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GİRİŞ
Birçok Avrupa ülkesinde güçlü çevresel problemler (orman yangınları, seller, hava ve su kirliliği vb.)
vatandaşların yaşamlarını ciddi olarak etkilemektedir. Bu ağın amacı; yerel toplumlara,
vatandaşların kendi yaşam alanlarını koruyabileceklerini bilgi ve farkındalık, yerel ve bölgesel
düzeyde siyasal etki, sivil toplumda ağ kurma ve sinerji unsurlarını içeren aktif müdahale yolları ile
göstermektir.
Projenin amaçları:





Çevre dostu davranışlar ve yaşam tarzları hakkında farkındalığı yaratmak
Çevre koruması ve felaket kontrolü hakkında gönüllülük yoluyla aktif Avrupa vatandaşlığı
pratiği yapmak
İmkânları kısıtlı olan gençleri çevreye müdahaleyle ilgili olan işlere dâhil etmek ve
dolayısıyla onları teşvik etmek ve özgüvenlerini geliştirmek
Gençler arasında non-formal ve informal çevre eğitimini yaygınlaştırmak

Projenin hedef kitlesi gençlik organizasyonlarının üyeleri, genç gönüllüler, spor kulüpleri, sivil
toplum örgütleri, girişimciler okullar, kiliseler ve belediyelerdir.
Ana aktiviteler şunlardır:






İyi uygulamalar konusunda bilgi akışı için iki adet uzmanlar toplantısı (partner temsilcileri ve
uzmanlar)
Tematik bir çevresel gençlik atölye çalışması (tüm katılımcı ülkelerden gençlik
girişimcilerinin temsilcileri)
Her bir katılımcı ülkede bilgilendirme günleri (5 Haziran Dünya Çevre Günü süresince)
İyi uygulamaların sunulduğu ve bir forumun yer aldığı internet sitesi
Yüksek bir görünürlülük eylemiyle gerçekleşecek olan bir final konferansı ve takip
faaliyetleri

Ağ, iyi uygulamaların ve çevresel müdahale hakkında ülkeler arası deneyimlerin paylaşılması ve
proje ortakları ve yeni gelecek ortaklar arasında uzun dönemli bir ağ oluşturma konularında
çalışmaktadır.
Bu proje Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel
Müdürlüğü tarafından Gençlik Programı çerçevesinde desteklenmektedir.

Şimdi,bu birikimi nasıl aktaracağız? Etkili eylemlerden nasıl avantaj sağlayabiliriz?
Bu projelerden bazıları transfer edilebilir ve uygulanabilir (Su, Ozon tabakası oyun),
Diğerlerinin eğitime ve bazılarınında adapte edilmesi gerekir (Temiz Estonya, Martisorul)
projeler kültüre veya değişik hedef gruplara / yerel halka göre değişiklik gösterir.
Ağımızın ortakları için bu birbirinden farklı eylemleri aynı anda her ülkede yapmayı
sağlamak ilgi çekici oldu, kampanya gibi, Bu sayede yerel aktörlere güç vererek diğer
Avrupalı komşularından destek görme hissini uyandıracaktır.
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TEMALAR



En iyi uygulamaların aşağıda sadece bazı örnekleri verilmiştir ve Bütün eylemlerin
temalarının kapağı yoktur. Diğer uygulamalar www.ecocitizens.eu adresinde
yayınlanıyor olacaktır Amaç herkese diğer ülkelerdeki kuruluşlarla doğrudan
iletişim olanağını sağlamaktır.



Bazı durumlarda eylemler değişik başlıklarda ya da çevre bilinci adı altında yer
almaktadır.Biz bu uygulamaları 'Ekolojik bilinç' başlığı altında topladık.



“Atık” teması geri dönüşümü ve atık yönetimini içerir.



