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GİRİŞ
Çevre eğitimimizin amacı, öğrencilerin çevreye duyarlı davranışlarını geliştirmeyi ve
yaşam tarzını, çevresel kalkınmanın çevresel koşullarını çevresel krizi önlemek amacıyla
tanıma ve kabul etmeyi teşvik etmektir. ECO2 projesi, okulların örgütsel işleyişine dâhil
edilebilecek ve kurumsal düzeyde karbondioksit emisyonu miktarının azaltılmasına katkıda
bulunabilecek planlanmış uzun vadeli bir kalkınma planıdır. Bunu yapmak için projenin bir
ürünü olarak okulların ekolojik ayak izi oranlarını sürekli takip etmelerini sağlayan bir karbon
ayak izi hesap makinesi geliştirilmiştir. Ekolojik ayak izini azaltmak için farkındalık arttırıcı
özellikleriyle okullar ve bireyler üzerindeki çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olacak ek
öğretim materyali nesneleri geliştirdik. Elde edilen bilgileri ölçmek ve kontrol etmek için
anketler yürüttük ve eğitim videolarını kullanmak için ders planları yapıldı, bu nedenle
çevreye duyarlı farkındalık sadece sınıfta değil, sınıf dışında da ve ders dışı etkinlikler
sırasında görülebilir.
Programlarımız birbirleri üzerine inşa edilecek, birbirlerini güçlendirecek ve
destekleyecek şekilde tasarlandı ve ayrıca daha derin çevresel içerikle ilgili bilgi aktarımı
sağlamak için de dikkate alındı. Ortaklığın derlenmesi, uzak Avrupa ülkelerinin eğitim
kurumlarının ötesinde çevresel faaliyetlerde bulunan kuruluşların da mevcut olduğu, okullara
ve projenin başarılı bir şekilde uygulanmasına yardımcı oldukları, deneyimleriyle
desteklendikleri şekilde düzenlenmiştir.
Katılan Okullar ve Kuruluşlar:
Humob Group Kft. (1. Ortak Macaristan)
Grigore Antipa Teknoloji Lisesi (4. Ortak Romanya)
Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2. Ortak Türkiye)
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (3. Ortak Türkiye)
Mobilizing Expertise AB – (Eski İsmi: ProIFALL) (5. Ortak İsveç)
Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (8. Ortak Almanya)
Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (6. Ortak Portekiz)
Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (7. Ortak Portekiz)
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Projenin Fikri Çıktıları:
1. "Karbon Ayak İzi Hesap Makinası"
2. "C02 Emisyon Anketi ve Analizi"
3. "Yeşil Nesneler, Objeler"
4. "ECO Çizgi Roman Ağı "
5. "ECO2 KILAVUZ", Her ortak kuruluşun diline çevrilecek, böylece ülke içinde ECO2Ağı kurulmasına yardımcı olacak ve böylece Avrupa düzeyinde birleşik bir çevre
bilincinin artırılmasıyla sonuçlanacaktır.
Bu çalışma, projenin bir özeti olarak temel çevresel kavramlar sözlüğü ile desteklenen
değerlendirmeyi ve uyarlama ilkelerini özetleyerek oluşturuldu. Edindiği bilgiye ek olarak
eğitim kurumlarından ayrılan öğrencilerin, hem özel yaşamda hem de istihdamda,
sürdürülebilir kalkınmaya, daha enerji verimli, çevreye duyarlı vatandaş olmalarına dikkat
etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Uygulama çerçevesinde bu proje ile çevre bilincine sahip eğitim-meslek çalışması
standartlarını yükseltmeyi ve dış ilişkiler kurmayı hedefledik.

4

KILAVUZ
„Avrupa Karbon Ayak İzi Optimizasyonu– ECO2”
2017-1-HU01-KA202-035972

EKOLOJİK AYAK İZİ

„Ayağımızın boyutunu
değiştiremeyiz ancak
ekolojik ayak izimizi
değiştirebiliriz.”
Ekolojik ayak izi; ulaşım, ısınma, enerji tüketimi, atık yönetimi, satın alınan ürünler ve
gıda üretimi sırasında bireyler, kurumlar, ülkeler tarafından atmosfere salınan karbon (kirlilik)
miktarını tanımlar. Birincil ayak izi, ulaşım dahil (örneğin, otomobiller ve uçaklar), evsel
enerji tüketiminden ve fosil yakıtlardan kaynaklanan doğrudan CO2 emisyonlarının
miktarıdır. İkincil ayak izi, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca üretilen ve
atıkların üretimi, kullanımı ve bertarafını içeren dolaylı bir CO2 emisyon
değeridir.
Ekolojik ayak izi, “küresel hektar” (kha) ile ifade edilir. Doğal
Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) "Yaşayan Gezegen Raporu"na göre kişi
başına düşen ekolojik ayak izi 2,7 kha'dır. Maalesef doğal kaynakları tüketme hızımız,
doğanın kendini yenileme hızının % 50 üzerine geçmiş durumdadır. Bugün insanlar ihtiyaç
duyduğumuz kaynakları sağlamak ve ürettiğimiz atıkları absorbe etmek için 1,3 gezegenin
eşdeğerini kullanıyor. Bu, Dünya'nın şimdi bir yılda kullandıklarımızı yeniden oluşturmak
için 1 yıl 4 aya ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Bu uzun süre, büyük ölçüde karbon
emisyonlarından ve yüksek gıda talebinden kaynaklanmaktadır. Birleşmiş Milletler; ılımlı
senaryoları, aynı tüketim oranını ve nüfus artışını sürdürürsek 2035 yılına kadar başa
çıkmamız için 2 gezegene ihtiyacımız olacağını gösteriyor.
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Ama elbette sadece bir
gezegenimiz var!

Bu nedenle, yeryüzüne verdiğimiz
zararı en aza indirmek amacıyla günlük
yaşantımızdaki birçok davranışı gözden
geçirmemiz ve uygun olanı uygulamamız
gerekmektedir.
Projemizde ortakların çevreyi korumak için önleyici tedbirler alma konusunda ortak
bir endişeleri var. Projemizin bir parçası olarak her bir kurumun çevresel etkisini ölçebileceği
ve coğrafi konumundan bağımsız olarak ekolojik ayak izini belirleyebileceği okul
kurumlarına uygun bir bilgisayar programı geliştirdik. ECO2 hesap makinasından gelen
veriler nerede olduklarını, ne kadar çabuk ve hangi alanlarda değişmeleri gerektiği hakkında
bilgi sağlar. Ekolojik ayak izlerini ve şu andaki yaşam tarzlarının çevreyi nasıl etkilediğini
bilmek son derece önemlidir. Sınırlı miktarda kaynağımız var, bu yüzden önemli bir yer olan
lisede mümkün olduğu kadar korumaya başlamalıyız. Neyi değiştirmemiz gerektiğine karar
vermek şart, bu yüzden değişikliği yapan ilk kişi bu!
İnsanlar her zamankinden daha fazla kaynak harcadıklarından, insanların çevre
bilincini mümkün olduğunca erken güçlendirmek önemlidir. Bu nedenle, gençlere ekolojik
ayak izi kavramı hakkında daha fazla şey öğretmek, çevre ve iklim süreçleri hakkındaki
anlayışları için önemlidir. Sadece ayak izleri ve kendi yaşam tarzlarının çevre ve / veya iklim
değişikliğine nasıl katkıda bulundukları hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarında bu
konuyu başarılı bir şekilde çözebileceklerdir.

