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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Avrupa Birliği’nin çevre politikası son yirmi yılda gelişmiş
olup Çevre Eğitimi (ÇE), bu politikanın etkili bir şekilde
uygulanmasına yönelik son derece önemli bir unsur olarak
görülmektedir. ‘Çevre’ konsepti zaman içinde değişerek sosyal,
ekonomik, kültürel boyutları ve son olarak da sürdürülebilir
kalkınmayı kapsamış ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (SKE)
bir standart haline gelmiştir. Bu doğrultuda, proje çıktıları
ile ortak çevre eğitimi metodolojilerinin ve faaliyetlerinin
geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve tasarlanması; ortak çevre
ve kültürlerarası eğitim programlarının hazırlanması ve
uygulanması; öğretmenlerin ve öğrencilerin AB uygulamaları
ile politikaları konusunda farkındalığının arttırılması; Türkiye
ve Yunanistan eğitimcileri ile toplumları arasında iş birliğine
ve ortak anlayışa yönelik sürdürülebilir ağların kurulması
hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• ÇE ve SKE kapsamında iyi uygulama analizi (Çevre Eğitimi
Merkezleri, Yunanistan örneği); Türk Heyetin Yunanistan’a
çalışma ziyareti; Kuramsal yaklaşımlar.
• Yaz Okulu; Ortak ve Pratik yaklaşımlar; Ortak çevre ve
kültürlerarası eğitim projelerinin geliştirilmesi; Projelerin
Türkiye’den ve Yunanistan’dan seçilen okullara sunulması
ve STK’ların faaliyetlerine dahil edilmesi
• Akıllı cihazlar için Uygulama geliştirilmesi
• Tanıtım faaliyetleri (Proje afişi, broşür, kapanış konferansı,
bilgilendirme günleri ve mentörlük faaliyetleri)
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye’den ve Yunanistan’dan
katılımcı STK’lar arasında sürdürülebilir bir
diyalog kurulmasıdır. Proje özellikle, Türkiye
ve Yunanistan’da eğitim alanında çalışan
paydaşlar arasında sürdürülebilir bir iş birliği
ağı kurmayı, AB müktesebatını Türk toplumuna
tanıtmayı,
Türkiye’den
ve
Yunanistan’dan
STK’ların gelecekteki iş birliğine yönelik bir
çerçeve oluşturmayı, Türkiye ve Yunanistan’daki
kurumlar arasında ortak anlayışı geliştirmeyi ve
Türkiye’deki kurumlara AB Politikalarını tanıtmayı
amaçlamaktadır.

