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 # EylemlerimÖnemlidir: Küresel Eylem Günleri 2022  

 

 

 
Küresel Eylem Günleri 2022'ye hoş geldiniz! Bu kursun 10 günü boyunca, küçük bireysel eylemlerin kendi refahımız ve Dünyamızın 

refahı üzerinde ne kadar önemli bir etkisi olabileceğini başkalarına gösterecek ve onları motive edeceğiz. 

 

Bilgi almak ve Uluslararası Çevre Eğitimi Vakfından katılım sertifikası almak için FEE internet sitesinden kayıt olunuz.  

 

#KüreselEylemGünleri'nin  bu yıl, Biyoçeşitlilik konusunun önemine ve onu güçlendirerek nasıl #NesilOnarım yapabileceğinize 

odaklanacak. #NesilOnarım akımı Birleşmiş Milletler Ekosistem Onarımının on yıllık bir parçasıdır. 

Eğlenceli gerçek: Bilim adamları, Dünya'da 8 milyondan fazla bitki ve hayvan türünün var olduğu tahmininde bulundu. 

Ancak şimdiye kadar bunlardan çoğu böcek olan yaklaşık 1,2 milyon türün tespit edilip tanımlandığını biliyor muydunuz?  

Daha ilginç Biyoçeşitlilik gerçeklerini keşfetmek ister misiniz? Bu kaynaklara göz atın: 

• Küresel Biyoçeşitlilik | Ulusal Coğrafya Derneği 

• Biyoçeşitlilik | Ulusal Coğrafya Derneği  

• Biyoçeşitlilik 101. Ile ilgili Kanada vidosu 

https://youtu.be/5A2QH_tM7ME
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Bu yılki Küresel Eylem Günleri aktiviteleri, katılımcıyı yerel biyoçeşitliliği gözlemlemesi için pratik beceriler ve kaynaklarla 

güçlendirirken doğa ile bağlantısını güçlendirmeye teşvik etmek ve #NesilOnarım'ın bir parçası olmanın nasıl olduğunu anlamaları 

için düzenlendi. Her Küresel Eylem Günleri 2022 Biyoçeşitlilik Eylemlerinin arkasındaki eğitim hedeflerini aşağıda bulabilirsiniz.  

Eylem 1: Doğa ile 

Bağlantı Kurmak

Eylem 2: Biyoçeşitliliği ve 

Yerli Türleri Gözlemlemek 

ve Tanımlamak

Eylem 3: El İzine Öncelik 

Verilmesi: - IUCN 

Kriterlerini sağllayan Nesli 

Tükenmekte Olan Türler

Eylem 4: Sürdürülebilir 

Tüketim Hakkında Bilgi 

Edinme

Eylem 5: Eylemi ve 

#NesilOnarım'ı Kutlama
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Eylem Adımlar Yardımcı Notlar 

Eylem 1: Doğaya 

Dalma 

 

Fotoğraf: 

 

1) 1) Yeşil alanda 10 dakikalık bir yürüyüş yapın. Yakındaki bir orman, 

park, plaj veya hatta kendi bahçeniz veya okul alanınız olabilir. 30 

saniye boyunca gözlerinizi kapatın, ayakta durun veya hareketsiz 

oturun, rahatlayın, nefes alın ve çevrenizi dinleyin. 

2) 2) Gözlerinizi açın ve güzel veya ilginç bulduğunuz bir çiçek, bitki, 

kuş veya böcek arayın. Hareketsiz kalın ve gözlemleyin. 

3) 3) 10 dakika sonra, doğayla iç içe olmanın sizi nasıl hissettirdiğini 

düşünmeye çalışın. Zevk mi aldınız yoksa rahatlatıcı mı buldunuz? 

4) Dışarıdayken çevrenizin fotoğrafını çekebilir ve daha sonra 

#KüreselEylemGünleri, # EylemlerimÖnemlidir, #GAIA2030, 

#NesilOnarım ve #DahaAzÇöpKampanyası etiketleriyle 

FaceBook ve Instagram'da paylaşabilirsiniz. Doğayla iç içe 

kalmanızdan 10 dakika sonra ise çektiğiniz fotoğrafların 

açıklamasına nasıl hissettiğinizle ilgili iki kelime yazın. 

 

Amaç: Doğa Düşkünlüğü 

 

Eylemden önce: Öğrencilere eylemi 

açıklayın. Eylem okul arazisinde 

gerçekleşebilir, ancak öğrencilerin 

ebeveynleri ve arkadaşlarıyla doğaya 

dalmaları da teşvik edilebilir. 