ECO 2 HESAP MAKİNASI
Karbon Ayak İzi Hesap Makinası, proje koordinatörü HuMob Group Ltd. (Macaristan)
tarafından okulların ekolojik ayak izlerini hesaplamak için tasarlanan bir bilgisayar
programıdır. Okullar hesap makinesini bir kullanıcı adı ve şifre ile kullanabilir. Hesap
makinesi aşağıdaki kategoriler için geçerlidir:
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❖ Öğrenci ve personelin okula gidip gelmesi, seyahat alışkanlıkları
❖ Enerji kullanımı
❖ Yemeklerin okul kantinlerine taşınması
❖ Su kullanımı
❖ Atık yönetimi
Ortak okullar, verileri girmek için hesap makinesini bir yıldan fazla bir süre boyunca
kullandılar ve sonuçlar her bir ortak tarafından analiz edildi ve değerlendirildi; bunlar aşağıda
özetlenmiştir:
Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2. Ortak Türkiye)
Karbon ayak izi verileri düzenli olarak hesap makinasine aylık olarak girildi. Okula
gidiş-geliş, atık yönetimi, elektrik, su kullanımı ve yiyecek tüketimi verileri toplanıp hesap
makinesine girildiğinde, okulların günlük karbon ayak izlerini belirler. Hesap makinası,
okulumuzun her bir alanının karbon ayak izini hesapladı ve açıkça belirtti. Bu şekilde günlük,
aylık ve yıllık ne kadar karbondioksit ürettiğimizi öğrenebiliriz. Hesap makinesi, üretilen
karbondioksit miktarını ve günlük karbon ayak izini hesaplar. Ayrıca bu, karbon ayak izini
etkisiz hale getirmek için ne kadar yeşil alanın planlanması gerektiğini de rapor ediyor. ECO2
hesap makinası bize çevreyi ne kadar kirlettiğimizi ve doğaya ne kadar zarar verdiğimizi
öğretti. Her alanda ne kadar karbondioksit yayıldığını gösterdi, bu yüzden azaltma önlemlerini
nereye koymamız gerektiğini keşfettik: su kullanımı, elektrik, enerji, atık, yakıt vb. Farklı
alanların hesaplanması, daha fazla odaklanmamız gereken yeri bulmamızı sağlar.
Tecrübelerimize göre hesap makinesine veri girilmesi ve proje sürecinde oluşturulan
malzemelerin kullanılması (video, çizgi roman) öğrencileri ve okul personelini karbon ayak
izine dikkat etmeleri konusunda duyarlı hale getirdi. Bu hassasiyet görünüşte artmıştır: atık
geri dönüşümü, ışıkların ve muslukların kapatılması, toplu taşıma araçlarının kullanılması,
bisiklete binme, ağaç dikme vb.
Verileri girerek ölçüm ve değerlendirmelerinde etkin sonuçlar alabiliyoruz.
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”Grigore Antipa” Teknoloji Lisesi (4. Ortak Romanya)
“Grigore Antipa” Teknoloji Lisesi, bir yıl boyunca Şubat 2018 ile Mayıs 2019
arasında okuldan toplanan verileri ölçmek ve değerlendirmek zorunda kalan okullardan
biridir. Veriler, her ayın ikinci bölümünde aylık olarak kaydedilmiştir. Bu faaliyet sayesinde
kurumumuz ürettiğimiz karbondioksit emisyonlarının geniş ve net bir resmini görebildi ve
elde edebildi.
Karbon ayak izi hesap makinası farklı kategorilere atıfta bulunur ve bunlara atıfta
bulunurken iki farklı dönem hakkında konuşabiliriz:
-okul dönemi, öğrenciler ve personel okula gelip enerji ve su kullandığında, yiyecek
tükettiğinde ve çöp ürettiğinde;
- tatil dönemi, personel okula geldiğinde.
Ölçüm verilerinden açıkça görülebilir, Eylül, Ekim, Aralık ayının ilk iki haftasında,
Ocak, Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran ayının ilk iki haftasında karbondioksit emisyonlarının
daha büyük olduğu açıktır. Aralık ayının ikinci iki haftasında, Ocak, Nisan, Haziran ayının
son iki haftasında, Temmuz ve Ağustos aylarında, karbondioksit emisyonları daha düşüktür.
Personelin çoğunun tatilde olması nedeniyle Ağustos ayında emisyonların daha da küçük
olduğunu söyleyebiliriz.
Bu hesap makinesinin kullanımı, eğitimde çevrenin korunmasına büyük önem verme
çabalarımızı daha da güçlendirdi. Ayrıca, tamamlanmış öğretim materyallerini öğretim
sürecine ve boş zaman etkinliklerine dahil etmeye çalışıyoruz.
Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (6. Ortak
Portekiz)
Hesap makinesinin kullanımı belirleyici oldu. İlk önce zayıf yönlerimizi belirledik,
çevre için her türlü zararlı uygulamayı azaltmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan müdahale
stratejileri belirledik. İkinci andaki çalışma, "çevreye dost" iyi uygulamaların benimsenmesi
ve uygulanmasında bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla topluluğumuza yayılmaya odaklandı.
Örnekler arasında, yeniden kullanılabilir su şişelerinin kullanımı, kağıt tüketiminin
azaltılması, yeniden kullanılabilen tüm ürünlerin tekrar kullanılması, geleneksel lambaların
LED'lerle değiştirilmesiyle elektrik tüketiminin azaltılması yer alır.
Ekolojik ayak izi bir birey, bir okul topluluğu veya bir ülke için sorun olmasa da fakat küresel
olarak “çevre dostu” uygulamaların hayata geçirilmesi için tüm çabaları göstermeye acil bir
ihtiyaç vardır.
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Okula gidip gelme
- Öğrencilerimizin çoğu, okula günlük gidiş-gelişlerinde toplu taşıma araçlarını kullanıyor.
- Yolculuklarda bisiklet kullanımı, araziyi kolaylaştırmadığından önemli değildir.
Enerji kullanımı
- Tüm lambalar LED aydınlatma ile değiştirildi. 2019'un sonuna kadar güneş panellerinin
uygulamasını da inceliyoruz.
- Aynı zamanda öğretmenler, öğrenciler ve diğer çalışanlar her dersin sonunda tüm ekipmanın
kapalı olduğunu kontrol etmeye özen gösteriyor.
Okul yemekleri
Okul kantininde yapılan yiyecekler, işaretlere göre yapılır, boşa harcanacak yer yoktur.
Su kullanımı
Okul tarafından içme kanallarında dağıtılan musluk suyu, kantinde cam bardaklarda servis
edilir.
Yıkamalar, ECO programlarını kullanan bulaşık makineleri ile kantinde yapılır.
Atık bertarafı
Okulda her türlü çöpün geri dönüşümü için konteynır vardır.
Sınıfta kullanılan tüm metaller yeniden kullanılır.
Mesleki eğitimde, atıkları geri dönüştürdüğümüz ve sanat eserlerinde kullandığımız
faaliyetler yürütüyoruz (örneğin: deniz atıklarından mücevherler).
Öğrencileri nesnelerini tekrar kullanmaları ve yeni kullanımları sağlamaları için teşvik
ediyoruz.
Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD)(8.Ortak Almanya)
Almanya'da, Alman proje ortağı CJD, Almanya'nın Frechen kentinde bulunan
Christophorus okulunda hesap makinesini kullandı. Burada özel ihtiyaçları olan gençler için
özel bir mesleki eğitim okulu ve eğitim merkezi bulunmaktadır.
ECO2 projesi için 2. / 3. sınıf derslerini metal kursuna dahil ettiler.
Yerel proje yöneticisi ve öğretmenleri CJD ile birlikte her ay için
sonuçları topladı ve hesap makinesine yazdı. Bu, gençlerin
çoğunun sınırlı İngilizce becerilerinden dolayı yerel proje
koordinatörü tarafından yapılmıştır. Daha sonra, okulların kaynak
tüketimini en aza indirecek önlemler bulmak amacıyla sonuçlar toplanmış ve analiz edilmiştir.
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Ayrıca, sonuçlar CJD Frechen'in diğer bölümleri için aynı veya benzer bir önlem bulmak
amacıyla CJD Frechen'in yöneticisine sunulmuştur. Bu nedenle, hesap makinesi CJD Frechen
ve Christophorus okulunun karbon salınımını azaltmak için bu alanda neler yapılabileceği
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı oldu.

