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11.. GGEENNEELL OOLLAARRAAKK AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹’’NNDDEE ÇÇEEVVRREESSEELL
KKAAMMUUOOYYUU VVEE ÇÇEEVVRREE EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹

Yüzy›l›m›z›n neredeyse sonuna gelmiflken, çevre -flimdiye dek ihmal edilen
orta¤›m›z- hakk›n› savunmak için sesini yükseltmektedir. Ne flimdi ne de ge-
lecekte, insano¤lu ve çevresi aras›ndaki iliflki art›k göz ard› edilemeyecektir.
Zira gezegenimizin gelece¤ine iliflkin sorunlar her birimiz ve hepimizin refa-
h›n› yak›ndan ilgilendirmektedir. 

Çevre e¤itiminin bizlere nas›l yaflaca¤›m›z ve tam bir çevre bilinciyle na-
s›l hareket edece¤imizi ö¤retmesi gerekmektedir. Çevre ve toplum her ne ka-
dar fonksiyon alanlar›na zarar veren sald›r›lara maruz kal›yor olsalar da, bun-
lar bizi afl›r› bir kötümserli¤e itmemelidir. Zira bilim ve teknoloji tüm prob-
lemleri çözmede bize hem en büyük yard›mc› kuvvet olmakta hem de hareket-
lerimize yön vermektedir.

‹flte bu, tüm AB üyesi ülkelerde ve hepsinin e¤itim sistemlerinde gelifltiri-
len çevre e¤itiminin amac›n› oluflturmaktad›r. Bunun ortak amac›, insanlar› so-
rumlulu¤u paylaflmak için e¤itmek ve karar-alma sürecinde ve harekette bulu-
nurken yol göstermektir. Bunun metodu ise, bizlere nas›l ö¤retmemiz gerekti-
¤ini ö¤retecek, birçok farkl› disiplin aras›nda diyalo¤a dayal› özel bir metot-
tur. Nihai amaç da, sürdürülebilir kalk›nmaya destek olacak olan çevreye kar-
fl› olumlu bir tutum tak›nmak için kamuoyu bilincinin oluflturulmas›d›r.  

Her yafl grubu için ve her seviyedeki resmi yahut gayri-resmi e¤itim prog-
ramlar› esnas›nda, bir çevre e¤itimi verilmesi ihtiyac› her yerde hissedilmek-
tedir. Öte yandan, tüm ülkelerde karfl› karfl›ya kal›nan zorluklar ayn› flekilde
alg›lanmakta; kaynaklar›n korunmas› ve bak›lmas›, yaflam kalitesi, tüketicinin
korunmas› ve sa¤l›k, tüm tehlikeler paylafl›lmaktad›r. Zira konu hava, su ya-
hut toprak kirlili¤ine geldi¤inde milliyetçilik vs. kalmamaktad›r. Çevre e¤iti-
mi, bugünün hareketlerini tam anlam›yla yar›n›n sonuçlar›na ba¤lar. Bu flekil-
de, bir tür süreklilik duygusu da sa¤lar. Ayr›ca ulusal topluluklar aras›nda bir-
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birine ba¤l›l›k için ça¤r›da bulundu¤u gibi bir dayan›flma ihtiyac›n› da ifade
eder. Bununla Avrupa boyutu kavram› daha da somutlaflt›¤›ndan, hem Avru-
pa’da hem de dünyadaki tüm genç insanlar kendi flehirleri, nehirleri, k›y›lar›
ve ormanlar›ndan bahsederken ortak bir dilden konuflma flans›na sahip olacak-
t›r1. 

‹leride de görülece¤i gibi, Avrupa Birli¤i taraf›ndan önerilmekte olan çev-
re e¤itiminin amaçlar›, üye ülkeler taraf›ndan belirtilmifl olan amaçlar ile ay-
n›d›r. AB’nin çevre e¤itimi konusundaki eylemlerinin kurumsal çerçevesini çi-
zen 24 May›s 1988 tarihli kararda2, bu e¤itimin amac›, “bu alandaki problem-
ler ve bunlar›n çözümleri konusunda kamu bilincinin oluflturulmas› ve buna ek
olarak, bireylerin çevre korunmas›na bilgili ve aktif bir flekilde kat›lmas› ile
do¤al kaynaklar›n ihtiyatl› ve ak›lc› bir flekilde kullan›lmas› için esaslar geti-
rilmesi” olarak belirtilmifltir. Bu nihai hedefin tutturulmas› için, çevre e¤iti-
minde öncelikle afla¤›da belirtilmifl olan flu temel prensipler yol gösterici ol-
mal›d›r;