 

Dışarıdayken yapabileceğiniz aktivite 

fikirleri için Ders Planına bir göz atın: 

Parkta Bir Yürüyüş. 

 

Eylemden sonra: Öğrencilerin 

deneyimleri ve en çok hatırladıkları şeyler 

üzerine bir düşünme oturumu 

düzenleyin-bu bir doğa unsuru, barış, 

ebeveynleri ve arkadaşlarıyla sohbet veya 

farkında olmadıkları bir şeyi keşfetmek 

olabilir. Öğrencilerin sınıfta kendilerini 

yaratıcı yollarla ifade etmesine ve eğer 

fotoğraf çekmişlerse bu fotoğrafları 

kampanya etiketlerini kullanarak sosyal 

medyada paylaşmalarını sağlayın. 

 

Bir öğretmen olarak, Facebook GAD 

(Küresel Eylem Günü) grubunda 

öğrencilerinizle etkinlik sonrası oturuma 

ilişkin düşüncelerinizi yayınlayabilirsiniz.. 
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Eylem 2: Doğa 

Dedektifleri 

 

Fotoğraf:

 
 

 

Yerli türler, belirli bir alanda doğal olarak evrimleşmiş türlerdir. 

Yüzlerce veya binlerce yıldır orada doğal olarak büyümektedirler. 

Bunun aksine, genellikle egzotik veya yabancı türler olarak da 

adlandırılan yerli olmayan türler, bir bölgeye tipik olarak insanlar 

tarafından getirilen türlerdir. 

 

1. Yerli kır çiçeklerinin tozlayıcılar ve diğer birçok tür için ne kadar 

önemli olduğunu biliyor musunuz? Kır çiçeklerinin faydaları 

hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu 

izleyin. 

2. 2. Bu eylemle sizi dışarı çıkmaya ve ülkenizden veya 

bölgenizden bazı yerli bitkileri ve kır çiçeklerini tanımlamaya 

çalışmaya davet ediyoruz. Açık havada iken, bazı doğa 

rehberlerini veya iNaturalist gibi tanımlama uygulamalarını 

kullanabilirsiniz. Tanımlayabildiğiniz bitkileri listeleyin ve 

ülkenize mi yoksa bölgenize mi özgü olduklarını bulmaya 

çalışın. 

3.  Kimliklerinizin fotoğraflarını çekin ve bazılarını 

#KüreselEylemGünleri, #EylemimÖnemlidir, #GAIA2030, 

#NesilOnarımı ve #DahaAzÇöp etiketleriyle Facebook ve 

Instagram'da paylaşın! Fotoğrafınıza türlerin adını ve 

öğrendiğiniz diğer ilginç unsurları yazın! 

 
 

Amaç: Öğrenciler, kullanımı kolay 

vatandaş bilimi araçlarını kullanarak 

doğanın harikalarının farkına varmaya 

başlarlar. 

 

Eylemden önce: Eylemi öğrencilere 

açıklayın ve iNaturalist uygulamasının 

nasıl çalıştığını gösterin. Yerli ve yerli 

olmayan türler kavramını öğrencilere 

tanıtın. 

 

Bu eylem, yerel yerli türleri tanımanın 

yanı sıra bu türlerin ekolojik ve sosyal 

değerlerini de tanıma fırsatı sunar. 

 

Bu eylem aynı zamanda istilacı türlerin 

doğal ekosistemler için yarattığı sorunu 

yansıtmak için iyi bir fırsat sunmaktadır. 

Aşağıdaki TED-Ed Videosu, konuyu nasıl 

tanıtacağınız konusunda size ilham 

verebilir. 

 

Eylemden sonra: Öğrencilerle 

öğrendikleri yeni bir şeyi tartışın. Ayrıca, 

yerel türlerin yerel ekosistemlerinde 

hangi rolü oynadıklarını ve nasıl 

#NesilOnarımı'nda yer aldıklarını da 

sorabilirsiniz. Öğrencileri resimli tür 

çizelgeleri oluşturmaları ve bunları sınıfta 

sergilemeleri için teşvik edin. 

https://youtu.be/spTWwqVP_2s
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Eylem 3: Hayat 

Tehlikede 

 

Fotoğraf:

 
 
 
 

 

Nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki bir tür,  yakın gelecekte 

dünya çapında veya belirli bir alanda  neslinin tükenme olasılığı yüksek 

olan bir türdür. Nesli tükenmekte olan türler, habitat kaybı, kaçak 

avlanma, istilacı türler, kirlilik veya iklim değişikliği gibi faktörler 

nedeniyle risk altında olabilir. 