ECO 2 VİDEOLAR VE UYGULAMA OLANAKLARI
Videolar proje ortaklarımız tarafından tasarlandı ve
eğitimde kullanılabilir. ECO2 projesinin bir sonucu olarak
oluşturuldu ve 4 farklı konu ele alındı: atık yönetimi, su
kullanımı, enerji kullanımı ve okulun ekolojik ayak izi.
Kullanımlarını kolaylaştırmak için ders planları ve bilgi kontrol
anketleri, ortak okullar tarafından test edilmiş ve değerlendirilmiş
videolar ile oluşturulmuştur.
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (3. Ortak Türkiye)
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü "Su Kullanımı" ile ilgili videoyu hazırladı. Bu
video tüm ortaklar tarafından izlendi ve görüşleri alındı. Daha sonra tamamlandı. Bolu Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Su Kullanımı"
konusunda öğrenciler arasında yarışma düzenledi. "Su Kullanımı" videosu, Anamur Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 22 Mart Dünya Su Günü’nde düzenlediği “Yeşil Gün- Yeşil
Nesneler, Objeler” isimli etkinlikte katılımcılara ve öğrencilere gösterildi. Yarışmada kazanan
öğrencilere bu etkinlikte ödül verildi. Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü "Su Kullanımı"
ile ilgili bir anket hazırladı. Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu anketi
öğrencilere uyguladı. Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Su Kullanımı" videonun
derslere kolay adaptasyonu için bir ders planı hazırladı. Bolu Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü “Su Kullanımı” videosunu YouTube'a yükleyerek Facebook, Linkedln gibi sosyal
medya sayfalarında paylaştı.
Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2. Ortak Türkiye)
Video, Avrupa’da ve dünya çapında izlenmesi için İngilizce olarak hazırlandı. Türkçe
ve İngilizce altyazılar da eklenmiştir.
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Video ilk önce okulumuzda çalışan öğretmenler tarafından izlendi ve değerlendirildi.
Özellikle mesleki eğitimde nasıl kullanılacağı tartışıldı. Öğretmenler tarafından farklı bakış
açıları kullanıldı. Video öğrencilere sunuldu ve ilgiyle izlediler. Ders planı iki ders için
hazırlanmıştır. Dersten önce öğrencilere su kullanımı ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Kursun
sonunda öğrencilerin bilgileri değerlendirildi. Bu eğitim videosu sayesinde öğrenciler
dünyadaki içme suyunun miktarını ve ne kadar suyun boşa harcandığını öğrendiler. İlçemizde
su sorunu olmamasına rağmen, ülkemizdeki ve dünyadaki birçok yerde su kıtlığı hakkında
bilgi edindiler. Temiz su kaynakları azaldığında neler yaşayabileceğimizi öğrendiler. Suyun
insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu anladılar. Suyu, evde ve okulda nasıl verimli
kullanacaklarını öğrendiler. Bunu yapabilmek için aşağıdaki gibi dikkatlerini çektik:


Arızalı muslukları onarın!



Ellerinizi yıkarken ve diş fırçalarken musluğu açık bırakmayın!



Banyoda duş yerine su kovası kullanın!



Araçlarınızı hortum yerine kova ve bezle temizleyin!



Çamaşırları ve bulaşıkları kısa bir programda yıkayın!



Sensorlü musluk kullanın!



Tarımsal sulamada damla yöntemini kullanın!



Ve en önemli şey:

"Su hayattır, hayatı boşa harcamayalım."
Grigore Antipa Teknoloji Lisesi (4. Ortak Romanya)
Proje süresince oluşturulan videoların toplumdan, okullardan, öğrencilerden ve
ebeveynlerden kurumlar için çok faydalı olduğu kanıtlandı. Videoların başlıkları karmaşık ve
gerçeklerle çok ilgili: enerji, su, atık yönetimi, kirlilik. Öğretmenler, derste videoları
kullanmak için bu videoların konuları ile ders planları geliştirdiler. Öğrenciler bu derslere
coşkularını ve ilgilerini gösterdiler.
Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (7. Ortak Portekiz)
Işık Damlaları videosu, çevre eğitiminin öğretme-öğrenme sürecinde önemi
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Öğrencileri gezegenimizin korunma
ihtiyacının yansıması ve farkındalığı ile karbon ayak izimizin azaltılması konusunda
uyandırmayı amaçlayan görsel-işitsel bir pedagojik kaynaktır. Işık Damlaları, bir motivasyon
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kaynağı olarak, bir dersin başında ve farklı derslerde kullanılabilecek şekilde oluşturulduİngilizce, Vatandaşlık, Proje ve diğerleri.
Öğrenciler, ilk görselleştirmeden sonra, duygusal algılarına dayanan bir beyin
fırtınasına yönlendirilmelidir. Daha sonra, öğrenciler ana temayı tanımlamalıdır: yenilenebilir
enerji kullanımının aciliyeti. Bu faaliyet, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji ve uygulama
stratejileri üzerine yansıma üretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, her öğrenci videonun ana
mesajını özetleyen ve onu sınıfla paylaşan bir cümle yazmalıdır. Daha sonra öğretmen ve
öğrenciler yenilenebilir enerjiler ve tartışmalar, fikir alışverişi, yazılı üretim ve duyarlılık
çalışmaları yoluyla çevreyi koruma yolları üzerinde çalışacaklar. Video ücretsiz olarak
indirilebilir:
https://vimeo.com/318889417
Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (6. Ortak
Portekiz)
Videonun amacı, çevre eğitimi konusunda öğrenciler ve topluluklar arasında
farkındalığı artırmak için bir ağ oluşturmaktı. İyi uygulamaların yayılması ve çevresel
tehlikelere karşı onları uyarması hepimizin ortak sorumluluğundan geçer. Aynı zamanda,
öğretmenler için, her birinin ekolojik ayak izini azaltmak için, hepsi bir arada, sınıfları teşvik
etmek için mükemmel bir çalışma aracıdır, çünkü sadece bu şekilde çevre üzerinde olumlu bir
etkiye sahip olacağız. “Işık Damlaları”nın önemi çok geniş, dersliklerle sınırlı değil, konunun
geçişi çok daha derin, motivasyon ve konuya duyarlılık kazandırmanın yanısıra kısa sürede
sonuçlara ulaşmayı hedefliyor. Öğrenciler, çevreye zarar vermeyen tekrarlanan uygulamaların
benimsenmesiyle Gezegenin korunmasının uygulanması için çok önemli araçlardır.
Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (5. Ortak İsveç)
Proje için Atık Yönetimi üzerine bir video hazırladık. Video, VideoScribe programı
kullanılarak oluşturuldu. Bu, otomatik olarak masa animasyonları oluşturan bir programdır.
Çok kullanışlı bir araçtı ve videomuzun göze çarpmasını, benzersiz olmasını ve yaratıcı
grafiklerin yanı sıra seslendirme yapmamızı sağladı. Programın yenilikçi grafikleri ve
kullanabildiğimiz çok çeşitli yazı tipi ve stilleri vardı. Proje logosunu ve Erasmus Plus
logosunu en sonunda ekleyebildik ve izleyicileri proje web sitesine yaygınlaştırma yolu olarak
yönlendirebildik. Videonun sesi, video aracılığıyla izleyicilere kılavuzluk etti ve onlara
eğlenceli ve yeni bir öğrenme deneyimi sağladı. Video istenildiği zaman durdurulabilir ve
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öğrencilere soru sorulabilinir veya öğrenciler tarafından sorular sorulabilir. Video, atık
yönetimi ile ilgili konuları anlatmak için üç bölüme ayrıldı. Bu, videoyu oluşturmadan önce
yaptığımız derinlemesine araştırmaya dayanıyordu. Araştırma, kurumumuz için yeni bir
alandı, bu nedenle sınıf ortamına uygun kullanışlı ve faydalı bir video oluşturmak için
güvenilir kaynaklar kullandık. Alman ortak bize okullarının geri dönüşüm ve çöp toplama ile
ilgili gerçek görüntülerini gönderdi. Bu görüntüler videoya yerleştirildi. Bu, öğrencilerin
dikkatini daha çok çekti ve izlerken etkilenmelerini sağladı.
Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (8. Almanya)
Dört videodan biri, Alman ortağın desteğiyle İsveçli ortak tarafından geliştirilmiştir.
Videoların içeriği genel olarak atık ve enerji tüketimi ile ilgilidir. Özel bir odaklanma, bu
konularla ilgili bazı zorlukların üstesinden gelmek için uygulanabilecek önlemlere dayanıyor.
Almanya'da videoyu izlemeden önce metin İngilizce'den Almanca'ya çevrildi, böylece
öğrencilerin videoyla çalışması kolaylaştı. Ayrıca, uygulamadan önce genel olarak videoya ve
israfın nasıl azaltılacağına ilişkin yöntemlere odaklanan bir ders planı geliştirildi. Proje
ortakları arasındaki görev dağılımına göre ders planı CJD'den Alman profesyoneller
tarafından geliştirildi. Uygulama, başlangıçta projeye katılan aynı Mesleki Eğitim sınıfında
gerçekleştirildi.

