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ÇEVRE EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİK DOSYALARI
İÇİN AÇIKLAMA

Bilindiği gibi Mavi Bayrak’ın en önemli ve ödülün sürekliliği için sac
ayaklarından biri çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren kriteridir. Bu
kapsamda her yıl sezon içinde gerçekleştirilmiş olan etkinlikleri açıklayan bir
dosyanın, başvuru formları ile birlikte gönderilmesi beklenmektedir.
2001 yılından bu yana ise, gelen dosyalar arasından en etkili faaliyetleri
gerçekleştiren ve bu faaliyetleri en iyi şekilde raporlayan belediye, yerel dernek ve
tesislere “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü”, bir Ulusal Jüri
marifetiyle verilmektedir.
Bugüne kadar başvuru formları ile gelen dosyalarda dikkati çeken en önemli
özelliklerden bir tanesi dosyaların görsel anlamda çekiciliğine ağırlık verilmesi ve bu
nedenle içerikten uzaklaşılması olmuştur. Bu konu ayrıca Ulusal Jüri’nin
değerlendirmesi sırasında çok fazla dosya değerlendiriyor olmaları nedeniyle
olumsuz karşılanmış ve dosyalara yapılan etkinliklerin içeriğini ön plana çıkaran bir
şablon getirilmesi önerisi ortaya çıkmıştır.
Bu kapsamda Vakfımız, bu yıl için zorunlu olmamakla birlikte isteyen başvuru
sahipleri için Microsoft Powerpoint tabanlı bir şablon hazırlamış bulunmaktadır. Bu
şablona uyarak dosya hazırlamak isteyen başvuru sahiplerinin bilgisayar ortamında
hazırladıkları dosyaları ve tüm ilgili fotoğrafların orijinallerini bir CD’ye yüklemeleri ve
ayrıca Powerpoint dosyasının baskısını alarak, spiral dosya haline getirmeleri ve CD
ile birlikte Vakfımıza teslim etmeleri beklenmektedir.
Etkinlikleri örnek şablon kullanmadan hazırlamak isteyenlerin de bu örnekleri
format olarak baz almaları, yapılan etkinlikleri sırasıyla ve fotoğrafları ve
basında/sosyal medyada çıkan haberleri de içerecek şekilde dosyayı oluşturarak
göndermeleri öngörülmektedir.
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