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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?



Geçtiğimiz hafta sizlerle 
farklı duyularımızla doğayı algılamanın 

yollarını araştırdık 
ve bir kısa film paylaştık. 

Bu süreçte bir defter edinmenizi önermiştik, 
biz deneyimlerimizi biriktirmeye başladık bile. 

Bu bir hafta içinde baharın canlılığı 
gökyüzüne, ağaç dallarına, sulara, 

kuşların uçuşuna, toprağın altına iyice sızdı.
Fark ettiğimiz bazı şeyler içimizde 

ilgi ve merak uyandırmaya başlamış olabilir.

Sıradaki paylaşımımızda 
evde doğa gözlemi yapabileceğimiz 
yerler belirleyip, doğanın döngülerini 

ve çeşitliliğini fark etmemizi sağlayacak 
bazı önerilere yer vereceğiz. 

Konumuz: “Doğa Gözlemi Yapmanın Yolları” 

Gözlem becerilerini geliştirmenin 
en önemli adımlarından biri farklı duyularımızla 

doğayı keşfedebilmek. 
Bir diğeri ise öğrenmenin tohumu olan merak. 

Doğanın işleyişini ve 
canlıların yaşam döngülerini gözlemlemenin 
içimizde yarattığı merak, bir çınar ağacının 
yapraklanmasını gün gün gözlemlememize, 

duyduğumuz kuşun sesinin ne olduğunu 
bulabilmek için araştırma yapmamıza 

yarayabilir. 



Doğa gözlemi yapabilmek için 
kaynak olacak rehber kitaplar ve bazı araçlar 

süreci daha da keyifli hale getirebilir. 
Bitki ve böcek gözlemi için büyüteç, 
kuş ve kelebek gözlemi için dürbün, 

gökyüzü gözlemi için de 
teleskop kullanmak gibi...

*Bu gözlem araçlarını 
evde kendi imkanlarınızla 

çeşitli denemeler yaparak da 
geliştirebilirsiniz. 

Örneğin evde büyüteç yapmak için 
düz bir cam parçası, 

varsa bir yakın gözlüğü kullanabilir veya 
asetat kağıdının üzerine su damlatarak 

bitkileri yakından inceleyebilirsiniz.

DE NEMEL İ K



*Pencerenizden 
geniş bir açıyla gökyüzünü, diğer evleri, 
sokağı, bahçeyi ya da çeşitli ağaçları 
görüyor olabilirsiniz. Gözlem yaparken 

bir noktaya odaklanmak 
dikkatinizi vermenizi kolaylaştırıp 

bu bölgedeki çeşitliliği daha derinden 
fark etmenizi sağlayabilir.

Evde nokta gözlemi 
yapabilmek için de bir önerimiz var: 

Öncelikle evde kendinize bir gözlem noktası 
belirleyin. Bu noktayı rahat edebileceğiniz 

bir yere yerleştirin. 
Belirlediğiniz gözlem noktasına çerçeve 

şeklinde kesmiş olduğunuz kartonu yapıştırın. 
Farklı büyüklüklerde çerçeveler oluşturabilirsiniz. 

Sıra geldi gözlem yapmaya. 
İlk gün çerçevenin içindekileri 

5 dakika boyunca gözlemleyip, 
ikinci gün 10, üçüncü gün 15 dakika olacak 

şekilde arttırmayı deneyin. 
Belirli bir süre odaklanmak bu yere dair 

yeni farkındalıklar oluştururken, 
sessizce kendinize ayırdığınız bu zamanlar

size de iyi gelecektir. Ardından 
gözlem çerçevenizde fark ettiklerinizi 

defterinize yazıp resmedebilirsiniz. 
Gözlem sürenizi arttırdıkça 

neler olduğunu değerlendirebilirsiniz.



Doğa gözlemi yaparken 
yararlanabileceğimiz 

bir kaynak da Ekoloji Takvimi. 
Geleneksel halk takviminden, 

belirli gün ve haftalardan yararlanarak 
hazırlamış olduğumuz Ekoloji Takvimi’ni 

rehber ve poster şeklinde 
aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: 

http://www.baskabirokulmumkun.net/2020-ekoloji-takvimi/

Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren 
çiçek fırtınası, Şafak Korosu, dolunay 

gibi olaylar gözlemlerinizi hareketlendirebilir. 
Ekoloji Takvimi’ni takip ederek yaptığınız 

gözlemler ve alacağınız notlar sayesinde 
değişen doğa olaylarına dair

çıkarımlarda bulunabilir, çevrenizdekilerle 
sebep ve sonuçları üzerine konuşabilirsiniz.

OKUMA L I K



Önümüzdeki hafta “Yaşam döngüleri ve canlılık” konusuna yakından bakacağız.
Tekrar bu sayfada buluşmak üzere!

Mayıs ayının ilk hafta sonunda 
gerçekleştirilen 

Dünya Şafak Korosu etkinliklerinde 
doğaseverler ve kuş gözlemcileri 

gün doğumundan önce 
belirli bir araziye giderek 

herkesten önce uyanan kuşların 
keyifli korosunu dinliyorlar. 

Bu yıl Şafak Korosu’nu dinlemeye 
gidemeyebiliriz ancak biz de her birini 

sesleriyle evimize davet edebiliriz. 
Aşağıda bulunan web sitesinde 

yer alan kuşların üzerine tıklayarak 
seslerini dinleyebilir, 

türlerinin Türkçe karşılıklarını 
araştırabilirsiniz.  

https://www.bird-sounds.net/alphabetical/
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