ECO 2 ÇİZGİ ROMANLARI
Proje ortağı okullar ve kurumlar, ülkelerine, şehirlerine veya okullarına ilişkin çevre
koruma faaliyetlerini veya koşullarını çizgi roman şeklinde gösterdi. Çizgi roman için 4 farklı
konu belirledik: Ormansızlaşma, Su, Sigara ve Çevre Gönüllüleri.
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Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2. Ortak Türkiye)
Çizgi roman en etkili pedagojik eğitim materyallerinden biridir,
çünkü öğrencilerin dikkatini çeker ve çevreye duyarlı bir neslin
yetiştirilmesinde çok faydalıdır. Bununla birlikte, farklı yaş gruplarındaki
öğrenciler için farklı tasarlanmalıdır, çizgi romanlar geleneksel öğretim
yöntemleriyle karşılaştırıldığında iyi bir yöntemdir. Karakterler ve hikayeler
ilgi çekici olmalı ve öğrencilerin dikkatini çekmek için açık ve anlaşılır bir
mesaj iletmelidir. Çizgi romanın öğrenciler tarafından hazırlanması, yaparak
ve deneyimleyerek öğrenme sağlar.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (3. Ortak Türkiye)
Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile okul düzeyinde "Su"
konusunu seçtik. Anket sonuçlarının yardımıyla okullarda "Su Kullanımı"
konusunu araştırdık. Okullarda su kullanımının ciddi bir sorun olduğunu
gördük. Çizgi romanın içeriğini, hem araştırma hem de anket sonuçlarına
göre belirledik. Daha sonra çizgi romanı oluşturduk.

Grigore Antipa Teknoloji Lisesi (4. Ortak Romanya)

ECO2 çizgi romanının temasını tanımlamak proje ekibiyle
ortak görevimizdi. Romen okulu, bu fikri çıktının oluşturulması için
Macar ortakla işbirliği yaptı. Bu fikri çıktının 1 Ekim 2018 ile 31 Ocak
2019 tarihleri arasında oluşturulması gerekiyordu. Her iki ülkede de
yerel ve ulusal bir sorun olan seçtiğimiz konu ormansızlaşma ile ilgili.
Romanya'nın ormansızlaşma konusunda ciddi bir sorunu var: Bacău
bölgesi ormanların kesildiği ve kerestenin ihraç edildiği birçok hektara
sahiptir. Durum nedeniyle birçok felaket meydana geldi: taşkın, toprak
kayması vb.
Romen okulu, Macar ortağıyla anlaşarak çizgi roman için
Grimm masalı "Uyuyan Güzel"e dayanan "Uyuyan Ormanların
Güzelliği" başlığını seçti. Gazete, dergi ve çalışma gezileri aracılığıyla
bilgi topladık. Kirlilik ve ormansızlaşma hakkında bir çizgi roman
yazdık. Mesaj çok açık:
"Gezegenimizi kurtarmak,
çevreyi korumak için gerekli önlemleri almak,
geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini güvence altına
almak için çok geç değil.”
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Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (7. Ortak Portekiz)

Çizgi romanların temelindeki fikir, ülkemize, şehrimize ve
okulumuza/organizasyonumuza ilişkin çevre koruma faaliyetlerini veya
koşullarını göstermekti. Yıl boyunca, Geoclube, hedef kitlemizle (genç
insanlar) gerçekleştirilen çeşitli aktiviteler sırasında bunun için gerekli
bilgileri topladı. Bu nedenle, CINDOR ile çok yakın çalışarak Gang Y
adı verilen bir dizi Çizgi Roman yaratma fikrini ortaya çıkardık. Bu
Gang'in 3 üyesi var ve her biri 3 farklı bakış açısını temsil ediyor:
Avrupa, Portekiz ve Gondomar. Karakterler Erasmy, Tugy ve
Goldy'dir.
Bu arkadaş grubu, çevresel sorunları/endişeleri ele alırken ve
ekolojik eğitim için farkındalık yaratırken yerel ve uluslararası düzeyde
maceralar yaşıyor.
Proje kapsamında hazırlanan Çizgi Romanlar burada:
https://drive.google.com/file/d/1yrk7eClgCwx7EXc7Wuw0_oN
O_vS5oNy7/view?usp=sharing
Bu çizgi romanlar genç insanlar arasında etkili olduğunu
kanıtladı, çünkü onlardan çok iyi bir geri bildirim aldık, ayrıca sosyal
medyamızda yayınladığımız her seferinde önemli sayıda “beğenme” ve
“paylaşım” da vardı. Bu kesinlikle olumlu sonuç veren çok olumlu bir
faaliyetti ve ECO2 projesinin tamamlanmasından sonra da CINDOR ile
birlikte devam etmeyi planlıyoruz.

Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (6. Ortak
Portekiz)
Ülkemize, şehrimize ve okulumuza / organizasyonumuza ilişkin
çevresel gerçekliğin açıklayıcı bir karikatürüdür. Böylece, Geoclube ile
yakın çalışarak, bir Gang Y grubu yaratma fikri ortaya çıktı. Bu Gang Y
grubunun 3 üyesi var, çevre koruma konularını ele alıyorlar ve yeşil eğitime
dikkat çekiyorlar.

Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (5. Ortak İsveç)

ECO2 projesinde oluşturulan çizgi romanlar, öğrencilerin bilime,
ekolojik konulara ve onların karbon ayak izlerine olan ilgisini artırabilir.
Çizgi roman, öğrencilerin öğrendiklerini hatırlamalarına ve daha sonra
tartışmayı etkinleştirme araçlarını sağlamalarına yardımcı olacak faydalı
bir araç olacaktır. Öğrencilerin ilgisini çekmeye ve çevre dünyasında bir
fark yaratmaları için onları motive edeceklerdir. Tüm ECO 2 çizgi
romanlarındaki çizgi roman formatı kısa sürede çok miktarda bilgi
aktarıyor. Bu, özellikle bu spesifik ve genellikle karmaşık konudaki içeriği
öğretmek için etkilidir. Çizgi romanlar, her yaşta ve ayrıca tüm yeteneklere
yardımcı olabilir.
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Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (8. Ortak
Almanya)

Dört çizgi romandan biri, İsveçli ortağın desteğiyle Alman
ortak tarafından geliştirildi. İçerik, sigaranın çevresel etkileri ile ilgilidir.
Konu, Frechen'deki CJD Okulunda, pek çok gencin, yerel proje
koordinatörü ile birlikte yerel öğretmen tarafından öngörülen küllük
yerine çevreye fırlattıkları için seçildi. Daha sonra faaliyetin
uygulanması sırasında, gençler - hepsi özel ihtiyaçları olan - ilk önce
sorun hakkında araştırma yapmaya başladılar. Daha sonra PowToon
kullanarak çizgi romanı geliştirdiler. Son olarak, diğer öğretmenlere de
derslerinde kullanabilmeleri için sunuldu. Bunu yaparak gençler sigara
içmenin çevresel etkileri hakkında daha fazla bilgi edindiler. Ayrıca,
medya okuryazarlığı veya sunum becerileri gibi başka yetenekler de
kazanımları oldu.