“Enerji” teması ile “İklimsel Değişiklik” teması birbiriyle doğrudan bağlantılı bile
olsa burada biribirnden ayrılmıştır. “Enerji” enerjiyi kurtarma duygusunu içerir.
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En iyi çalışmalar 1.
Bahis! Karbondioksit (CO2) yayılımını 2 ayda %8 oranında azaltmak
Ülke: Hollanda
Temalar: İklim Değişikliği / Çevre Kirliliği
Katılımcılar: JMA (Gençlik Çevre Hareketi), Hollanda eğitim kurumları ve yerel makamlar \
şirketler. (www.JMA.org )
Sunum:
“İddia” Nedir?
Girişimciler bulundukları okul yönetimiyle beraber, belediye ya da ilgili yerel bir şirkete karşı, CO2
gazını 2 ayda %8 oranında azaltabileceklerine dair taahhütte bulunuyor.
Siyasiler konuşuyor, biz yapıyoruz!
İklim değişikliği önemli bir sorundur. Proje söylemlerin yerini eylemlerin almasını hedefliyor.
Gençler bu bağlamda, bulundukları camiadaki ilgili makamlar veya yerel şirketlere; “Biz, CO2’nin
yayılmasını onlardan daha kısa bir sürede azaltabiliriz; hükümetin gelecek on yıl içinde
hedefledikleri sonucu, biz kendi alanlarımızda (evde ya da okulda) iki ay içerisinde
yapabileceğimizi iddia ediyoruz!.“ söylemiyle meydan okuyor.

2007’de “İddia”!
İddia 2000 \ 2001 döneminden itibaren başarılı bir şekilde uygulandı. Bu süreçte Hollandalı 4000
genç, eski Çevre Bakanı J. Pronk ile bahiste bulundular.
“Iddia” başarılı girişimleri sonucunda faaliyetlerini Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland,
Utrecht ve Overijsel bölgelerinde devam ettirdi.
Daha fazla bilgi: http://thebet.nl/
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En iyi çalışmalar 2.
Köylerde Sulama Suyu ve Bitkilendirme Model Projesi

Ülke: Türkiye
Temalar: Ekosistem / Su
Katılımcılar: TEMA Vakfı & Kanada Konsolosluğu (Sponsor)
Sunum:
Proje 2001-2003 yılları arasında Kırıkkale’nin Keskin bölgesinde gerçekleştirilmiştir
Projenin Hedefi: Katmanlarından sızan sudan yaralanarak sulu tarıma geçiş imkanı sağlamak.
Aktiviteler: Su katmalarından yararlanılması için 5 adet sulama havuzu inşa edildi.
600 ha. lık alan tarım bölgesine dönüştürülerek üretime açık hale geldi, çeşitli meyve ve sebze
yetiştirildi.
Köylülere sulu tarım, meyve ve sebze yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi
Daha fazla bilgi: http://english.tema.org.tr/OurWork/RuralDevelopmentProjects.htm

En iyi çalışmalar

3.
6

Ozon Tabakası Oyunu
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Tema: İklim Değişikliği
Katılımcılar: Y E E, eğitimciler, gençlik çalışanları, öğretmenler,
gençler ve çocuklar
Sunum:
Nasıl oynanır: Oyuncular üç gruba ayrılır: Ozon Tabakası,
Ultraviole (UV) Işınları ve Canlılar (kendi içlerinde fabrika sahipleri,
çevreciler, bitkiler ve hayvanlar olarak ayrılacak)
Canlılar ortada bir halke oluşturacaklar -Dünya’da yaşamı temsil ediyorlar-, ozon tabakası bu
halkanın etrafında, UV ışınları ise halkanın en dışında bulunacaktır. UV ışınları kağıttan yapılmış
topları organizmalara atarak, onları vurmaya çalışırken ozon tabakası bunlara engel olmaya
çalışacaktır- herhangi bir şekilde üç kere vurulan organizma ölmüş olur. Bir diğer kural ise
hayvanlar ve bitkilerin gözleri bağlı olacaktır (insanlara göre daha savunmasız oldukları için);
fabrika sahipleri ise kağıtları UV ışınlarına geri atabilir. Zira böylelikle dairenin -yaşam alanı- daha
da daralmasina sebep olacaklardır.
Sonuçlar: Çocuklar UV ışınlarının ozon tabakası ve canlılar üzerindeki etkilerini daha anlaşılır bir
biçimde kavrayıp, çevrenin işleme mekanizmasina konusu üzerinde düşünmeye başlamış
olacaklar.
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En iyi çalışmalar 4.
Ben & Jerry’s İklim Değişikliği Okulu
Ülke: Hollanda, Birleşik Krallık, İrlanda, Norveç, İsveç, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz
Tema: İklim Değişikliği
Katılımcılar: WWF, Jerry Greenfield (Ben & Jerrys kurucu ortağı), Marc Cornlissen.
Sunum:
Proje: gençlerin, işletme ve şahısların çevreye olumsuz etkilerine karşıt bir duruş sergilemesine
destek ve cesaret vermek amaçlı oluşturulmuştur.
Proje aşağıdaki ortaklıklarla kurulmuştur:
 Marc Cornelissen, kutup kaşifi,
 Doğal Hayatı Koruma Derneği (World Wildlife Fund)
2008’de 8 ülkeden (İrlanda, Birleşik Krallık, Almanya, Portekiz, İsveç, İspanya, Fransa ve Hollanda)
8 kişiyle proje için önerilenler:
1. Katılımcıların faaliyet planlarını geliştirmeye yönelik, kişisel profillerine göre uyarlanmış, özel
eğitim programları verilmesi
2. Uzaktan eğitim, workshop ve seminerler, etkili iletişim ve işletme programları
3. Kampanyalarının verimli olabilmesi için proje rehberliği ve danışmanlığının yapılması
Daha fazla bilgi: www.climatechangecollege.org
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En iyi çalışmalar
Carapates