• Çevre insano¤lunun ortak bir hazinesidir,

• ‹nsan sa¤l›¤›n›n korunmas›na ve ekolojik dengenin sa¤lanmas›na katk›da
bulunulmas› için çevre kalitesinin korunmas›, sürdürülmesi ve gelifltirilmesi-
ne yönelik ortak bir görev mevcuttur,

• Do¤al kaynaklar›n ihtiyatl› ve ak›lc› kullan›lmas›na ihtiyaç vard›r,

• Her bir bireyin, özellikle bir tüketici olarak, çevre korunmas›na ne flekil-
de katk›da bulunabilece¤i belirlenmelidir.

1 Haziran 1992’deki Avrupa Konseyi E¤itim Bakanlar› toplant›s› sonras›n-
da kabul edilen sonuçlar da, söz konusu karar› tekrar gündeme getirmifl ve
çevre e¤itiminin her seviyedeki e¤itim sistemine dahil edilmesi gereklili¤inin
alt›n› çizmifltir. 

1993 y›l›nda Komisyon taraf›ndan teklif edilen Beflinci Eylem Program›n-
da “Toplumun genelinde çevre bilinci artm›fl olsa da halk›n hala gerekli bilgi-
ye sahip olmad›¤›na” dikkat çekilmifl ve bu nedenle “e¤itimin çevre bilincinin
geliflmesindeki öneminin göz ard› edilmemesi ve bir an evvel, ilkokul seviye-
sinden bafllayarak tüm e¤itim müfredat›na bu konunun dahil edilmesi gerekli-
li¤i” vurgulanm›flt›r3. 

Verilen bu mesaj daha aç›k olamazd›. Gerçekten de Topluluk düzeyindeki
çevre e¤itiminin bafll›ca önceliklerinden birini bilgilenmenin artt›r›lmas› ve
tecrübe al›flveriflinin sa¤lanmas› oluflturmaktad›r. Maastricht Anlaflmas›’nda
da bu görüfl benimsenmifl, Avrupa Birli¤i’nce gerçeklefltirilecek eylemlerin
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amac›n›n “Üye ülkelerin e¤itim sistemlerinde ortak olan hususlara iliflkin olan
tecrübe ve bilgi al›flveriflinin gelifltirilmesi” oldu¤u ifade edilmifltir. (126. md.,
prg.2) Çevre e¤itimi de kuflkusuz bu “ortak hususlar” aras›nda yer almaktad›r4. 

‹lerleyen bölümlerde Avrupa Birli¤i’nin bu konuda yapm›fl oldu¤u tüm ça-
l›flmalara ayr›nt›l› olarak yer verilecektir.

11..11  ÜÜyyee ÜÜllkkeelleerriinn ÇÇeevvrree EE¤¤iittiimmiinnee BBaakk››flfl AAçç››ss››

Her ne kadar baz› üye ülkeler çevre e¤itimindeki bir ya da birkaç hususa
daha çok dikkat çekiyor olsalar da, hepsi dört ana amaç üzerinde birleflmekte-
dir. Bunlarla, insanlar› daha bilinçli k›lma, ilgili bilgiyi ve de¤erlerin iletimini
sa¤lama ve davran›fl modelleri kazand›rma amaçlanmaktad›r. 

Bu aç›dan Danimarka en net ifadeyi kullanmaktad›r; “temel e¤itimdeki
çevre e¤itimi, bilimsel, sosyolojik ve insani aç›lardan oluflur. Sadece bilgilen-
dirmek kendi içinde yeterli de¤ildir, aksine, bu e¤itim gerek de¤erler ve etik
kurallar sisteminin gerekse de sosyolojik de¤erlendirmelerin bir parças› olma-
l› ve her fleyin üzerinde, muhtemel eylemler içermelidir. Bu üç esas, temelde
eflit kabul edilmekteyse de uygulanma flekilleri karfl›lafl›lan spesifik problem-
lerin yap›s›na ba¤l›d›r.”

