
ÇEVRE EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI-1. GRUP RAPORU 

1)Çevre eğitimi nedir? 

Çevre eğitimi toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin 

yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesini sağlamaktır. 

Eğitim çalışmalarında bu bilinci aşılamak için ilk yapmamız gereken çalışma alanlarında, çalışma 

bölgelerinde hedef kitlemiz kamu kurum ve kuruluş çalışanları, konut sakinleri, ilk ve ortaöğretim 

öğrencileri, işyerleri ve satış noktalarıdır. 

Örneğin; ambalaj atıklarının neler olduğu, geri kazanımın önemi, kaynağında ayrı toplamanın önemini 

vurgulayıp ve bilinç düzeyini arttırarak hangi rengin hangi geri dönüşümü temsil ettiğini öğretebiliriz. 

2)Sürdürebilir kalkınma nedir? 

İnsan ve doğa arasında denge kurarak doğal kaynaklara zarar vermeden kaynakların bilinçli olarak 

tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde 

bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlanmasıdır. Genel olarak sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanması için keşfetmeye, teknolojiye ve bilgiye sahip çıkılmalı süreç en iyi şekilde 

yönetilmelidir. 

Bu durum gerçekleştiğinde sosyo-kültürel ilerleme sağlanabilir ekonomik gelişmeler ve ekosistem 

korunabilir riskler azaltılabilir yaşam kaliteleri arttırılabilir. 

Örneğin Kepez Belediyesi çevre bilincini aşılayıp ekonomik düzeyini esnafla ve yerel halkla işbirliği 

doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamış ve yaşam kalitesiyle birlikte çevrenin korunmasını 

da sağlamıştır. 

3)Kalkınma ve gelişme arasındaki fark nedir? 

Gelişme cebinize giren para akışı ile ilgili iken kalkınma beyninize giren bilgi akışıyla ilgilidir. Cebinize 

giren paralar size kendiliğinden bilgi getirmez. O yüzden kalkınma gelişme ile birlikte toplumun yaşam 

standartlarının yükselmesi, bireylerin her yönden kendilerini daha mutlu hissedecekleri bir ortamda 

yaşamalarının sağlamasıdır. 

4)Aşağıdaki maddelerin çevre eğitimi ve etkinliklerin başarısı ile ilişkisi; 

Yoksulluk; çevre eğitiminde önemli bir unsurdur. Kişilerin ekonomik düzeyi ve gördüğü eğitim 

yaşadığı sosyo-kültürel ortam çevreye olan duyarlılığıyla doğru orantılıdır. 

Örneğin geliri düşük olan bir bölgede insanlar geçim sıkıntısı içinde oldukları için yaşadığı çevreye ve 

çevreyle ilgili sorumluluk ve duyarlılık bilincinden uzak olmaktadırlar. Gelişmiş bölgelerde çevre 

temizliği insanların çevreye duyarlılığı daha üst düzeydedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği; Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir ve her kesimin rahatlıkla denize 

girebileceği plaj ortamı sağlamak. 

Örneğin Antalya belediyesinde Mavi Bayraklı plajların birinde isteğe bağlı olarak yalnızca bayanların 

girebileceği bir plaj temin edilmiştir. 