5.

Ulke: Fransa
Tema: Mobilite / İklim Değişikliği
Sunum:
« Carapate » ve « Caracycle » Nedir ?
Öğrencilerin okullarına, gönüllü yetişkinler -genellikle ebeveynler- rehberliğinde yaya (carapate) ve
ya bisikletli (caracycle) ulaşımının sağlanmasıdır. Belli güzergah ve belirli bir zaman süresi
izlenerek çocuklar güvenli koşullarda okula ulaştırılır. Uzaklıklarına en uygun mesafedeki duraktan
sonra yaya veya bisikletli olarak devam edilir. Yaya mesafesi 20 dakikadan fazla olmamalıdır
(yaklaşık 1 km).
Bisiklet kullanımı için maksimum uzaklık ise 3 km mesafedir.
Amaçlar :
Okul ulaşımının,
gerçekleştirilmesi.

gönüllü

ebeveynler

gözetiminde

–dönüşümlü-,

yaya

ya

da

bisikletli

2008’de Languedoc Roussillon (Güney Fransa) bölgesinde 80’den fazla carapattes ve caracycles
projesi yapıldı.
Daha fazla bilgi : www.carapattes.org
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En iyi çalışmalar 6.
Güneş Cihazını Tasarla

Ülke: İspanya
Tema: Enerji
Katılımcılar: ECO-Union, Sabadell Tasarım Okulu öğrencileri, ESDi, Barcelona.
Sunum:
Eco-Union güneş enerjisi ile çalışan cihazların tasarımına yönelik workshoplar gerçekleştiriyor:
güneş enerjisi ile çalışan saat, pil şarjörü ve fırın... Tüm bu cihazlarların tasarımında geri
dönüşümlü materyaller ve kullanılabilirlik esas alınıyor.
Yapılan workshoplar esnasında öğrenciler bir yandan bu cihazların üretiminde kullandıkları
materyallerin geri dönüşümü ve bunların yaşam zincirleri üzerinde düşünurken; bir yandan da,
nasıl daha uzun soluklu ürünler tasarlayabilecekleri konusunda bilgi sahibi de oluyorlar.
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En iyi çalışmalar 7.
Kontrol Et
Ülke: Hollanda, Almanya, İspanya, Bulgaristan, Macaristan
Tema: Enerji / İklim Değişikliği
Katılımcılar:
Ecofys Netherlands Hollanda, SenterNovem Hollanda, COS Hollanda, Berliner Energieagentur
Almanya, Unabhängiges Institut für Umweltfragen Almanya, Ecofys ES İspanya, Municipal Energy
Agency – Rousse Bulgaristan, Energy Club Environmental Association Macaristan.
Sunum:
Projedeki her bir ortak; Energy Performance Assessments (EPAs) doğrultusunda, kendi
ülkelerindeki okuların enerji kullanımını gözden geçirdi. EPA, bu veriler doğrultusunda enerji
kullanımının daha iyi düzeyde olabilmesi için okullara gerek teknik, gerek örgütsel çözüm
önerilerinde bulundu.
Proje ortaklarına, teknik bilgilerin yanısıra; enerji tasarrufu, iklim değişikliği konularında öğretmen
ve öğrencileri bilgilendirmeye, onların aktif katılımlarını sağlamaya yönelik çeşitli eğitimler de
verildi.
Daha fazla bilgi: www.check-it-out.eu
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En iyi çalışmalar 8.
Mobility Race
Country: Spain
Theme (s): Mobility / Energy / Air pollution
Actor(s): Actor(s): eco-union, Amics de la Bici, PTP, APB, people!!
Presentation:
This initiative of Eco-Union, a volunteer environmental NGO in Barcelona, consists in a
race done with different means of transport, with the following characteristics:
 each participant chooses his/her mean of transport: by foot, by bicycle, by public
bicycle, by motorbike, by car, by public transport, by skates board etc.,
 it takes place in an urban area (in the case of Eco-Union, Barcelona),
 it can be organized during the Mobility Week (end of September) or the
environment day/week (first week of June),
 it is done in a friendly and funny atmosphere,
 it allows to develop collaboration with other associations (in our case the skaters