Konuya iliflkin olarak ‹rlanda da ayn› görüfltedir. Buna göre, çevre e¤itimi-
nin amaçlar›;

• ‹nsano¤lu ve çevre aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkilerdeki güçlüklerin anlafl›l›r
k›l›nmas›,

• Kentsel ve tar›msal bölgelerde, ekonomik, sosyal, siyasi ve ekolojik an-
lamda birbirine ba¤l› olundu¤u bilincinin kazand›r›lmas›, 

• Her bir kimseye çevreyi korumas› ve gelifltirmesi için gerekli olan bilgi,
davran›fl, de¤er, sorumluluk ve yeteneklerin kazand›r›lmas›,

• Bireyler, topluluklar ve bir bütün olarak toplum için çevreye karfl› yeni
davran›fl modelleri oluflturmak.

Böyle bir e¤itimin özel amac› ise, temelde bireylere ve sosyal toplulukla-
ra;

• Çevre ve çevre problemlerine karfl› bilinçli ve yenilikçi olunmas›,

• Çevre ve ilgili problemlere iliflkin temel bilgiler ve buna iliflkin genifl tec-
rübe kazan›lmas›,

• Çevre için bir de¤erler bütünü yaratmak ve duyarl›l›k kazand›rarak, çevrenin
korunmas› ve gelifltirilmesinde aktif rol oynamak için motivasyon sa¤lanmas›,
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• Konuya iliflkin hususlar› tan›mlama, problem çözme, kat›l›m sa¤lama ve
karar alma yeteneklerinin kazand›r›lmas› için yard›m etmektir. 

Alman Federe Devlet (Lander) E¤itim Bakanlar›, Nordik (‹skandinav)
komflular› taraf›ndan ortaya konan fikirlere yak›n bir görüfl benimsemifllerdir.
Yani; “ çevre ile iliflki, bireyler ve insanl›k için hayati bir konu haline gelmifl-
tir. Bu nedenle, genç insanlar›n çevre konular›na iliflkin bilincinin artt›r›lmas›,
çevreyi korumak yönünde istek oluflturulmas› ve hayat boyu çevre için sorum-
luluk sahibi olmalar›n›n sa¤lanmas› okullar›n görevi haline gelmifltir. 

Bu görev, son y›llarda çevre kirlili¤inin tehditkar oranlara varmas›yla da-
ha acil bir durum arz eder olmufltur. ‹flte bu yüzden, genç insanlar› e¤itme mis-
yonuna sahip olan okullar bu acil problemi çözmede üstlerine düflen görevi
yapmal›d›rlar. 

Okullar, çevre dendi¤inde öne ç›kan karmafl›k sebep-sonuç iliflkilerine
aç›kl›k getirerek, bu iliflkileri etkileyen de¤iflikliklerin sonucu olan çevre prob-
lemlerini belirlemelidir. Zira çevreyi de¤ifltiren ve etkileyen insand›r ama bu-
na karfl›l›k, ondan etkilenen de odur. O yüzden, insan-yap›m› kirlilik gene in-
sana geri dönmektedir. 

Tüm bunlar olup biterken, çevre e¤itimi de do¤al kaynaklar› sorumlu bir
flekilde kullanma konusunda insanlar› teflvik etmeli ve yaflam›n temeline kar-
fl› oluflan her türlü tehlikeyi uzaklaflt›rmal›d›r. Bu, bireysel ve kolektif menfa-
atler aras›nda süregelen yo¤un de¤ifl-tokufl aras›nda bir katalizör olacakt›r.

“Okullarda çevre e¤itimi” hakk›ndaki 1985 yönetmeli¤i (Grundsatzerlass)
uyar›nca, Avusturya’daki çevre e¤itiminin amac›n›, “varolan de¤erlere karfl›
bir bilinç oluflturulmas› ve bu de¤erlere karfl› sayg› gösterilmesinin ö¤retilme-
si ile ekolojik know-how edinilmesine yönelik bir bilgi ak›fl›n›n sa¤lanmas›”
oluflturmaktad›r. 