Humob Group Kft. (1. Ortak Macaristan)

Renkli bir resim, bir çizgi film veya hatta renkli bir çizgi roman,
geleneksel bir metin biçimindeki belgelerden her zaman daha ilgi
çekicidir. Eğitim projesi olduğundan genç nesile ulaşmak çok önemlidir.
Bu, çevre koruma alanındaki birincil hedef gruptur. Bu nedenle,
tamamlanan çizgi romanlar günlük eğitimde ayrı bir konuyu işlemek için
veya yalnızca ek bir materyal olarak kolayca kullanılabilir.
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MESLEKİ EĞİTİMDE VİDEO VE ÇİZGİ ROMAN
KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER VE
METODOLOJİK TAVSİYELER
Mesleki eğitim veren okullar, endüstri, teknoloji ve tarım gibi iş hayatıyla doğrudan
ilgilidir. Bu nedenle mesleki eğitimde çevre koruma sorunları daha önemlidir. Endüstri ve
teknolojinin doğamızı en çok kirleten ve küresel ısınmaya neden olan şeyler olduğunu
biliyoruz. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirirsek, dünyamız daha az kirlenir ve daha yaşanabilir
bir ortama sahip olur.
Her derece ve türde okullar çevre eğitimi programını uygulamalıdır. İlk olarak, her
okul kendi karbon ayak izini ölçmeli ve azaltmaya çalışmalıdır. Tüm öğrencilerin doğrudan
katılımı sağlanmalıdır. Çevre koruma faaliyetlerine katılım, öğrenci başarısını ve mezuniyet
puanını etkilemelidir. Bütün bunlar için gerekli yasal prosedürler hükümetler tarafından
belirlenmelidir. Öğretmenler, çevreye duyarlı öğrencileri eğitme konusunda büyük
sorumluluklara sahiptir. Öncelikle, tüm öğretmenler karbon ayak izlerinin farkında olmalıdır.
Öğretmenler, çevre koruma faaliyetlerinde öğrencilere örnek olmalıdır. Örneğin, çevre
koruma, atık yönetimi, enerji tasarrufu, su tasarrufu, çevre ağaçlandırma, yenilenebilir enerji
kullanımı, toplu taşıma araçları kullanımı, bisiklete binme vb.
Öğrencilerin aktif olarak katılabileceği ders planları hazırlanmalıdır. Öğrencilere grup
çalışması verilmelidir. Böylece daha etkili öğrenme gerçekleşir. Öğrencilerin, evlerinde çevre
koruma etkinlikleri yapabilmeleri için ebeveynlerle işbirliği yapılmalıdır. Böylece
ebeveynlerin çevreye katkısı artacaktır. Öğrencilerin öğrenme seviyesini artırmak için yeni
öğretim yöntemleri kullanılmalı ve geliştirilmelidir. (Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi)
Çizgi roman ve videolar, biyoloji, coğrafya vb. derslerde ek bir kaynak olarak
kullanılabilir. Mesleki eğitim için çevre okuryazarlığı adlı bir ders planı hazırlanabilir ve bu
derste ana kaynak olarak kullanılabilir. Dünya Su Günü, Dünya Çevre Günü vb. özel günlerde
düzenlenen etkinlikte kullanılabilir. (Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (3. Ortak
Türkiye))

17

KILAVUZ
„Avrupa Karbon Ayak İzi Optimizasyonu– ECO2”
2017-1-HU01-KA202-035972

Proje sonuçlarını Portekiz okul müfredatına dahil etmek için Grigore Antipa Teknoloji
Lisesi'nin (4.Ortak Romanya) özel önerileri:
-

İngilizce Dersi – 9. Sınıf – “Temiz Ol, Yeşil Ol”

-

Modül 2 (Aşırı Hava Olayları) – 11. Sınıf - “Toprak Erozyonu”

-

Coğrafya – 11. Sınfı - Bölüm: “Doğal ve Antropik Tehlikeler”, Ders: “Ormansızlaşma ve
Çölleşme”

-

Fransızca Dersi– 10. Sınıf – “Gezegenimizi Koru”
Mesleki eğitim ve mesleki eğitim öğrencileri konusundaki tecrübemize dayanarak,
ECO2 projesi çerçevesinde oluşturulan çizgi romanların ve videoların önemli motivasyon
kaynakları olduğuna inanıyoruz ve bunları derslere dahil etmeye başladık. Stratejimiz sınıf
içinde ve dışında mesleki eğitim öğrencileri ile etkili olduğunu kanıtladı.
Dersin başında bir video sunumu veya bir çizgi roman sergisi kullanıyoruz. İlk
görselleştirmeden sonra öğrenciler, öğretmen/eğitmen tarafından duygusal algısına odaklanan
bir beyin fırtınasına yönlendirilir. Daha sonra, öğrencilerden merkezi temayı tanımlamaları
istenir: yenilenebilir enerji kullanımının aciliyeti. Öğrencilerden bu konudaki duygularını
farklı stratejiler kullanarak ifade etmeleri istenir: sanat, resim, yazı, şiir ve diğerleri.
(Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza ve Aventura (7. Ortak Portekiz))
Öğretim yönteminin seçimi, her durum tipine, öğrenci profiline ve öğretilecek içeriğe
bağlı olarak gerçekleşecektir, ancak ideal olarak, sadece bir yönteme sınırlama yoktur.
Önemli olan, sınıfta yeni yaklaşımlara açıklık ile dersleri düzene sokmak ve detayları
sonuçlara göre uyarlamaktır. Bu nedenle, sınıfta teknolojinin uygun kullanımı, farklı
uygulama yöntemleriyle, alıştırma uygulamaları, öğretmen tarafından daha önce hazırlanan
sunumların içeriği ve teorileri örneklemek için video ve web sitelerinin kullanımı yoluyla
kullanılabilir. Metodun seçimi, ilgili değişkenler ve ulaşılacak hedeflerle de ilgilidir. Bu
anlamda, sınıflar farklı metodolojilere yönelik metodolojiler kullanılarak dinamik hale
getirilecektir:
- Açıklayıcı: hedefler: Gerçeklerin ve kavramların kazanılması ve basit anlaşılması;
Bilginin açıklanması;
Bir konunun ilgisini uyandırmak veya aktif yöntemlerin yol gösterdiği görevlerin
yerine getirilmesi için kılavuzlar sağlamak için temanın tanıtılması;
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Bilgileri nispeten kısa bir süre için saklayın.
- Sorgulayıcı: Stajere yansıtma ve muhakeme yoluyla yeni bilgiler keşfetmeleri için
yol gösteren teknik ve metodolojik olarak doğru bir dizi soru
- Gösterici: temel olarak “Bilme-Yapma”yı (Know-Do) geliştirmeyi amaçlar.
- Aktif: öğrenci aktivitesini teşvik eden tekniklerin kullanılması.
Resmi konular çeşitli bağlamlarda olabilir:
 Genel, genellikle gruba yönlendirildiğinde;
 Direkt, belirli bir öğrenciye yönelik;
 Sekme- Grubun başka bir öğrenci tarafından ortaya atılan bir soruya ilişkin
görüşüne itirazda bulunmak.
 Ayna, öğrenciyi sorunun kendisi hakkında sorgulayın;
 Açık, panoramik bir yanıt almayı amaçla;
 Kapalı, yalnızca "evet" veya "hayır" kabul ediyorlar;
 Yönelimli- alternatif bir seçimi teşvik etmeyi amaçlamak;
 Diğer tamamlayıcı yöntemler
1. Grup halinde çalışın.
2. Profesörün Maruz Kalma Yöntemleri.
3. Bağımsız Çalışma Yöntemi.
4. Problem Çözme Tekniği.
(Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (6. Ortak
Portekiz))