association, the association for the promotion of public transport, friends of the bike
association, etc.)
The objectives of this action are:
- to show that the car is usually not the fastest way to move in the city for
medium distances (bike is usually first);
- to promote healthy way of transportation.
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En iyi çalışmalar 9.
Şehirde Yürüyüş: Kulaklarınızla duyun
Ülke: Fransa
Tema(lar): Hareketlilik/ Gürültü kirliliği
Katılımcı(lar): APIEU Montpellier-Mèze
Sunum:
Şehre ilişkin çevre farkındalığı kampanyası çerçevesinde Fransız APIEU birliği Montpellier
şehrine yürüyüş düzenlemektedir. Bu yürüyüşler , şehir atmosferini yaratan sesleri
anlamak ve şehrin şekillerinin seslerin yolculuğunu nasıl değiştirdiğini anlamak için, kendi
şehirlerinde’ akustik bir bakışa ‘ davet edilen herhangi bir hedef grubuna ( öğretmeneler,
okul öğrencileri, sokaktaki insanlar ) açıktır.
Bu yürüyüşlerin amaçları şunlardır.
-şehirdeki seslerin çeşitliliğinin sonuçlarını daha iyi anlamak için,
-şehir yaşamında genellikle unuttuğumuz seslerin dünyasıyla kendi ilişkimizi daha iyi
anlamak için,
-şehirdeki bizi çevreleyen seslerin güzelliğini keşfetmek için,
-şehir yaşamında daha güvenli ve rahat hissetmek için.
Daha fazla bilgi için: www.apieum.org
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En iyi çalışmalar 10.
Reciclario fashıon contest- Moda Yarışması
Ülke: Portekiz
Tema: ATIK
Katılımcılar: Leiriadaki genç insanlar ve toplum kuruluşları
Sunum:
Portekiz organizasyonu olan Vertigem ‘ Reciclario’ projesini düzenlemiştir. Reciclario eski
materyalleri dönüştürerek elbise yapmak için düzenlenen bir moda yarışmasıdır.
Bu yarışma 12 yaşından 28 yaşına kadar olan çocuk ve gençleri hedeflemektedir.
Moda ve dizayn profesyonelleri, gençlik işçileri, çevre eüğitimcileri ve öğretmenler orijinal
kreasyonları değerlendirmektedir.
Bu proje aşagıdaki aşamalara bölünmüştür:
-yapılan ödüllü elbiselerle moda geçiti,
-yarışmadan sonra birkaç hafta süren yapılan elbiselerin sergilenmesi,
-gösterideki sergiye katılan ev sahibi okul gruplarını worshoplara katılımı.
Amaç , eski malzemelerden , kauçcuk, plastik ya ada başka şeylerden moda objeleri
yaratabileceğinizi göstermektir.
Daha fazla bilgi için: www.reciclario.com
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En iyi çalışmalar 11.
Boş zaman ayırın ve sinema bileti alın
Ülke: İtalya
Tema: atık
Katılımcılar: GEOFILOS/ LAGAMBIENTE
Sunum:
Geofilos- Lagambiente organizasyonu ‘ E’ di secena lambiente’ kampanyası
yürütmektedir. Bu projenin başlama amacı atık malzemelerden – elde var olanlardan ve
geri dönüştürülebilen ürünler üzerinde farkındalığı artırmaktır. Kampanya bölgesindeki atık
yönetiminin trjik durumu yüzünden, Lagambiente insanlara her Perşembe sinemaya 15
plastik şişe getirmelerini ve bilet fiyatlarından para artırmalarını salık verir.
Bu davranış geri dönüştürülebilir plastik şişelerin toplanmasına katkıda bulunmayı ve
çevre korunmasında toplum farkındalığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir geri dönüşüm şirketi de toplanan plastik şişeleri alır.
Sinema biletleri üzerinde indirimi finanse eder. Bunun karşılığında iyi bir tanıtım yaparlar
ve genelde az sayıda kişinin sinemaya gittiği gun olan Perşambe günlerinde de sinemaya
gidiş sayısını artırmışlardır.
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En iyi çalışmalar 12.
Martisorul