Konuya iliflkin herhangi bir resmi tav›r mevcut olmamakla birlikte, Belçi-
ka’n›n Frans›zca konuflulan bölgesindeki çevre e¤itimine yönelik, Ocak 1993
bas›ml› “çerçeve program›”ndan bir al›nt› yap›lacak olursa, “Okullar›n amac›,
insanlara do¤ay› ve toplumu bir bütün olarak elefltirel ve olumlu bir biçimde
yorumlamalar›n› ve ayn› zamanda kendi çevrelerini uygun ve sorumlu seçim-
ler yapmak suretiyle ne flekilde yönetmeleri gerekti¤ini ö¤retmektedir”. 

‹spanya’da ise, “E¤itim sisteminin genel düzenlenmesi” hakk›ndaki ka-
nunda, “çevreye sayg› ve çevre korunmas›na yönelik e¤itimin, e¤itsel faaliyet-
lerde temel al›nmas› gereken bir prensip” oldu¤u belirtilmektedir. Buna göre,
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söz konusu prensip, e¤itim stratejileri belirlenirken, gerek merkezi yönetim
gerekse de özerk bölgelerce dikkate al›nacakt›r. 

Yunanistan’da ise çevre e¤itiminin; gerek k›rsal gerekse de kentsel bölge-
lerdeki çevre problemlerini belirleyen mali, sosyal, siyasi ve iktisadi iletiflimin
mevcudiyetinin ve öneminin bireyler ve sosyal topluluklarca anlafl›lmas›na
yard›m etmesi, her bireye, çevreyi korumas› ve kollamas› için, gerekli bilgi,
de¤erler bütünü anlay›fl› ve davran›fl özellikleri, aktif ilgi ile yetenekleri ka-
zanmas› için flans verilmesi, insanlara, sosyal gruplara ve topluma çevrenin
daha iyi yönetilmesi ve gelifltirilmesi için gerekli yeni davran›fl modelleri ge-
lifltirmesi konusunda ön ayak olmas› gerekmektedir. Buna göre, Yunanistan’da
öne ç›kan görüfl, çevre e¤itiminin temel amac›n›n sorumlu bir ekonomik tav›r
benimsetme oldu¤u ve çevre sorunlar›n›n ancak davran›fl modellerinde de¤i-
fliklik yap›lmak suretiyle önlenip çözülebilece¤i yönündedir.

Yunan raporunda aç›kland›¤› üzere, “topluma verilmesi gereken ekolojik
mesaj›n içeri¤inde, insanlar›n yaflam kalitesi ile çevrenin korunmas› ve gelifl-
tirilmesinin ayr›lmaz bir bütün oldu¤u ve sürdürülebilir kalk›nman›n korunan
bir çevrede varolmas› gerekti¤i bulunmal›d›r.” Çevre e¤itimindeki öncelikli
düflünce, teknolojik geliflmelere ra¤men, çocuklar›m›za olabilecek en iyi du-
rumdaki bir çevreyi miras b›rakmam›z gereklili¤idir. 

Finlandiya’da da çevre e¤itimi “sürdürülebilir kalk›nmaya ulaflmada
önemli bir faktör” olarak kabul edilmektedir. Günlük okul e¤itimi bireylere,
vatandafllara ve uluslararas› iflbirli¤i ajanslar›na kültürel e¤ilimlerce tak›n›lan
tavr› düzeltmek için bir gelecek vizyonu ve gerekli ahlaki de¤erleri ve bilgile-
ri kazand›rmal›d›r. Çevre e¤itimi gerçekten, ö¤rencinin gelecekte uygun (çev-
resel anlamda) olabilecek esaslar›, geliflim derslerini, toplum modellerini, gün-
lük uygulamalar› ve ürünleri ay›rt edebilmesi için ileriyi gören bir yap›ya sa-
hip olmal› ve bu esaslar› yaratma, kullanma ve yaymada rol oynamal›d›r. 

‹sveç’in bak›fl aç›s› da benzerlik göstermektedir: “çevre e¤itimi kamuoyu-
nun haberdar edilmesini ve fikir sahibi olmas›n› amaçlar zira böylece toplu-
mun sürdürülebilir kalk›nmas›na katk›da bulunmufl olacakt›r.” Burada iflin ma-
nevi yönü önemli bir yer tutmaktad›r. 

