
EVDE EKOLOJİK DURUŞ
1. HAFTA 

“Doğayla kurduğumuz ilişki”
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Başka Bir Okul Mümkün Derneği 
eğitim modelinin dört temel ekseninden biri olan 

Ekolojik Duruş, okullarda ekoloji konusunun
yaşamla, müfredatla iç içe olmasını, 

okulda yaşayanlarla birlikte döngülerle uyum 
içinde, doğayı tanıyan, farkında olan topluluklar 

oluşturmayı amaçlıyor. 
Tüketim yerine yeterli kullanım alışkanlıklarının 

geliştirilmesini, enerjinin ve doğal varlıkların 
sistemleri gözeterek kullanımını, 

sürdürülebilir yaşam modellerine ilişkin ilkelerin 
okul yaşamı içerisinde var olmasını içeriyor. 

(Ayrıntılı bilgi için: 
http://www.baskabirokulmumkun.net/ekolojik-durus/) 

BBOM Derneği Ekoloji Çalışma grubu olarak 
Corona virüsü ile ortaya çıkan 

sağlık krizinde doğa-insan ilişkisi üzerine 
düşünmeyi önemsiyoruz. Bu bağlamda 

doğa-insan ilişkisi üzerine düşünebileceğimiz ve 
ekolojik farkındalık konusunda derinleşmemize 

yardımcı olabilecek haftalık paylaşımlar 
yapmayı planlıyoruz. 

Hazırlayanlar: 
Burak Ülman, Burcu Ceylan, Cem Demirayak, 

Nihan Körpe ve Özge Oğuz 



Bu paylaşımlar 
bazen bilgilendirici bir belgesel, 

bazen okunacak bir kaynak, bazen de 
evde yapılabilecek uygulamalar şeklinde olacak 
ve tüketim, üretim, beslenme, atıklar, hayvanlar, 
bitkiler gibi birçok farklı alana odaklanacak. Bu 

paylaşımlarla üzerinde yaşadığımız 
bu muazzam mavi gezegendeki 

gözden kaçırdığımız karmaşık bağlantılar ve 
hassas dengeler konusunda hem yetişkinlerin 

hem de çocukların farkındalığına 
katkıda bulunmayı umuyoruz. 

Bununla beraber bu paylaşımları yaparken 
internete, teknolojiye, rahat ve 

güvenli bir ev ortamına sahip olmayan 
büyük bir kesimin tüm bunlara erişemeyecek 

olmasının da üzüntüsünü yaşıyoruz. Tam da bu 
üzüntü hem türler arası hem de insanlar arası 
adalet ve barışın hakim olacağı bir dünya olan 

özlemimizi daha da körüklüyor 
ve bu özlemle yola çıkıyoruz.

Önümüzdeki 10 hafta boyunca 
bir sonraki sayfada bulunan başlıklarla ilgili 

içerikleri sizlerle www.baskabirokulmumkun.net 
ve sosyal medya hesapları 

aracılığıyla paylaşıyor olacağız. 
Uygulama örneklerinizi ve geri bildirimlerinizi 

ekoloji@baskabirokulmumkun.net 
adresine yazabilir, 

#evdekiekoloji hashtagiyle sosyal medya 
hesaplarınızdan bizimle paylaşabilirsiniz. 



1. Hafta ‘24 Nisan’:
Doğayla kurduğumuz ilişki 

2. Hafta ‘1 Mayıs’:
Doğa gözlemi yapmanın yolları 

3. Hafta ‘8 Mayıs’:
Yaşam döngüleri ve canlılık 

4. Hafta ‘15 Mayıs’:
Enerji kullanımı

5. Hafta ‘22 Mayıs’:
Gıda ve beslenmeye bakış

6. Hafta ‘29 Mayıs’:
Bahçe, bostan işleri

7. Hafta ‘5 Haziran’:
Günlük yaşam: 

Üretim ve tüketim süreçleri

8. Hafta ‘12 Haziran’:
“5D ile harekete geç”

Geri dönüşüm öncesi yollar

9. Hafta ‘19 Haziran’:
Dünya bize ne söylüyor?

İklim krizi

10. Hafta ‘26 Haziran’:
Hayalini kurduğumuz dünyada neler var?



WWF(Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
geçtiğimiz yıllarda yaşamın 

doğa ve insanla bağlantısını anlatması 
amaçlanan “Yaşam. Doğa. Sen. İlişkiyi Kur” 
isimli bir kısa film yarışması düzenlemişti.

