme günü olarak ülkelerdeki öğretmenlere tanıtılmıştır. 

YUNUS Projesi ile Türkiye ve Yunanistan’da yaklaşık 10.000 öğretmene ulaşmak 

hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda projenin çıktılarından biri olan üç tür ile ilgili çevre 

eğitim etkinlikleri 2019 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında okullarda uygulanmıştır. HSPN ve 

TÜRÇEV uzmanları, katılımcı öğretmenlerin önerileri ve fikirlerini toplayarak, çevre eğitim 

programlarını tasarlayıp, yeniden düzenleyerek, geliştirmişlerdir. Ayrıca üç tür ile ilgili ve proje 

çıktılarından biri olan türlerle ilgili tanıtım filmleri çekilmiştir.  Türkçe, ingilizce ve yunanca 

olmak üzere üç dilde alt yazılı olarak hazırlanmıştır.  

 Projenin hedeflerinden biri olan diyalog geliştirme ve tecrübe paylaşımı kapsamında da 

Ocak 2020'de HSPN ve Türkiye'den öğretmenler ve her iki STK'nın proje çalışanları, 

Yunanistan’ın Atina, Lavrio, Volos ve Selanik şehirlerindeki çevre eğitim merkezlerini 

incelemişlerdir. Yunanistan ziyaretlerinde; Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemi konusu ve 

Yunanistan'da uygulanan çevre eğitim merkezleri uygulamaları hakkında da bilgi edinmişlerdir. 

Türkiye örneği olabilmesi halinde fikir alışverişinde bulunmuşlardır. 

 Kasım 2020 'de çevrimiçi olarak hem projeyi okullarında uygulamış, hem de konuya ilgi 

duyan yeni katılan öğretmenlerle ikinci bilgilendirme gününü gerçekleştirilmiştir. Projede 

oluşturulan kitapçıklar ve filmler katılımcılara tanıtılmıştır.  

 İki ülkedeki pilot okullarda uygulanan bu Proje ile ortaklar arasında sürekli ve yaygın bir 

işbirliğine yol açacak, çevreye daha duyarlı nesiller yetişecek, öğretmenlerin çevre alanında 

bilgisi artacak ve ele alınan üç türün yaşam alanları iyileştirilebilecektir.  

 Proje sonucumuzun ve filmlerimizin tanıtımı için 27 Mart 2021 tarihinde saat 11:00- 

13:00 arasında zoomdan çevrimiçi ve TÜRÇEV YouTube kanalımızdan canlı olarak kapanış 

toplantısı düzenlenecektir. Sizi de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. 

 

Saygılarımızla. 

YUNUS Proje ekibi. 

  



 

    

 

Katılım için form doldurmanız zorunludur.  

Form için tıklayınız.  

Aynı zamanda toplantıyı TÜRÇEV YouTube kanalından da izleyebilirsiniz.  

YouTube kanalı için tıklayınız.  

 

Toplantı için zoom bilgileri aşağıdadır.  

TURCEV is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: “Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” Final Meeting 

Time: Mar 27, 2021 11:00 AM Istanbul 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/7225416326?pwd=NTZEZFNuNVJyVXcvZDZJN013WVUvZz09 

Meeting ID: 722 541 6326 

Passcode: zc6tu3 

 

Toplantı ile ilgili aklınıza takılan sorularda aşağıdaki iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz.  

eposta:turcev.proje@gmail.com 

Tel: 0530 555 3594 

 

https://forms.gle/GKieVTaH7uaj1Ffi8
https://www.youtube.com/channel/UC8w91sTmxzwOUQpTWie_TlA
https://zoom.us/j/7225416326?pwd=NTZEZFNuNVJyVXcvZDZJN013WVUvZz09