Hollanda ise, çevre e¤itiminin yurttafll›kla ilgisini vurgulayarak “çevre ve
do¤a hakk›ndaki e¤itim, vatandafl› kat›l›m yoluyla, daha temiz bir çevre için
sosyal araçlar vas›tas›yla gerekli önlemleri almaya teflvik etmektedir. Bu, bir
di¤er hükümet politikas›na ek teflkil etmektedir (yasama ve uygulama, onay-
lama, mali ve iktisadi teflvikler, vs.). Hollanda’da çevre e¤itimi, do¤aya ve
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çevreye karfl› davran›fllar› de¤ifltirmek ve sürdürülebilir kalk›nmaya ulaflt›r-
makla yükümlü bir enstrüman olarak görülmektedir.

Birleflik Krall›k’›n raporu ise, yukar›da belirtilmifl olan tüm noktalar›n bir
toplam›n› teflkil etmektedir. Ulusal müfredat program›na göre, okullar flu
amaçlar› takip etmelidirler; bireylere, çevreyi korumas› ve kollamas› için, ge-
rekli bilgi, de¤erler bütünü anlay›fl›, davran›fl, sorumluluk ve yetenekleri ka-
zanmas› için f›rsat verilmesi, ö¤rencilerin çevreyi birçok farkl› bak›fl aç›s›ndan
(fiziki, co¤rafi, biyolojik, sosyolojik, iktisadi, siyasi, teknolojik, tarihi, estetik,
ahlaki ve manevi) gözlemlemesi ve yorumlamas› için teflvik edilmesi. Ayr›ca,
ö¤rencilerde çevre bilincinin ve merak›n›n uyand›r›larak, çevre problemlerini
çözmede aktif kat›l›mlar›n› sa¤lamaya teflvik olunmas›. 

‹talya’da çevre e¤itiminin amac›n›, yeni nesillerin flu problemlerle ilgili
olarak bilinçlendirilmesi oluflturmaktad›r; do¤al ve fiziki çevre, tarihi-kültürel
yap›daki acil durumlar, yaflam kalitesi, kaynaklar. 

Lüksemburg ise, çevreye yönelik bilginin artt›r›lmas› hususunun alt›n› çiz-
mekte ve çevrenin daha iyi anlafl›labilmesini sa¤lamak için yeteneklerin ço¤al-
t›lmas›n› ve çevre lehine davran›fl modelleri oluflturulmas›na teflvikte bulunul-
mas›n› önermektedir. 

Fransa’da da, biyo-fiziki iktisadi ve sosyal mekanizmalar›n daha iyi kav-
ranabilmesi için gerekli olan bilgi ve kavramlar›n edinilmesi gereklili¤i vurgu-
lanmaktad›r. “Günümüzde çevreden haberdar olmak, hayat›n bilmeniz gere-
ken bir gerçe¤idir” denilmektedir. Zira çevreye sayg› göstermek, di¤erlerine
de sayg› göstermek anlam›na gelmektedir. 

Portekiz ise, 1975 tarihli Belgrad fiart›’nda “dünya nüfusunu çevre ve
problemleri konusunda bilinçli olmas› ve bu konulara duyarl›l›k göstermesi
için e¤itmek” ifadesiyle yer alan amac› kabul etmifltir. 

Belçika’n›n Flaman toplulu¤unun çevre e¤itiminin amac›n› ifade eden ra-
poruna göre, çevre e¤itimi; de¤iflime aç›k çevrede meydana gelen çevresel du-
rumlar›n anlafl›lmas› yetene¤inin kazand›r›lmas›, çevre problemleriyle ilgile-
nen farkl› gruplar aras›ndaki iletiflimi artt›racak sosyal yeteneklerin gelifltiril-
mesi, sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas› yolunda al›nmas› gereken önlem-
lerde kiflisel sorumluluk alma iradesinin güçlendirilmesi, çevre ve insan ara-
s›nda süregelen etkileflimi etkileyen say›s›z etmenlerin elefltirel ve aç›k bir fle-
kilde de¤erlendirilebilmesi için, de¤erler meydana getirilmesinin sa¤lanmas›
için, itici güç olmal›d›r. 
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Belçika, Danimarka, ‹spanya ve Portekiz gibi üye ülkeler, çevre e¤itiminin
amaçlar› konusundan bahsederken, 1975 ve 1977’de kabul edilen Belgrad ve
Tiflis fiartlar›’na aç›kça gönderme yapmaktad›rlar5. 

