
 
     Bireylerin günlük yaşam şekilleri ve alışkanlıkla-
rı neticesinde doğaya bilinçsizce zarar vermeleri 
ve her geçen gün ekolojik ayak izlerinin artmasın-
dan dolayı doğa kendini yenileyememektedir. İn-
sanoğlu doğanın kendini yenileme hızından daha 
hızlı bir şekilde doğayı tahrip etmekte, bu nedenle 
de yeryüzünde doğal kaynaklar ve ekosistemlerin 
sürdürülebilirliği gittikçe tehdit altına girmektedir.  
Sürdürülebilir yaşamın devam edebilmesi için bi-
reylerin bu konuda bilinçlenmeleri yaşam ve tüke-
tim alışkanlıklarını doğanın doğal dengesini boz-
mayacak şekilde sürdürmeleri ile mümkün olmak-
tadır. Bu da ancak; doğa ve doğa olayların farkına 
varabilen, ekolojinin sınırlarını bilen, doğayla 
uyumlu yaşama becerisi kazanmış, doğada yaşa-
nan sorunları fark edebilen ve çözümün bir parça-
sı olabilen yani ekolojik okuryazarlık seviyesi yük-
sek olan bireyler sayesinde olacaktır.  
Birçok temel alışkanlık ve tutumun kazanılmasında 
olduğu gibi ekolojik okuryazarlık eğitiminin de 
okulöncesi dönemde verilmeye başlanması; birey-
lerin okulöncesi dönemden başlayarak doğaya 
karşı olumlu tutum kazanmaları gelecek yaşantıla-
rı için önemlidir. Bu durum okulöncesi çocukları ve 
onların eğitiminden sorumlu öğretmenlerin süre-
ce dahil edilmesi  gerekliliğini ortaya koymuştur. 

 

EĞİTİM PROGRAMI TAKVİMİ 

Öğretmen Eğitimi  
 

• 10 -14 Eylül  ( Kızılcahamam Jeopark, Soğuksu 
Milli Parkı, Işık Dağı, Karagöl) 

Çocukların  Eğitimi 
 

• 15 - 22 Ekim 2018  ( Eymir Gölü)  

• 23 Ekim - 01 Kasım 2018 (TBMM Bahçesi)  

• 25 Ekim - 07 Kasım 2018  ( Eğitim gördükleri 
okulun bahçesi)   
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PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUMLAR 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı) 

• Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

• Kızılcahamam Belediyesi 

• Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 

PROJEYİ YÜRÜTEN OKUL 
 

CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU 
 

Adres: Eryaman 6. Etap Atakent 2. Kısım 276. Sokak No 11 

Etimesgut / ANKARA  

Tel: 0 312 282 19 27      Fax: 0 312 282 75 60 

Web: http://cahitzarifoglu.meb.k12.tr  



PROJENİN AMACI 
Proje ile katılımcıların; dünyanın/doğanın bilimini 
öğrenerek yaşamlarını bu doğrultuda sürdürmele-
ri, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreç-
leri anlamaları, doğaya yönelik olumlu tutum, de-
ğer ve anlayış geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 
Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki özel amaç-
lara ulaşılmaya çalışılacaktır. 
•Katılımcıların yaparak yaşayarak doğayı deneyim-
lemelerini sağlamak, 
•Ekoloji ve doğa eğitimi konusunda farkındalık 
yaratmak, 
•Yaşanılan çevreyi tanıyarak doğayı korumaya yö-
nelik bilinçli bir bakış açısı geliştirmek,  
•Ekosistemlerin işleyişi ve insanların bu ekosistem 
üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri konusunda 
farkındalığı geliştirmek, 
•Doğa –  insan –  toplum ilişkileri ve bu ilişkilerde 
yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme 
becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak, 
•Doğanın dilini anlayarak doğaya karşı olumlu tu-
tumlar geliştirmesinin sağlanmak, 
•Biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak,  
•Ekolojik dengeyi koruma ve sürdürülebilir bir 
çevre için yaşam bilinci geliştirmelerini sağlamak. 
Katılımcıların ekolojik okuryazarlık konusunda bi-
linçlenmeleri, doğanın bir parçası olma, doğadaki 
tüm canlılara saygı duyma, tüm canlıların yaşam 
hakkını koruma, doğada yaşanan problemleri far-
ketme, bu problemlerin çözümü için öneri geliştir-
me, çözümün bir parçası olma konularında farkın-
dalıklarının artması beklenmektedir. Doğada yapı-
lan tüm faaliyetlerin çocukların bilime karşı olumlu 
tutum geliştirmelerinin yanında bilişsel, duyuşsal, 
devinimsel ve sosyal iletişim becerileri yönünden 
gelişimlerine de olumlu katkılar sağlaması beklen-
mektedir. Doğa eğitiminde öğrencilerin kazana-
cakları bu deneyimin de onların ileriki yıllara yö-
nelik akademik tercihlerini ve yine bu gibi faaliyet-
lere istekli şekilde katılmalarını da olumlu yönde 
etkileyeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda ön-
celikle okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 
çocukların öğretmenleri ve ardından çocuklar ile 
etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ 
        Ankara ili Etimesgut ilçesinde eğitim gören 48-
66 aylık (4,5 –  5 yaş) çocuklar ve onların okulönce-
si öğretmenlerinden oluşturmaktadır.  
    Proje; önce okulöncesi öğretmenleri ardından 
okulöncesi çocuklarının etkinlik dönemlerini kapsa-
maktadır. Projenin ilk eğitim döneminde okulöncesi 
dönem öğretmenleri için düzenlenen 5 günlük eği-
tim programı çerçevesinde Kızılcahamam Soğuksu 
Milli Parkı, Işık Dağı, Jeopark ve Karagöl çevresinde 
konaklamalı olarak yapılacaktır. Öğretmen eğitim 
programında; Okulöncesi eğitimde bilim çalışmala-
rı, çocuk eğitiminde doğa etkinlikleri, Ekolojik 
Okuryazarlık, Ekolojinin Temel İlkeleri, Ekolojik 
Okuryazarın Temel ilkeleri, Orman       Ekosistemi, 
Toprak Ekolojisi ve Su Ekolojisi konuları teorik ve 
uygulamalı bir şekilde işlenecektir. Öğretmenlerin 
ekoloji konusunda edindikleri bilgi, beceri ve tu-
tumlarının daha sonraki süreçteki uygulamalarına 
ve öğrencilerine aktarmaları beklenmektedir. 
    Okulöncesi çocukları ile etkinlik döneminde önce 
Eymir Gölü’nde, TBMM Botanik Bahçesi’nde, son 
olarak da TEMA tarafından çocukların kendi okulla-
rının bahçelerinde etkinlikler yapılacaktır. Bu etkin-
liklerle doğa ve doğa olaylarına eleştirel bakabil-
meleri, sorunların çözümüne yönelik fikirler gelişti-
rerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapa-
bilmeleri, ekolojinin sınırlarını bilmeleri, doğayla 
uyumlu yaşama becerisi kazanmaları, doğada yaşa-
nan sorunları fark etmeleri ve çözümün bir parçası 
olabilmeleri, sürdürülebilir yaşam gibi konularda 
farkındalık oluşturmaları ve öğrendiklerini günlük 
yaşamlarında kullanmaları hedeflenmektedir. 
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