Çizgi roman, okuryazarlık derslerinde okuduğunu anlama ve edebi analiz yapmanın bir
yolu olarak kullanılabilir. Ön okuma faaliyeti olarak hizmet vererek çevre, küresel ısınma,
iklim değişikliği, atık yönetimi ve gerekli metinler gibi karmaşık konuların daha iyi
anlaşılmasını sağlayabilirler. Öğrencileri kişisel çıkarları ve kimlikleriyle rezonansa giren
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metinlerle motive etmek, yatırımlarını artıracak, kelimelere daha fazla maruz kalma, daha
fazla kelime haznesi kazanma ve okuma stratejilerinin daha sık kullanılmasına yol açacaktır.
(Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (5. Ortak İsveç))
Hesap makinesini sadece okul için değil, aynı zamanda her öğrencinin evi için de
(gerekli veriler aşağı yukarı aynı olduğu için) bir ev ödevi olarak kullanmalı. Çünkü o zaman
evlerinde de önlem almayı düşünebilirler;
Çevresel zorluklardan bahsetmek, genel olarak mesleki eğitim içinde daha güçlü bir rol
oynamalıdır. Çevresel zorluklardan bir yönüyle belirli bir kursun konusunu (örneğin: bahçe
işleri) bağlamak mümkün olduğunda, bu yapılmalıdır. (Örneğin: bahçe işleri  güvenli
sulama);
Alman çizgi romanı özellikle 16-18 yaşından büyükler için kullanılıyor. Sigara kullanımı
nedeniyle daha önce kullanmamanızı tavsiye ederiz;
Videolar ve çizgi romanlar önce yerel dile çevrilmelidir (belirli öğrenci grubuna bağlı olarak).
Videolar ve çizgi romanlar, -optimal bir durumda - doğrudan okullar tarafından uygulanabilen
pratik önlemlerle bağlantı kurulmalıdır.
(Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (8. Ortak Almanya))

EKOLOJİK AYAK İZİMİZİ NASIL AZALTABİLİRİZ?

Ekolojik ayak izinin nasıl azaltılacağı, nüfusun önemli bir bölümü için giderek daha
fazla endişeye yol açıyor. Gezegenin yenilenebilir kaynaklarının sınırına ulaşıyoruz ve bu,
günlük yaşamımızda çok güncel bir endişe olmalıdır.
Davranışlarımızı daha yeşil ve daha canlı kılmak için değiştirmek zor, ancak bazı davranışlar
basit bir adımla gerçekleştirilebilir.
Günlük yaşamımızda benimseyip uygulayabileceğimiz bazı öneriler:
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Ne yediğinize ve yiyeceğinizi nasıl aldığınıza dikkat edin!
Yüksek karbonlu ürünlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır!
Yiyecek israfından kaçının, yiyecekleri asla atmayın!
Gereksiz alımlardan kaçının!
Plastik poşet satın almaktan kaçının! Evde varsa, yanınıza çantanıza alın ve tekrar kullanın!
Uzun mesafeden gelen yiyecek ve içecekleri tüketmeyin! Yerel üreticilerden satın alın!
Et tüketimini azaltın, özellikle kırmızı et tüketimini!
Paketlenmiş ürünlerden kaçının!

Enerji tüketiminizi azaltın!
Uçakla seyahat etmeyin!
Yenilenebilir enerji kullanın. Isınma için güneş enerjisi kullanın!
Kullanmadığınız cihazları tamamen kapatın! (Işıklar, TV, Wi-Fi, Bilgisayar vb.)
Kombinin sıcaklığını biraz düşürün!
Cep telefonunuz şarj olur olmaz şarjdan alın!
Enerji tasarruflu ampüller kullanın!
Evinizin çatısını ve duvarlarını yalıtın!
Güneş panelleri, güneş kollektörleri ve rüzgar türbinleri ile enerji ve su kullanımını
azaltmanın yolları hakkında öğrencileri, öğretmenleri ve personeli bilgilendirin!
Daha az enerji harcayan bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar satın alın!

Suyu Koru!
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Bulaşık ve çamaşır makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırın. Bu şekilde su, elektrik ve
deterjan tasarrufu sağlarsınız.
Yüzünüzü

ve

ellerinizi

yıkarken,

dişlerinizi

fırçalarken, tıraş olurken musluğu kapatın!
Çevreye duyarlı bir şekilde seyahat edin!
Araba kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını
kullanın!
Herkesi toplu taşıma araçlarını ve hibrit arabaları
kullanmaya teşvik edin!
Günlük ulaşımda bisiklet sürün veya yürüyün!
Toplu taşıma araçlarını mümkün olduğunca kullanın! Yerel otobüs servislerini tanıyın ve
kullanın!
Daha az çöp ve daha fazla geri dönüşüm!
Mümkün oldukça geri dönüşüm!
Atıkları ayrı toplama olanakları hakkında bilgi edinin!
Tekrar kullanılabilir poşetler, torbalar kullanın!
Gerektiği kadar çıktı alın!
Tekrar kullanılabilir içecek kutuları kullanın!
Notlarınızı atmayın!

● ECO2 ekibinin önerileri:
● Okul takvimi, diğer okullarla işbirliği içinde ağaçların dikildiği bir günü içermelidir.
● Müfredat, tüm çevre konularını kapsayan bir veya daha fazla çevresel koruma bölümü
içermelidir (teorik ve pratik derslerde).
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● Her okul yılında, orman temizliği (yangınları önlemek için) ve nehir kıyılarında ve
deniz kıyılarında çöp toplama gibi ortak faaliyetler için bir yer seçilmelidir.
● Sulara dikkat edin. Nehirlere, göllere, diğer su ortamlarına ve çevresindeki alanlara
(orman ve diğer alanlara) çöp atmayın.
● Okulun öğrencileri, 3-10 yaş arası çocuklar için çevrenin korunmasına ilişkin dersler
ve eğlenceli etkinlikler düzenlemelidir.
● Çöp kutularının atılması gibi hızlı müdahale gerektiren kritik yerleri belirlemek için
belediye örgütleriyle ortaklıklar kurulması.
● Okullarda, geri dönüşüm için eğitime güçlü bir vurgu yapılmalı, böylece insanlar için
ideal koşullar yaratılmalı ve çevrenin korunması sağlanmalıdır.
● Su tüketimini azaltmak için bilinçlendirme önlemleri geliştirilmesi.
● Plastik kullanımını büyük ölçüde azaltmak için bilinçlendirme
önlemleri geliştirilmesi.
● Mümkün olduğu kadar azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün.
● Enerji tüketiminin azaltılması.
● Araba kullanımından kaçınılması.