Halk ödülünün sahibi Danimarkalı 
Myles Thompson 

“Yaşam.Doğa.Sen” (Life.Nature.You) 
isimli filminde doğayla ilişkinin 

insanın yakınındaki bir yerle veya 
ufak bir nesneyle başlayabileceğini anlatıyor.

https://vimeo.com/29067223
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İki dakika süren bu kısa filmle ilgili 
yönetmen Myles Thompson şunları yazmış:

“Kızım yaban hayatı 
çim biçme makinesinden kurtarmak için 

bahçemizde küçük bir doğa rezervi yarattı.
Buldukları beni gerçekten şaşırttı: 

küçük bir çim alanda 
çok sayıda küçük canlı vardı. Yaban hayat, 

bizden uzak ve günlük yaşamımızla bağlantısı 
kesilmiş gibi görünür. Ancak kızımın, 

dünyanın küçük bir parçasını kurtarabilecek 
olmasını düşünmesi bana ilham verdi. 

Ben de bu düşünceyi, 
dünyadaki yaşam çeşitliliğini kutlamak ve 

onu korumak adına olumlu adımlar atmak için 
başka insanların da ilham alabileceği 

umuduyla paylaşıyorum.
Çevreci David Orr'un söylediği gibi: 

"Dünyayı iyileştirdiğimizde kendimizi iyileştiririz."

Belki de birlikte 
küçük bir çim parçasından başlayarak 

tüm ormanı kurtarabiliriz.”



Öncelikle haftalık paylaşımları takip ederken 
bu bölüm için kendine bir defter edinebilirsin. 

Eskiden kullandığın hala boş sayfaları olan 
ya da tekli sayfaları bir araya getirip diktiğin 

bir defter olabilir örneğin. 

Konumuz: Doğa 

• Kendi doğa tanımını yapacak olsan neler yazardın? 

• İzlediğin “Yaşam.Doğa.Sen” filminde olduğu gibi evin içinde ya da 
pencereden gözlemleyebileceğin doğal bir ortam seç. Buradaki canlıları 
bir süre gözlemle, isimlerini biliyor musun? Bunları yazabilirsin, resmini de 
yapabilirsin. 

Buradan kesebilirsiniz

Buradan kesebilirsiniz
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Doğayla ilişki kurmanın 
en keyifli yollarından biri de duyularımızı 

kullanmak. 

• Gördüğün her şey doğanın bir parçası, 
sen de öyle. Doğayı yakından gözlemle.

• Duyduğun sesler neler? 
Bir kumru, su sesi, köpek havlaması belki.

• Nefes aldığın havadaki kokuları 
ayırt edebiliyor musun? 

Seni hangi kokular mutlu eder en çok?

• Dokunduğun yer bir ağaç kabuğu gibi pütürlü, 
çimler kadar yumuşak, nemli toprak kadar ıslak 

olabilir. Hisset, neye benziyor sence?

• Tadını aldıkların; 
yani yediğin şeyler. Her birinin içinde 

tohumdan sofraya bir hikaye, 
doğal bir döngü var. 

En son yediklerinin doğayla 
nasıl bir ilişkisi olabilir?

Bu soruları kendinize/birbirinize
sorarak bulduklarınızı defterinize not edebilirsiniz. 

Farklı duyularınıza odaklandığınızda ve 
bu egzersizi belli sıklıklarda tekrar ettiğinizde

 yeni şeyler keşfettiğinizi göreceksiniz.

Önümüzdeki hafta “Doğa gözlemi yapmanın yolları”nı araştırıyor olacağız.
Tekrar bu sayfada buluşmak üzere!