 

1.  Aileniz veya öğretmenlerinizle ülkenizde veya bölgenizde 

hangi hayvanların neslinin tehlikede olabileceği hakkında 

konuşun. Emin değilseniz buradan bakabilirsiniz. 

2. Nesli tükenmekte olan bir tür seçin ve yerel toplumumuzda bu 

konu hakkındaki farkındalığı arttırmaya nasıl yardımcı 

olabileceğinizi düşünün. 

3.  Şimdi harekete geçme zamanı! Seçtiğiniz nesli tükenmekte 
olan türler hakkında farkındalık yaratmanıza yardımcı olacak 
bilgilendirici bir poster hazırlayın, çizim yapın, bir mektup 
yazın veya bir sunum ya da belgesel hazırlayın! 
Arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla bir sohbette 
nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türleri gündeme 
getirerek de farkındalık yaratabilirsiniz. 

Amaç: Dünyadaki yaşamı tehlikeye atan 

tetikleyicileri keşfedin. 

 

Eylemden önce: Nesli tükenmekte olan ve 

tehdit altındaki türleri öğrencilerle tartışın 

ve onlara bu türler hakkında açıklama 

yapın. Aşağıdaki biyolojik çeşitlilik kaybı 

etkenleri tartışılabilir. 

• Kara ve deniz kullanımındaki değişiklikler. 

• Aşırı sömürü: aşırı avlanma, kaçak 

avlanma, ormansızlaşma. 

• Kirlilik 

• İklim değişikliği 

• İstilacı türler 

Daha sonra, eylemi öğrencilere sunun ve 

kendi seçtikleri nesli tükenmekte olan bir 

türle bireysel veya gruplar halinde 

çalışmalarını isteyin. IUCN Tehdit Altındaki 

Türlerin Kırmızı Listesi yararlı bir bilgi 

kaynağı olabilir. 

 

Öğrencilerinizin bulgularını iletmek için 

video kullanmalarını istiyorsanız, aşağıdaki 

ders planına göz atabilirsiniz: Bir konu 

hakkında İletişim kurmak için Videoyu 

kullanın.  

 

Eylemden sonra: Öğrencilerin nesli 

tükenmekte olan türler ile ilgili bulguları 

hakkında bir gösterim veya paylaşım 

oturumu düzenleyin. Sizi en iyi öğrencilerin 
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çalışmalarını ve gönderilerini Facebook 

GAD grubunda paylaşmaya davet ediyoruz. 

Eylem 4: Aranacak 

Etiketler 

 

Fotoğraf:

 

 

1.  Mutfağınızın etrafına bakın ve gıda ürünlerinizde kaç tane 

çevresel etiket bulabileceğinizi görün. Deniz İdare Konseyi 

(MSC), Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (RSP), Yağmur 

Ormanı Birlik Sertifikalı veya Orman Yönetim Konseyi (FSC) gibi 

etiketleri bulabilirsiniz. 

2. Bir etiket seçin ve bu etiketin neyi temsil ettiği hakkında biraz 

araştırma yapın – doğayı ve biyolojik çeşitliliği korumaya nasıl 

yardımcı olmakta? 

3. Bir dahaki sefere süpermarkete gittiğinizde, mevcut ürünlerden 

herhangi birinin çevresel bir etiketi olup olmadığına bakmak 

için birkaç dakikanızı ayırın. Daha pahalı olsa bile çevresel 

etiketli bir ürün almayı ister misiniz? 

4.  Çevresel bir etiketin fotoğrafını çekin ve 
#KüreselEylemGünleri, #EylemimÖnemlidir, 
#GAİA2030, #NesilOnarımı ve #DahaAzÇöp 
etiketleriyle Facebook / Instagram'da yayınlayın. Başlığa bu 

Amaç: Öğrenciler, çevresel etiketlerin 

rolünü ve hangi bilgileri sağladıklarını 

anlayarak sürdürülebilir ürünler 

tüketmeye dikkat ederler. 

 

Eylemden önce: Ülkenizde yaygın olan 

bazı çevresel etiketleri gösterin ve 

tartışın. Daha sonra öğrencilerinizle bu 

etiketlerin amacının ne olduğunu tartışın. 

 

Bu eylem, rejimimizin küresel 

biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini 

yansıtmak için iyi bir fırsat sunuyor. Sizi, 

yemek seçimlerimizin etkileri hakkında 

öğrencilerle birlikte düşünmeye davet 

ediyoruz. Aşağıdaki TED-Ed videosu, 

gelecekte çiftliklerin neye benzeyeceği 
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etiketin biyoçeşitliliği desteklemeye nasıl yardımcı olduğu 
hakkında bir cümle yazın. 

hakkında sınıfınızla bir tartışma yapmanız 

için size biraz ilham verebilir. 