Ülke : Romanya
Tema : Atık
Katılımcılar: Mare Nostrum NGO, okul öğretmenleri
Sunum:
’Martisorul’, ilkbaharda doğanın yeniden doğuşunun
kutlandığı bir Romanya geleneğidir.
2004 den NGO Mare Nostrum ‘ Martisorul ecolojik’ diye
adlandırılan olayı, geleneği kullanarak ve de ekolojik yönünü vererek yürütmektedir.
‘Martisoare’ olarak adlandırılan dekoratif nesneler Constanta Country deki 80 den fazla
anaokulu ve liselerden katılan çocuklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlar bir jüri
tarafından değerlendirilmiş ve en orijinal olanları ödüllendirilmiştir.
Yaklaşık 1800 ‘ Martisoare ‘ yaratan 200 öğretmen ve 400 öğrenciden daha fazla kişi
katılmıştır ve bunlar geri dönüştürülebilen, ekolojik ve biyolojık olatrak değerlendirilebılen
malzemeleri yapmışlardır.
Bu projenın önemli bir boyutu da , toplum tarafında kabul edilen gelenekle çevresel bir
mesaj vermeyi birleştirmektir. Üretilen bu geleneksel nesneler Romanya evlerine girecek
ve mesaj da tüğm aile üyelerine aktarılacaktır.
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En iyi çalışmalar 13.
Geri dönüşümü oynayarak öğrenmek
Ülke: Yunanistan
Tema : Atık
Katılımcılar: Korinthias Belediyelerinin yerel birliği
Sunum:
www.anakyklosi.com.gr veb sayfası, ‘geri dönüşüm, ve çöğlerin alternatif yönetmi:
Çingene toplumu için yeni sosyal etkinlikler’ proje çevçevesinde yapılmıştır. Bölgesel
Girişlimcilik programı olan Pelopenesus un 5.2 ci maddesi.
Bu web sitesinin amacı geri dönüşüme aktif bir şekilde katılmada ve tüketimde daha
sorumlu olma yolunda okul öğrencilerinin çevreye ilişkin farkında olamalarını sağlamaktır.
Bu web sitesi interaktif sunumu ve online oyunları sunmaktadır. Aynı zamanda çöp
toplayarak yaşayan çingene topluluklarını katılımına odaklanmaktadır ve bu şekilde
onların para kazanmalarını sağlamaktır.
Bu sayfanın promosyonu okul çocuklarını yaratıcı worshopları aracılığıyla ve de buna
paralel olarak web sayfasının video sunumuyla gerçekleştirilmiştir.
Sloganı : ‘ Azaltın ( çöpün miktarını) , yeniden kullanın, geri dönüştürün’.
Daha fazla bilgi için: www.anakyklosi.com.gr
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En iyi çalışmalar 14.
Bir günde temiz Estonya
Ülke : Estonya
Tema : Atık
Katılımcılar: R. Nolvak ve T. Trapido adlı iki yurttaş orijinal fikri buldular ve Estonyadaki
üst uzmanlar grubuyla gerçekleştirdiler. Asıl takım 133 kişiden oluştu; estonya
çevresindeki tüm proje grubu 600 kişinin üzerindeydi. Özel ve halk sektöründen
katılımcılar da içermekteydi.
Sunum:
Amaçlar:
-

-

çöp dökülen alanlardaki yasal olmayan atıklar üzerinde toplum farkındalığını artırmak,
estonyadaki sorunun gerçek boyutuna ilişkin detaylı bir bilgi edinmek,
önemli tarihler,
2007 Eylülünden 2008 Nisan ortasına kadar: 720 gönüllü estonyadaki çöp dökülen alanlardaki 10
656 yasal olamayan atığı belirlemişlerdir.
15.3 2008: medya kampanyasının başlangıcı
21.03.2008: temizleme günü için gönüllülerin intenett de kaydının başlatılması
1.4.2008: ESTONYA ORDUSU Tallinn yakınındaki en büyük çöpü temizleyecek ( 200 tonun
üzerinde ) ve hareketi başlatacak.
02.05.2008: lojistik donanım hazırdı.
3.5.2008: 50 000 den fazla insan estonyanın büyük temizlik gününe katıldı.
4.5.2008: ‘Thank You ‘ konserleri Estonya da üç en büyük şehrinde verildi. ‘Tallinn, Tartu ve Narva’.