Her ne kadar tüm dünyada çevre e¤itiminin esas amac›, “gelecek kuflaklar
için çevre kalitesinin korunmas› ihtiyac› nedeniyle genç insanlar›n çevre bilin-
cinin gelifltirilmesi” temelinde tek ve ayn› olsa da, bunun oluflturulmas› ve ö¤-
retilmesi mutlaka farkl›l›k göstermektedir. De¤iflik ulusal ve bölgesel gelenek
ve duyarl›l›¤a sahip üye ülkelerin farkl› ihtiyaçlar› nedeniyle, tercih edilen
yöntem ve yap›lan uygulamalar Avrupa Birli¤i içinde de¤ifliklik göstermekte-
dir. 

Böyle bir çeflitlili¤in azalt›lmas› bahis konusu bile de¤ildir zira, bu çeflitli-
lik hem bollu¤un kayna¤›n› oluflturmakta hem de yerel gerçekler ve geliflme-
ler ›fl›¤›nda çevre e¤itimine iliflkin fikirlerde gerekli uyumlaflt›rman›n sa¤lan-
mas›na vesile olmaktad›r. Bu nedenle, bu çeflitlili¤i insanlar›n dikkatine sun-
mak gerekmektedir. Avrupa Birli¤i’nin hemen her yerinde meydana gelmekte
olan birçok pozitif geliflme ne yaz›k ki Avrupa seviyesinde bilinmemektedir.
Gerçekten, bazen kendi ülkelerindeki geliflmelerden dahi haberdar olunma-
maktad›r. ‹flte, Avrupa Komisyonu IX. Genel Direktörlü¤ü Çevre Çal›flma
Grubu taraf›ndan haz›rlanan rapor, birçok üye ülkede ve Avrupa Birli¤i bölge-
sinde çevre e¤itiminin nas›l verildi¤ini ö¤retmek suretiyle bu bofllu¤u doldur-
may› amaçlamaktad›r. Bu yöntem ve baflar›lar›n dile getirilmesi belki her fleyi
çözemeyecek ama mutlaka yararl› olacakt›r. Zira raporda verimli mukayeseler
yap›laca¤›ndan, bunlar sayesinde belki de parlak giriflimlerin tohumu at›lm›fl
olacakt›r.

Bu rapor afla¤›daki konulara iliflkin bilgi vermektedir;

• Ulusal ve bölgesel çevre e¤itimi politikalar›n›n mevcudiyeti yahut yoklu-
¤u. E¤er böyle politikalar mevcutsa, bunlar kim taraf›ndan belirlenmektedir?
Bunlar›n e¤ilimleri ve hareket mekanizmalar› nelerdir? Bunlar›n uygulanmas›
kim taraf›ndan denetlenmektedir? Bu konuda hükümet ve özel ajanslar›n rol-
leri nelerdir? 

• Çevre e¤itimi, e¤itim sistemlerine nas›l dahil edilmelidir? Ayr› bir konu
olarak ö¤retilmeli mi yoksa disiplinleraras› bir yöntem mi kullan›lmal›d›r? Zo-
runlu bir ders mi olmal› yahut seçimlik mi olmal›? S›nava tabi tutulmal› m›-
d›r? 

• Çevre e¤itiminde kullan›lan metotlar, disiplinleraras› çevre projeleri
mevcut mu? Mevcutsa, nas›l ve kim taraf›ndan ve ne flekilde yürütülmektedir?
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• Çevre e¤itimi müfredat›n›n bir parças› olan ö¤renciler taraf›ndan yürütü-
len (yahut yürütülmeyen) çevre korumas› ve yönetim hareketleri.

• Ö¤retmen ve ö¤rencilerin faydalanabilece¤i kaynak dokümanlar.

• Ö¤retmen e¤itimi.