İyi uygulamaların diğer okullarla paylaşılması!
Öğrencileri ve topluluk üyelerini ekolojik faaliyetlerde bulunmaya teşvik edin: ağaç dikme,
seçici atık toplama, geri dönüşüm için pil ve kağıt toplama!
Uzun ömürlü, yıkanabilir torbalar kullanın!
Her zaman renkli bez torbalarla alışverişe gidebilirsiniz. Estetik özelliklerinden dolayı bez
torbalar sıradan plastik poşetlerden çok farklı, benzersiz bir tarza sahiptir. Bez torbalar moda
ve gittikçe daha fazla insan onları alışverişe, işe ya da dışarı çıkıp boş zamanın tadını
çıkarmak için bir tamamlayıcı olarak seçiyor.
Geri dönüştürülmüş malzeme satın alın ve geri dönüştürün!
Ürettiğimiz atıkların geri dönüşümü, üretilen malzemenin türüne göre ayrılmanın çok ötesine
geçer. Bu aktivite "kullanılamaz" olarak kabul edilen nesnelerin kullanılmasından ve onlara
yeni bir hedef vermekten ibarettir. Tüketilmeye veya kullanılmaya hazır yeni ürünlere
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dönüştürülmesi çok avantajlıdır. Neyse ki, bu uygulamanın gezegenimize getirdiği
hesaplanamayan çevresel faydaların miktarını fark ettiğimiz andan itibaren bu bir zorunluluk
haline geldi.
Daha fazla toplu taşıma kullanın!
Günümüzde araba kullanmak çok pahalı. Bu aktivite, atmosfere karbondioksit gibi büyük
miktarda toksik gaz yayar. Düşünülmesi gereken bir çözüm, aracınızı başkalarıyla paylaşmak
ve seyahat maliyetlerini düşürmektir. Toplu taşımayı tercih ederseniz, mükemmel bir
alternatif olacaktır.
Su tüketimini azaltın!
Çok fazla zaman alan, banyo yapma veya diş fırçalama sırasında açılan musluklar gibi daha
fazla alışkanlığı ortadan kaldırın. Sadece bu iki adım büyük bir fark yaratacaktır.
Enerji tüketimini azaltın!
Kombi, klima, fan ve daima açık olan ışıklardan kaçının. Elektrik pahalıdır, bu yüzden enerji
tüketimini azaltmak için daha ucuz ve daha sürdürülebilir alternatifler bulmalısınız.
Mümkün olan en organik yiyecekleri seçin ve kendi organik yiyeceklerinizi üretin!
Her ürünü üretmek ve tüketicilere ulaştırmak, aşırı miktarda kaynak gerektirir.
İkinci el ürün alın!
İkinci el ürün alırken, üretim aşamasından teslimata kadar kullanılan enerjiden tasarruf ederek
yeni ürünler almaktan kaçınırız.
Yerel ürünleri satın alın!
Yerel dükkanlarda, pazarlarda veya çiftçilerde olsun. Mevsimlik ürünleri daha kolay
bulabilmenin yanı sıra, bunlar daha taze, daha lezzetli ve en iyi fiyattır. Yerel ekonomiye
yardım ederek, gezegene yardımcı olur.
Temizlikleriniz için kendi ev yapımı deterjanlarınızı hazırlayın!
Bunun için kabartma tozu, limon veya sirke gibi ürünler kullanın. Bahçenizdeki zararlılarla
savaşmak için ev yapımı biyo pestisitler yapın.
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Dikey bahçeler yapın!
Ortamları daha keyifli hale getirmenin yanı sıra, alanları daha canlı bırakarak iklimlendirir.
Dikey bahçeler biyolojik çeşitliliğin artmasına katkıda bulunur, kuşlar ve böcekler ile diğer
canlılar için habitatlar yaratır. Bunlar aynı zamanda kentleşmeden kaynaklanan biyolojik
çeşitlilik kaybına karşı da yardım edebilir. Bu tür bahçelerin oluşturduğu yeşil duvarlar, küçük
meyveler, sebzeler ve otlar gibi yiyecekleri yetiştirmek için kullanılabilir. Bu şekilde, daha
düşük bir maliyetle gıda kaynağının sürdürülebilir ve yerel kontrolüne katkıda
bulunacaklardır.

ECO 2 AĞI
Proje

süresince,

ortak

tartışmalar,

işbirliği, atölye çalışmaları ve bilimsel etkinlikler
gibi bir dizi ağ etkinliğini kullandık. Ayrıca,
okullar

için

geliştirilen

ekolojik

ayak

izi

hesaplayıcısının kayıt olduktan sonra hazır
olacağı ECO2 platformunu oluşturduk. Okulların
deneyimlerini platformdaki hesap makinesiyle
paylaşmaya devam etmelerini ve karbon ayakizlerini azaltmak için uygulanan iyi
uygulamaları yayınlamalarını istiyoruz. Böylece, ECO2 platformu ağ üyelerine bilgi alışverişi
için bir platform görevi görebilir.

