GENÇLER ÇEVREYİ KONUŞUYOR
GENÇLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇEVRE HABERCİLİĞİ
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, gençlerin çevre sorunları
üzerine görüş ve fikirlerini topluma aktarabilmeleri için makale,
fotoğraf ya da video kaydı yoluyla çevre gazeteciliği yapmalarını
hedefler.
Program hevesli gençlere, seslerini duyurabilecekleri ve
dinlenebildiği bir ortam sunar. Amaç, çevresel haksızlıkları
dillendirmek ve bunların yetkililer tarafından düzeltilmesini
sağlamak için kamuoyu oluşturmakla birlikte, gençlere bazı şeyleri
değiştirebilecekleri duygusunu yaşatarak onların çevreye duyarlı
vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamaktır.

YÖNTEM
11 – 18 yaş aralığındaki
öğrenciler çevre haberciliği
yaparak, çevre sorun ve
konularını araştırıp inceler,
bulgu ve çözüm önerilerini
haber makalesi, fotoğraf
ya da video yolu ile okul
içinde, yerel basında ve
web sayfalarında topluma
ulaştırırlar.
Program, sürdürülebilir gelişme çerçevesinde, öğrencilerin
çevre konularında bilgi ve becerilerinin geliştirmesini sağlar; iletişim
becerilerini, bireysel girişimi, takım çalışmasını, kritik çözümlemeyi
ve sosyal sorumluluğu öğreten bir ortam oluşturur.

ARAŞTIR

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ YARIŞMASI

Yerel bir çevre sorun ya da konuyu belirleyiniz, konu ile ilgili
bilgi toplayıp ilgili tarafların farklı olabilecek görüşlerine yer
veriniz. Konunun tarihsel, ekonomik ve sosyal yönlerini ele alınız
ve yerel sorun ile küresel boyutu arasında ilişki kurunuz.

Kayıt
 Her Eğitim Öğretim yılı başında (Eylül-Ekim döneminde) okul
kaydı için Koordinatör öğretmen www.turcev.org.tr adresinden
kayıt yaptırır.

ÇÖZÜM ÖNER

 Öğrenciler ülkemizde iki ayrı yaş grubundan 11-14 (Ortaokul) ve
15-18 (Lise) katılım sağlayabilirler.

Sorun ya da konu hakkında olumlu ve olumsuz
görüşleri toplayarak değerlendiriniz ve bir çözüm önerisini
gerekçelendirerek geliştiriniz.

 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde, Mart ayı içerisinde,
çalışmalar Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Koordinatörlüğüne
yollanır.

HABER YAP

 Çalışmalarını gerçekleştiren tüm öğretmenler ve öğrenciler
uluslararası geçerliliği olan sertifika ile ödüllendirilir.

Hedeflediğiniz toplumu belirleyiniz ve onlara ulaşmak için en
iyi yolu seçiniz; örneğin, neyi okurlar/izlerler/dinlerler? Değişim
ya da çözüm önerirken daima olumlu yaklaşınız.

 Her yıl iki ayrı yaş grubundaki (11-14 ve 15-18) öğrenciler
çalışmalarını haber makalesi, video kaydı ve fotoğraf dallarında
hazırlayıp sunabilirler.

Makalenizi yazarken, gazetecilik yaklaşımı ile Nerede, Nasıl,
Neden, Niçin, Kim sorularının yanıtlarını göz önüne alınız.
Fotoğraf, ya da konunun, mümkünse çözüm önerisini içeren
belgesel bir videosunu hazırlayabilirsiniz. Videonuz röportaj
içerebilir.

 Çalışmalar içinden en iyi “haber makalesi, fotoğraf ve video
kaydı” Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Koordinatörlüğünün
belirlediği ulusal jüri tarafından seçilir.

YAYINLAMA
Okul gazetesi, yerel gazete ve radyo - TV aracılığı ile
çalışmalarınızı yerel topluma duyurunuz; bu amaçla sosyal
medyayı da kullanabilirsiniz.

 Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Koordinatörlüğü, seçilen
birincileri FEE üyesi 29 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmaya
katılmalarını sağlar.
 Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde ulusal ve uluslararası
dereceler açıklanır.
 Uluslararası derece alan öğretmen ve öğrenciler uluslararası
geçerliliği olan sertifika ile ödüllendirilir.