Çevre e¤itimindeki çeflitli yöntem ve eylemler mukayese edildi¤inde, kufl-
kusuz, çevre e¤itiminin amaç, ilke ve uygulamalar› anlam›nda birçok benzer
nokta oldu¤u göze çarpacakt›r. ‹flte bunlar, bizim tart›flmay› önerdi¤imiz ve
uygulamalar›n çeflitlili¤inin yan›s›ra, gerçek çevre e¤itimi sistemlerinin temel-
lerini de oluflturan ortak hususlar› meydana getirmektedir. Bu e¤itimin tan›m›-
n› yapmak zor oldu¤undan, hiçbir ortak payda ve referans çerçeve olmaks›z›n
böyle bir e¤itim vermeye çal›flmak kötü sonuç do¤urma ve hatta amac›n› sap-
t›rma riski tafl›maktad›r.

E¤er çevre e¤itimi Topluluk düzeyinde yürütülecek ise, “ortak kavramlar
bütünü” hususunda karfl›l›kl› bir anlaflma sa¤lanmas› gerekmektedir. Zira, bir
Birlik üyesi “çevre” sözcü¤ünü kulland›¤›nda, Birlik’in tüm vatandafllar›n›n
bunun ne anlama geldi¤inin fark›nda olmas› gerekmektedir. Ancak bu, Avru-
pa düzeyinde bir sözcük standardizasyonu yap›laca¤› anlam›na gelmemekte
ama insanlar›n çevre denildi¤inde ak›llar›na gelen farkl› kavramlar›n, karfl›l›k-
l› diyalo¤a ve ilerlemeye izin vermesi için, tek bir flekle sokulmas› gereklili¤i-
ne iflaret etmektedir. 

Birçok AB ülkesinin çevre e¤itimi politikalar›n› üzerine infla ettikleri ortak
temeller afla¤›daki gibidir;

• Çevre e¤itiminin amaçlar›,

• Çevre e¤itiminin bafllang›c› ve geliflimi,

• Bu e¤itimin de¤indi¤i kavramlar, davran›fllar ve de¤erler,

• Ö¤retim metotlar›,

• Uygulanmas› gereken etik kurallar.

Çevre e¤itiminin üç boyutu vard›r:

• Bilmeye, kavramaya ait boyutu; çevreyi anlamak ve korumak için gerek-
li olacak düzeyde bilgi ve yetenek kazand›rmak,

• Ahlaki boyutu; dayanak olacak ve özümsenecek baz› temel de¤erleri ve
ilkeleri benimsetmek,

• Eylem boyutu; çevreyi ak›lc› bir flekilde korumak ve düzenlemek için be-
lirli flekillerdeki davran›fllar› oluflturmak (çevre ile dost davran›fl modellerinin
gelifltirilmesi gibi).
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Böyle bir referans çerçeve tan›mlamak sadece çevre e¤itimi uygulamalar›-
n› de¤erlendirenler için de¤il, ayn› zamanda, gerekli bilgiye sahip olmalar›
flart›yla, e¤itim sistemleri kapsam›na çevre konusunu dahil etmemifl ancak et-
mek isteyenler için de faydal› olacakt›r6.

11..22  AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii’’nnddee ÇÇeevvrree EE¤¤iittiimmiinniinn AAmmaaççllaarr››

Çevre e¤itiminin temel amac› flöyle özetlenebilir: “E¤itim ve ö¤retim sü-
recinden geçen kiflilerin çevre konular›nda sorumlu davran›fllar› sergileyebil-
melerine olanak sa¤lay›c› ve teflvik edici bilgi, beceri ve de¤er yarg›lar› ile do-
nanm›fl vatandafllar olarak yetiflebilmelerine yard›mc› olmak”7.

Tiflis Konferans› ise, çevre e¤itiminin amaçlar›n› flöyle tan›mlamaktad›r;
flehirlerde ve k›rsal alanlarda ekonomik, sosyal, politik ve ekolojik ba¤›ms›z-
l›k konusunda bilgi sahibi olup, bu konularda özen gösterilmesine yönelik ola-
rak gerekli deste¤i vermek. Her insan›n çevreyi koruyup gelifltirmesi için ge-
rekli olan bilgiyi, de¤erleri, yaklafl›mlar›, taahhütleri ve tecrübeyi elde etmesi
için gerekli imkanlar› sa¤lamak. Çevreye yönelik bir bütün dahilinde bireyle-
rin, gruplar›n ve toplumun geneli için yeni davran›fl modelleri yaratmakt›r8.