Sonuç: ‘2008 Mayısını 3 ünde 50 000 den fazla gönüllüköylerde, şehirlerde, ormanlarda ve yol
kenarlarında , tüm ülkede kaltıldı.
Beş saatten daha az bir zamanda 10 000 tondan daha fazla çöp toplanıldı ve 207 geçici toplama
istasyonuna gönderildi. Estonya ormanları ve yolları şimdi daha temiz!

Bu hareket büyük ölçüde toplum farkındalığını bir defada harekete geçirmeyi amaçlamıştır.
Gelecekte tekrarlanmayacaktır.
Daha fazla bilgi için: : www.teeme2008.ee
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En iyi çalışmalar 15.
Her çekirdek bir ağaçtır

Ülke: TÜRKİYE
Tema: Ekosistem /sürdürülebilir tarım
Katılımcılar:TEMA Vakfı ,Manisa Vailiği
Sunum: Bu proje meyve tohumlarının
muhafazası ile ilgilidir.Bu mesaj şu
sözleri izlemektedir ‘ meyve tohumlarını
atmayın eğer bu meyve tohumlarını çöpe
atarsanız onlar kaybolabılır fakat eger bu
tohumları korursak belkı onları
yetıstırebılırız’
Tema bilgili insanlar aracılıgı ıle
tohumları saklamak gerektıgını anlatan
broşürler dağıtmaktadır.bu evreden
sonra gönüllüler bu tohumları bazı doğal
alanlara saçarlar ayrıca tohumlar
uçaklarla hava aracılığı ile de saçılırlar
böylece tohumlar kendılerıne bır yer
edınmıs olurlar ki bu yere insanlar
yürüyerek ulaşamazlar.
Bu proje 2007 yılında uygulamaya
konmuştur ve Spil Dağı Ulusal
Parkından Manısaya tasınmıstır.
Tüm kampanya doğanın ihtyacı olan toplanmıs tohumları saçarak insanları doğaya
bağlamıştır.
Daha fazla bilgi için: www.manisa.bel.tr/haber_detay.asp?id=243 &
www.manisa.gov.tr/anasayfa/haber.asp?haberId=511
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En iyi çalışmalar 16.
Kryoneri Patikası
Ülke: Greece
Tema : Ecosystem / Sustainable Agro-Tourism
Katılımcılar: NGO Filoxenia, Youth group Bobires, Environmental Movement of Corinthia,
Youth Council of Corinthia, Municipality of Sikion (2005), Forest office of Corinthia.
Sunum:
The Greek NGO Filoxenia has carried out a pilot project with aim the revival of an
abandoned traditional flagstone footpath and its 150 years old fountain.
From 1999, a group of youngster from the village, the youth group Bobires, Filoxenia
together with European volunteers (EVS program) and Leonardo Da Vinci trainees have
given a second life to the footpath.
In 2005, in cooperation with the municipality of Sikion, it was integrated in a Leader +
project and it was awarded 1st place in all Peloponnesus.
In 2006 in cooperation with the forest office of Corinth, the 2nd part of the footpath was
converted into an environmental footpath, with wood constructions and educative panels
about fauna and flora.
In 2008, the 3rd part of the footpath was cleaned of its huge amount of domestic rubbishes
that have been exposed in the central place of the village, provoking the reaction of the
villagers, of the municipality and the discussions reached two TV debates in local TVs.
From 2007, school groups and tourists visit the footpath.
The aims is to show to the villagers their own heritage, and that they can combine
economic local development through agro-tourism, and environmental protection.