Ağımıza katılmak isterseniz, projemizin websitesi “co2optim.eu”ya kaydolun ve
verilerinizi eco-hesap makinesine yükleyin. Verileri aya göre takip edin ve web sitemizde
bulunan öğretim materyallerini, videoları ve çizgi romanları sınıf içinde ve dışında
uygulayın. Ders planları yardımıyla bu öğretim materyalleri eğitimcilerin günlük
çalışmalarına kolayca entegre edilebilir ve farkındalık yaratma aracı olarak kullanılabilir.
Bu araçların, çevre bilincinin artırılmasına yardımcı olacağına ve okulların ekolojik ayak
izlerini azaltmada gerçek ve somut sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz.
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SÖZLÜK
Alternatif enerji kaynakları
Fosil yakıtlardan (kömür, petrol, gaz gibi) gelmeyen enerji, örneğin rüzgar, akarsu, güneş
enerjisi ve biyokütle.
Biyoçeşitlilik
'Biyolojik çeşitlilik' ifadesinin kısa bir şekli, gezegendeki yaşam çeşitliliği ve habitatlar ve
ekosistemler içinde nasıl etkileşime girdiği anlamına gelir. Biyoçeşitlilik, karadaki ve sudaki
tüm bitkileri, hayvanları ve mikro organizmaları kapsar. Ayrıca bakınız ekosistem, habitat ve
organizma.
Biyoenerji
Biyoyakıtlar dahil olmak üzere biyokütleden türetilen her türlü enerji.
Biyobozunur atık
Tipik olarak bitki veya hayvan kaynaklarından (örneğin yiyecek artıkları ve kâğıt) gelen,
diğer canlı organizmaların parçalayabileceği organik atık.
CO2 nötürlüğü
Tüm aktörlerin yalnızca içselleştirebilecekleri kadar CO2 üretmesi gerektiğini söyleyen bir
kavram (belirli bir süre içinde).
Ormansızlaşma
Doğal güçler veya yanma veya kesim gibi insan faaliyetlerinden dolayı koru veya ormandaki
ağaçların azalmasıdır.
Somut enerji
Somut enerji, bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca, ürünün üretimi, nakliyesi, kullanımı
ve imhası için kullanılan enerjidir. Ayakizi çalışmaları çoğu zaman mal ticaretini takip
ederken somutlaştırılmış enerji kullanır.
Sürdürülebilir kalkınma
Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetinden ödün vermeden, bugünün
ihtiyaçlarını karşılayan bir gelişmedir. Bu, Ortak Geleceğimiz adlı raporunda ünlü Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından sunulan bir tanımdır.
Tüketim
Malların veya hizmetlerin kullanımı. Tüketim terimi, içeriğe bağlı olarak iki farklı anlama
sahiptir. Ayakizi ile ilgili yaygın olarak kullanıldığı gibi, mal veya hizmetlerin kullanımı
anlamına gelir. Tüketilen bir mal veya hizmet, tüketiciye sağlamak için gerekli enerji dahil
tüm kaynakları kapsar. Tam yaşam döngüsü muhasebesinde, üretim zinciri boyunca
kullanılan her şey, yoldaki kayıplar da dahil olmak üzere dikkate alınır. Örneğin, tüketilen
yiyecekler, yalnızca insanların evde yedikleri ya da israf ettikleri bitkileri değil, aynı zamanda
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işleme ya da hasat sırasında kaybedilenleri ve ayrıca yiyecek yetiştirmek, hasat etmek,
işlemek ve nakletmek için kullanılan tüm enerjiyi içerir.
Tüketim bileşenleri (veya tüketim kategorileri)
Ekolojik Ayak İzi analizleri, genellikle gıda, barınak, hareketlilik, mallar ve hizmetler gibi
tüketim bileşenleri arasında, çoğu zaman alt bileşenlere daha fazla çözüm ile toplam Ayak İzi
tahsis edebilir. Çalışmalar arasında tutarlı sınıflandırma, bölgelerdeki bireysel tüketim
bileşenlerinin Ayak İzlerinin karşılaştırılmasını ve her bir kategorinin bölgenin genel Ayak
İzine göreceli katkısının karşılaştırılmasını sağlar. İkili sayımı önlemek için, sarf
malzemelerinin yalnızca bir bileşene veya alt bileşene tahsis edildiğinden emin olmak
önemlidir. Örneğin, bir buzdolabı yiyecek, ürün veya barınak bileşenine dahil edilebilir, ancak
yalnızca bir tanesine dahil edilebilir.
Geleceklerin Hareketi için Cuma
2019'da gerçekleşen Cuma gösterileri ile ünlü gençlerin çevre koruma meseleleriyle ilgili
hareketi.
Küresel ısınma
Dünya yüzeyinin sıcaklığındaki kademeli artış, yüksek seviyelerde karbondioksit ve diğer
gazların havaya salınmasına neden olan insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.
Evsel atık
İnsanların günlük yaşamlarında konutlarda ve rekreasyon amaçlı ve arazide kullanılan
tesislerde üretilen atıklar.
Atık
Üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda oluşan ve artık kullanıcı için çalışmayan tüm
maddeler.
Atık yönetimi
Atık toplama, işleme, depolama ve üretildiği yerden, en sonunda atıldığı yere taşınması.
Bakınız atık önleme
Atık önleme
Ürettiğimiz atık miktarını azaltmayı ve insan sağlığına ya da çevreye ürünlerdeki ambalaj ya
da bileşenlerden kaynaklanan olası zararları en aza indirmeyi içeren bir atık yönetimi açısı.
Kyoto Protokolü
Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası bir
çerçeve anlaşmasıdır. Bu protokol, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
içinde imzalanmıştır.
İklim değişikliği
Dünyanın ikliminde yerel veya küresel olarak kalıcı ve önemli bir değişim anlamına gelir.
Bunlar sıcaklık ve miktardaki değişiklikleri ve yağış, rüzgar veya güneş ışığının saat sayısını
gösterir.
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Çevre
Canlıların yaşamsal ilişkilerini sürdürdüğü ve birbirleriyle etkileşime girdiği biyolojik,
fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam.
Çevre kirliliği
Dünya / atmosfer sisteminin fiziksel ve biyolojik bileşenlerinin normal çevresel süreçlerin
olumsuz etkilendiği ölçüde kirlenmesidir.
Yenilenebilir enerji
Yenilenebilir Enerji, sürekli doğal süreçlerde mevcut enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu
kaynaklar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi olarak
sıralanabilir.
Güneş enerjisi
Güneş enerjisi, doğrudan güneş ışığından üretilen ve zararlı gaz emisyonu olmayan temiz bir
enerji kaynağıdır.
Sıfır atık
Sıfır Atık, tüm ürünlerin yeniden kullanılması için kaynak yaşam döngülerinin yeniden
tasarlanmasını teşvik eden atıkların önlenmesine odaklanmış bir dizi ilkedir. Amaç
çöplüklere, çöp yakma tesislerine veya okyanusa gönderilmemesidir.
Ekolojik borç
Yıllık ekolojik açıkların toplamı. İnsanlığın Ayakizi ilk kez 1980'lerin ortalarında küresel biyo
kapasiteyi aştı ve bunu her yıl yaptı. 2011 yılına kadar bu yıllık abonelik, Dünya’nın toplam
verimliliğinin 11 yılını aşan ekolojik bir borca tahakkuk etti.
Ekolojik açık / rezerv veya biyolojik kapasite açığı / rezervi
Bir bölge veya ülkenin biyo kapasitesi ve Ekolojik Ayak İzi arasındaki fark. Bir
popülasyonun Ayak İzi, o popülasyon için mevcut alanın biyolojik kapasitesini aştığında
ekolojik bir eksiklik ortaya çıkar. Buna karşılık, bir bölgenin biyolojik kapasitesi, nüfusunun
Ayak İzini aştığında ekolojik bir rezerv mevcuttur. Bölgesel ya da ulusal bir ekolojik açık
varsa, bölgenin bölgesel ekolojik varlıkları ticaret yoluyla ya da tasfiye ederek ya da atmosferi
gibi küresel bir müştereklere atık yaymak yoluyla biyolojik kapasiteyi ithal ettiği anlamına
gelir. Ulusal ölçeğin aksine, küresel ekolojik açık ticaret yoluyla telafi edilemez ve bu nedenle
tanım gereği aşmaya eşittir.
Paris Anlaşması
196 devlet tarafından imzalanan sera gazı emisyonlarını azaltma, uyarlama önlemleri ve
finansmanı konularına odaklanan çeşitli uluslararası aktörler arasındaki uluslararası anlaşma.
Türetilmiş ürün
Birincil ürünün işlenmesinden ortaya çıkan ürün. Örneğin, ikincil bir ürün olan odun hamuru,
yuvarlak odundan elde edilen bir üründür. Benzer şekilde kağıt, odun hamuru türetilmiş bir
ürünüdür.
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Rüzgar gücü
Rüzgar enerjisi, rüzgarın hareketinin bir sonucu olarak sahip olduğu kinetik enerjidir. Bu
enerji elektrik enerjisine dönüştürülür ve geçmişte ve günümüzde yaygın olarak kullanılır.
Karbondioxide (CO2)
Hayvanlardan, solunan havadan, bitkilerin çürümesinden doğal olarak üretilen renksiz bir gaz.
Bitkilerde fotosentez yaparak ve özellikle de okyanusların yüzeyinde suda çözülerek
atmosferden uzaklaştırılır. Enerji için fosil yakıtların kullanılması, atmosferdeki küresel
ısınmaya katkıda bulunduğuna inanılan karbondioksit konsantrasyonunu artırıyor.
Karbon salınımı
İklim değişikliği kapsamında, özellikle petrol, gaz ve kömür gibi maddelerin taşıtlar ve
uçaklar, fabrikalar ve evlerde yakıldığında salınan karbondioksit.
Karbon Ayakizi
Karbon Ayakizi, fosil yakıt kullanımıyla ilişkili CO2 emisyonlarını ölçer. Ekolojik Ayak İzi
hesaplarında, bu miktarlar CO2'yi emmek için gerekli olan biyolojik olarak verimli alanlara
dönüştürülür. Karbon Ayakizi, Ekolojik Ayak İzine eklenir, çünkü atmosferdeki CO2
konsantrasyonlarının artmasının ekolojik borç birikimini temsil ettiği düşünülür. Bazı Karbon
Ayakizi değerlendirmeleri, bu miktarı sınırlamak için gereken alana çevirmeden, yılda serbest
bırakılan ton cinsinden sonuçları ifade eder.
Doğal sermaye
Doğal sermaye, yeryüzündeki tüm hammadde ve doğal döngü olarak tanımlanabilir. Ayakizi
analizi, bir anahtar bileşeni, hayatı destekleyen doğal sermayeyi veya kısaca ekolojik
sermayeyi dikkate alır. Bu sermaye, sürekli olarak ürün ve hizmet sağlayan canlı ekolojik
varlıkların stoğu olarak tanımlanmaktadır. Ana işlevler arasında kaynak üretimi (balık, kereste
veya hububat gibi), atık asimilasyonu (CO2 emilimi veya kanalizasyon ayrışması gibi) ve
yaşam destek hizmetleri (UV koruması, biyolojik çeşitlilik, su temizliği veya iklim dengesi
gibi) bulunur.
Geri dönüşüm
Katı atıkların (kağıt, cam, plastik vb.) malzeme ile ayrılması, bu atıkların fiziksel, kimyasal
veya biyokimyasal yöntemlerle dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması.
Sera etkisi
Dünya’nın atmosferinin ısınması, su buharı ve karbondioksit gibi artan gaz seviyelerinden
kaynaklanmaktadır. Bu gazlar yerden doğal olarak yayılan radyasyonu emer, böylece
Dünya'dan enerji kaybını yavaşlatır. Sera etkisi her zaman var olmuştur; onsuz, Dünya
bitkiler, hayvanlar ve insanların hayatta kalması için çok soğuk olurdu. Ancak son yıllarda
sera gazı emisyonlarındaki artış nedeniyle, sera etkisi çok daha güçlü, bu nedenle küresel
ısınmaya yol açıyor. Ayrıca bkz. Küresel ısınma, sera gazları ve radyasyon.
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http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/index.aspx
http://www.cevreciyiz.com/
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