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Eğitim Kurumlarında 

Günümüzde çevre sorunlarının giderek artmasıyla beraber 
çevre eğitiminin önemi de her geçen gün daha da artmak-
tadır. Araştırmalarda çevre sorunlarına çok çeşitli çözüm 
yolları önerilse de bunlar içinde sorunların henüz kaynağın-
dayken yani ortaya çıkmadan önlenmesi en kayda değer 
olanıdır.

Bunun için de en önemli faktörün eğitim olduğu açıktır. 
Öğretim kurumlarında çevreyi öğrenmeye, çevre sorun-
larını önlemeye ve çevrenin yeniden geri kazanılmasına 
yönelik olarak etkili bir şekilde eğitimin verilmesi önem arz 
etmektedir. 

Okullarımızda çevre ile ilgili konular ilk ve ortaokullarda 
hayat bilgisi, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi; ortaöğretimde ise başta Biyoloji ve Coğrafya olmak 
üzere,  bazı ders ve seçmeli derslerin konuları içerisine 
teorik bilgiler serpiştirilmiştir. Ayrıca kulüp çalışmalarında 
da çevre bilinci az da olsa uygulamalı olarak oluşturulmaya 
çalışılmaktadır. 

Ancak öğrencilerimizin  çevresine yeterince ilgisinin 
olmadığı,  çevreye çöp attıkları, ağaçlara zarar verdikleri, 
çevresindeki diğer canlılara duyarsız oldukları, geri 
dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ya da 
önemsemedikleri vb. durumlar göz önüne alındığında;  
eğitimde dikkat edilmesi gereken en önemeli nokta, dersle-
rde verilen teorik eğitimin çevre konusunda bilinçlenmeyi 
sağlayamadığı, kulüp çalışmalarının da yeterince önemsen-
mediği, öğretmenlerimizin bir çoğunun çevre konusunda 
yeterli donanıma sahip olmadıkları görülmektedir. Bu 
yüzden istenilen davranışları okullarımızda tam olarak 
gerçekleştiremediğimiz sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Oysa örgün eğitimin temel amacı, kişinin hayatında olumlu 
davranış değişiklikleri meydana getirmek olarak açıklan-
maktadır. Çevre, insanın canlı cansız tüm varlılarla bir arada 
yaşadığı bir ortam olarak tanımlandığına göre, bu ortamın 
korunması, güzelleştirilmesi, ona sahip çıkılması diğer 
yaratılanlardan daha üstün bir varlık olan insanın görevidir. 
Daha doğrusu insan olmanın gereğidir. Bu görevin yerine 
getirilmesi, bireylerin bilinçlendirilmesi ise eğitimde 
istenilen davranışa erişildiğinin en önemli göstergesi 
olacaktır. Bu, hem bugünümüz hem de gelecek nesillere 
mirasımız olarak en büyük kazanımımız olacaktır. 

Daha güzel ve daha yaşanılır bir çevre adına genç kuşakları 
bilgilendirmemiz gerekmektedir. Bilgi, sevgi ve ilgi ile doğru 
orantılı bir kavramdır.  

Cevre Eğitimi

Öğrencilerimizin ilgisini bu konuya çekebilmek için park, milli 
park, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, geri dönüşüm tesisleri  
gibi geziler yapmalı,  bir tohumun dikilmesi ve yetiştirilmesi, bir 
canlının bakımının üstlenilmesi gibi gözlem ve uygulamaya yer 
vermeli,  okullarımızda çevre panolarının ya da çevre gazeteleri-
nin  öğrencilerce belli periyotlarla hazırlanması sağlanmalıdır. 
Öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin de diğer konularda 
olduğu gibi çevre konusunda da hizmet içi eğitimlerine önem 
verilmelidir. 

Sonuç olarak okullarımızda ortak mirasımız olan çevre ile ilgili 
etkinlikleri( ağaç dikme, temizlik çalışmaları, atık toplama 
çalışmaları vb.) ailelerin de katılımıyla artırmalı, çalışmalar sivil 
toplum kuruluşlarıyla beraber yürütülmeli, çevre konularının her 
geçen gün değişebileceği göz önünde bulundurularak eğitimler, 
seminer, panel vb. düzenlenmelidir.

Bütün bunları yapmak ve başarmak istiyoruz. Çünkü “biz, çevreyi, 
tabiatı, yaratıkları seviyoruz; onlarla sulh ve sükûn, huzur ve 
anlayış içinde yaşamak istiyoruz; onlara yardımcı olmak, onları 
korumak arzusundayız. Bu arzuyla “çıktığımız yolda dağları 
erozyondan, ovaları çölleşmekten; münbit (verimli) toprakları 
sürüklenip ziyan olmaktan kurtaracağız; ülkemizin çoraklaşmış, 
kuraklaşmış, çıplaklaşmış yerlerini yemyeşil ağaçlandıracağız.”

Evlerimizden çıkan atıkların %60'ından fazlası geri 
dönüştürülebilir. Diğer bir deyişle tamamen yeni bir şeye 
dönüşmek üzere çeşitli parçalara ayrılabilir. Belki bundan 
önce yapılması gereken şey insanların daha az eşya satın 
alması, bozulduğunu düşündükleri eşyaları çöpe atmak 
yerine tamir ettirmeye çalışmasıdır.

Peki daha satın almak ve yeniden kullanmak için neler 
yapabiliriz?

1- İhtiyacınız kalmayan eşyaları hayır kurumlarına verebilir 
ya da ikinci el eşya olarak satabilirsiniz. Bu amaçla iş yapan 
birçok internet sitesi vardır.

2- Gerçekten ihtiyacınız yoksa ileride işime yara düşüncesiyle 
bir şey satın almayın.

3- Elinizdeki eski dergi ve kitapları bekleme salonu olan 
yerlere vermeyi teklif edebilirsiniz.

4- Buzdolabınızda yiyecek dondurulmuş gıda stoklamayın, 
bırakın sizin dolabınız yerine marketin soğutucuları bu işi 
yapsın.

5- Alışverişte plastik poşet kullanmaktan vazgeçin, kendi 
çantanızı kullanın. Birikmiş poşetleriniz varsa bunları çöp 
poşeti olarak kullanabilirsiniz.

6- Yakınlarınıza işe yaramayan hediyeler almak yerine 
onların ihtiyacını giderecek şeyleri öğrenin ve onları alın. En 
iyisi dikiliagacimvar.com sitesinden onlara uzun yıllar 
yaşayacak bir ağaç �danı hediye edin.

Az Kullan
Yeniden Kullan
Geri Dönüştür