Daha fazla bilgi için: www.filox.org
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En iyi çalışmalar 17.
ÇÖLE DÖNÜŞME
Ülke: TÜRKİYE
Tema: Ecosystem
Katılımcılar: TEMA Foundation, Mitsui International Environment Fund
Sunum:
Bir erezyon kurbani olan corak toprakli karapinar bolgesi 1962-1970 yillari arasinda devlet
tarim-ziraat daireleri tarafindan uretim alanina basariyla cevrildi.
Karapinar colu kontrol istasyonu Turkiye'deki en buyuk ve basarili erezyon kontrol projesi
ve dunyadaki 10 buyuk projeden bir tanesi.
2006-8 yillari arasinda TEMA tarafindan yurutulen DESIRE (kurualanlarin cevresel
devamliliga dahil edilmesi arastirma bolgesi) projesinin amaclari :

Daha fazla bilgi için: http://english.tema.org.tr/News/Releases/TemaMitsui.htm
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En iyi çalışmalar 18.
Yeniden Oluşma
Ülke: Greece
Tema: Ecosystem / Forest Fire
Katılımcılar: Environmental Center of Akrata, Primary Schools
Sunum:
The Environmental Education Center of Akratas (Peloponnesus, GR) created an
educational program for schools after the disastrous fires of the summer 2007 that affected
all Greece.
This program is called “REGENERATION” and is carried out inside the burned forests.
The environmental educators carry out some games, songs, educational workshops (i.e.
drawing with carbon of burned tree, creating a small theatre play with the burnt forest in
the background, etc.). The theme is the rebirth and the regeneration of the nature.
The project brings to the youth a message of hope and the motivation to become active for
the environment.
Daha fazla bilgi için: http://kpe-akrat.ach.sch.gr/regeneration.php
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BEST PRACTICE 19.
Dünya Su İzleme Günü
Ülke: Çek Cumhuriyeti/ Dünya
Tema: Ekosistem/ Su
Katılımcılar: Su Çevresi Federasyonu, Uluslararası Su Örgütü, Y E E ve dünya çapından
katılımcılar.
Sunum:
Dünya Su İzleme Günü çevremizi gözlemlemede ve gerçek bir saha araştırması
deneyimlemede faal bir rol üstlenmek için bir fırsat yaratmaktadır.
www.worldmonitoringday.org adresinde kaydınızı tamamladıktan sonra özet bir kitapçıkla
sizlere verilecek özel su izleme setleri ile artık çevrenizden su örneği (nehir, havuz, göl)
toplamaya başlayabilirsiniz.
Dünya Su İzleme Günü 18 Eylül’de kutlanmaktadır.
Sıcaklık, PH, berraklık ve çözünmüş oksijen gibi su kalite parametrelerini kontrol edebilir,
ölçümden sonra değerlendirme için sonuçları internet sitesine gönderebilirsiniz.
Su izleme setlerinin kullanımı 6 yaşındaki bir çocuğun bile kullanabileceği kadar basittir.
Daha fazla bilgi için: www.worldmonitoringday.org
2009’da Dünya Su İzleme Günü’ne katılın!
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BEST PRACTICE 20.
Lalucci
Ülke: İspanya
Tema: Ekolojik farkındalık
Katılımcılar: Genç gönüllüler, tasarımcılar ve Eco-Union üyeleri.
Sunum:
Barselona’da bulunan ve İspanyol bir sivil toplum örgütü olan Eco-Unioni, ekolojik bir
markayı piyasaya sürmüştür: Laluci.
Bu markanın ismi nesli tükenmekte olan ateşböceklerine ithafen verilmiştir. Laluci
ürünleri çevresel problemlerle ilgili farkındalığı arttırmak için toplama mesaj vermeyi
amaçlamaktadır. Proje kapsamında bir kısım tasarım tişörtün de satışı yapılmaktadır.
Ürünler internet üzerinde www.laluci.org adresinde satılmaktadır.
Daha fazla bilgi için: www.laluci.org
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BEST PRACTICE 21.
Çevreyle İlgili Gençlik Değişimi
Ülke: Lüksemburg
Tema: Ekolojik farkındalık
Katılımcılar: 7 Farklı ülkeden gençik grupları: Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
İtalya, Fransa, Letonya ve Bulgaristan
Sunum:
7 farklı Avrupa ülkesinden genç gruplar Eko-Vatandaşlık hakkında deneyimlerini
paylaşmaktalar.
Bu paylaşımlardan önce her bir grup, kendi ülkesinde çevreyle ilgili bir proje yapmıştı.
Gençlik değişimleri grupların kendi yerel faaliyetlerine Avrupai bir çap kazandırdı ve diğer
fikir ve yöntem değişimi sağlamak suretiyle projelerine devam etmeleri için onlara yetki
sağladı.
Daha iyi bir çevreye sahip olmak için neler yapabiliriz? Ormanlarımızı nasıl koruyabilir,
israf etmeden enerjiyi nasıl üretebilir ve kullanabiliriz? Eko-vatandaş ne demektir? Bütün
bunlar eko gençlik değişim programı sırasında grupların değindiği başlıca konulardı .
Çevre konusunda tartışmalara, workshop’lara ve ziyaretlere katıldılar ve çevre üzerine
çalışmalar uyguladılar.
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BEST PRACTICE 22.
Avrupa’da Gönüllü Çevre İşi