 

Eylemi açıkladıktan sonra, öğrencileri 

Kampanya etiketlerini kullanarak 

Facebook/Instagram'da bulgularını 

paylaşmaya teşvik edin. 

 

Eylemden sonra: Sınıfta çevresel 

etiketlerle ilgili bilginin öğrencilerinizi 

tüketici olarak nasıl etkileyebileceğini 

tartışın. Gelecekte ne yapmayı 

planlıyorlar? Sürdürülebilir tüketimi teşvik 

etmek için okulunuzda bir etiket sergisi 

de oluşturabilirsiniz. 

Eylem 5: Bir Yeşil 

Partisi Düzenleyin! 

 

Fotoğraf:

 
 

 

1.  Yeşil bir partiye ev sahipliği yapmanın yeşil bir şey giymekten 

daha iyi bir yolu var mı? Evde bulunan yeşil kıyafetlerinizi 

giyinin, ancak yeni bir şey satın almayın! Gerekirse, bir 

arkadaşınızdan veya aile üyenizden yeşil bir şey ödünç almayı 

düşünün. 

2. Ardından, yeşil partiniz için balkonunuzda, bahçenizde veya 

halka açık bir alanda iyi bir yer bulun. Kutlamanın birçok yolu 

var! Yapabilecekleriniz: 

• Yakındaki yeşil alanın çöp temizliğini yapın. Bir 

orman, park, plaj veya  okul alanınız dahi olabilir. 

Sınıf arkadaşlarınız, arkadaşlarınız ve iş 

arkadaşlarınızla organize olun ve temizlik için biraz 

zaman ayırın! 

Amaç: Doğanın direncini desteklemek. 

 

Eylemden önce: Vahşi yaşamın insan 

faaliyetleri nedeniyle karşılaştığı zorlukları 

tartışın. Yaban hayatı dayanıklılığını 

arttırmaya nasıl yardımcı olabiliriz? 

 

Bu eylemi öğrencilerinize açıklayın ve 

Yeşil Partisi için bir tarih belirleyin! Yeşil 

Partisi, Küresel Eylem Günleri kampanyası 

aracılığıyla gerçekleştirilen eylemleri 

kutlama şansı sunmanın yanı sıra 

Kampanyayı sonuçlandırmanın eğlenceli 

ve şenlikli bir yolu olabilir. 
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•  Farklı türde tohumlarla bir kuş yemliği kurun, arılar 

ve diğer tozlayıcılar için bir su istasyonu yapın ya 

da dışarıya bazı yerli kır çiçekleri dikin! 

• Burada daha fazla fikir bulabilirsiniz. Vahşi 

misafirlerinizin partiye giden yolu bulması biraz 

zaman alabilir, bu yüzden sabırlı olun! 😊 

Geldiklerinde, açık hava biyoçeşitlilik kutlamanızın 

bir fotoğrafını çekin ve topluluğunuzda paylaşın. 

Misafirlerinizi ve ziyaretçilerinizi korkutmamayı 

unutmayın! 

3.  Diğer bir seçenek de yakındaki yeşil alanın küçük bir çöp 

temizliğini yapmaktır. Bu alan bir orman, park, plaj veya hatta 

okul alanınız olabilir. Sınıf arkadaşlarınız, arkadaşlarınız ve iş 

arkadaşlarınızla organize olun ve temizlik için biraz zaman 

ayırın! 

4.  Yeşil kutlamanızın fotoğraflarını çekin ve 

#KüreselEylemGünleri, #EylemlerimÖnemlidir, #GAİA2030, 

#NesilOnarımı ve #DahaAzÇöp etiketiyle Facebook / 

Instagram'a yükleyin! 

Öğrencilerinizle birlikte bir çöp 

temizleme işlemini nasıl 

gerçekleştireceğiniz konusunda biraz 

ilham almak için Ders Planlarına göz atın: 

Çöp Toplama ve Okul Çöp Anketi 

 

Eylemden sonra: Öğrencilerin eylemden 

sonra nasıl hissettiklerinin yanı sıra 

öğrenme çıktılarını da yansıtın. 

Eylemlerden herhangi birini rutin 

alışkanlıklara dönüştürebilir ve 

#NesilOnarımı konusunda yükümlülük 

almayı güçlendirebilir misiniz? 

 