Ülke: Almanya/Avrupa
Tema: Ekolojik farkındalık/Gönüllü çalışma
Katılımcılar: Oekojob.de Organizasyonu (Almanya)
Sunum:
Oekojob.de organizasyonu çevre konusunda gönüllü çalışmalar yapılabilmesi için fırsatlar
sunan bir web sitesini hizmete sunmaktadır:
“www.eco-jobs.info ile kendinize daha iyi bir çevre garanti sağlayabilirsiniz. Burada,
Avrupa’daki çevre ve doğa korunması alanında gönüllü olarak çalışılabilecek yerler,
burslar, işler, çalışma kampları ve örgütsel çalışmalar konusunda fırsatlar bulabilirsiniz.
Organizasyonlardan, ekolojk piyasasından işverenler ve sosyal girişimciler sistem veri
tabanına yeni iş önerileri ekleyebilir ve düzenleme yapabilirler.”
240 Adet gönüllü çevre işi öneren 180’den fazla organizasyon kayıtlıdır (2009).
Daha fazla bilgi için: www.eco-jobs.info
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BEST PRACTICE 23.
Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Ücretsiz Online Kurs
Ülke: Avrupa
Tema: Ekoloji/Sürdürülebilir Kalkınma
Katılımcılar: Değişim için gençlik hareketi ve Avrupa partner organizasyonları
Sunum:
Kurs 2008 Mayıs-Ağustos ayları arasında devam etmişti.
Kursun başıca konuları şunlardı:
-Ekoloji ya da “Sürdürülebilir bir sistem nasıldır?”
-Su, gıda ve enerji ya da “Başarılı sistemler nasıl elde edilir, seriler nasıl bağlanır?”
-İklim değişikliği ya da “Potansiyel gezegensel değişimler”
-Ekonomi ve organizasyon ya da “sürdürülebilir bir topluma nasıl ulaşır?”
-Yaşam tarzları ya da “Alışkanlıklarınız nasıl şekil değiştirir?
- Gelecek ya da “Nereye gidiyoruz ve şimdi nereye gidiyorum?”
Sistem: Faal katılım ve tecrübe paylaşımı, uzman müdahelesi, kullanım için bazı gereçler.
Eğitim sonunda sertifika verilecektir.
Daha fazla bilgi için: http://sustainable.wiki-site.com & www.youthactionforchange.org
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Bu yayına aşağıdaki organizasyonlar katkıda bulunmuştur:
Filoxenia – Greece
Environmental Education Centre of Akrata – GR
Environmental Movement of Corinthia - GR
Barcelona Voluntaria – Spain
Asociacion Columbares – Spain
Eco Union - Spain
Geofilos / Legambiente - Italy
Cesvol – Italy
Solidarités Jeunesses – France
G.R.A.I.N.E. L. R. - France
Vertigem – Portugal
GESOGED – Turkey
Mare Nostrum – Romania
Together – Luxembourg
Olde Vechte– The Netherlands
Eurobridge – Estonia
Young Greens – Estonia
Europejskie Forum Mlodziezy – Poland
The Duke of Edinburghs Award – Czech Rep.
INEX SDA Kostelecke Horky – Czech Republic
Youth Environment Europe - Czech Republic
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Yayına maddi destek sağlayanlar:

European Commission
DG Education and Culture
Youth in Action Programme
Action 1 – Youth for Europe
Pilot Projects on Thematic Networking

© 2008 Filoxenia - Centre for Intercultural Programmes and Youth Exchanges, Greece, www.filox.org
Use, reprinting and reproduction allowed only for non-commercial purposes and only if the source
(www.ecocitizens.eu) is mentioned and a link to the organisation that provided the best practice is set.
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