Bu genel amaçlar›n ifllevsel ö¤retim hedeflerine dönüfltürülebilmesine ilifl-
kin AB çevre e¤itimi amaçlar› afla¤›da aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

11..22..11  BBiillggiiyyee DDaaiirr AAmmaaççllaarr

Do¤al çevreye dair bilginin edinilmesine iliflkin amaçlar (özellikle de te-
mel ekoloji kavramlar› aç›s›ndan):

• Çeflitli canl›lar›n yaflad›¤› çevre tan›m›n›n yap›lmas› ve bunun fiziki ve
kimyasal karakteristiklerinin belirlenmesi,

• Çevresel faktörler aras›ndaki ve çevresel faktörlerle canl›lar aras›ndaki
etkileflimin belirlenmesi,

• Bafll›ca kimyasal döngülerin (C, N, Fe, S, H2O, P, vs.) tan›mlanmas› ve
canl›lar›n bu döngülerdeki rolünün belirlenmesi,

• ‹nsanlar ve di¤er canl›lar taraf›ndan kullan›lan temel enerji kaynaklar›n›n
s›ralanmas› ve bunlar›n yenilenebilir olup olmad›¤›n›n belirtilmesi,

• Her canl› türünün ait oldu¤u canl›lar toplulu¤unun yap›s›n›n belirlenme-
si ve bu topluluktaki etkileflimin aç›klanmas› (tropikal iliflkiler, habitat iliflki-
leri, vs.),

• Her ekosistemin kendi dinamik dengesi oldu¤unun gösterilmesi.
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11..22..22  ‹‹nnssaannii SSiisstteemmlleerriinn BBiillggiilleerriinnee DDaaiirr AAmmaaççllaarr

‹nsan sistemlerinin kompleks yap›s› ve bunlar›n yap›s› ve iflleyifllerine da-
ir tart›flmal› görüfller göz önüne al›nd›¤›nda, basit ve tatmin edici bir insan sis-
temleri modeli önermenin çok zor oldu¤u görülecektir. Afla¤›daki liste sadece
örnek amac›yla verilmektedir:

• ‹nsan›n ihtiyaçlar› (yiyecek, bar›nma, seyahat, e¤lence) ve bu ihtiyaçlara
ulaflmak için yapt›¤› eylemler aras›ndaki iliflkiyi çevreye etkileri göz önünde
tutularak belirlemek için insan›n davran›fl ve motivasyonunun analiz edilmesi,

• Ekonomik sistemin nas›l iflledi¤inin tan›mlanmas›; gider ve gelirlerin he-
saplanmas›, sanayi ve ticari a¤lar›n nas›l yürütüldü¤ünün belirlenmesi, finans
kurulufllar›n›n rolü, tüketim modelleri, makroekonomik göstergeler (tasarruf-
lar, yat›r›mlar, vs), istihdam›n yap›lanmas›,vs.

• Sosyal sistemin yap› ve mekanizmalar›n›n tan›mlanmas›; sosyo-politik
yap›lar, toplum hizmetleri (hastaneler, ulafl›m, iletiflim, vs), habitat›n önemi,
vs.

• Bir durum analiz edilirken sosyo-kültürel faktörlerin göz önünde tutul-
mas›; mesela e¤lence aktiviteleri, toplumun tarihi miras›n›n korunmas›, birey-
lerin ve topluluklar›n dini ve felsefi amaçlar›, estetik meraklar, vs. 

11..22..33  ‹‹nnssaann››nn ÇÇeevvrreeyyee KKaarrflfl›› TTuuttuummuunnaa DDaaiirr AAmmaaççllaarr

• Do¤al kaynaklar› tüketmenin ve bofla harcaman›n sonuçlar›n›n de¤erlen-
dirilmesi (enerji, hammadde, vs.) ve alternatif çözümler önerilmesi (izolasyon,
geri dönüflüm, vs.),

• Bir sistemdeki çeflitli kirlilik türlerinin etkilerinin de¤erlendirilmesi (fizi-
ki, kimyasal, biyolojik, estetik, vs.) ve bunlar›n canl›lar ve insan sa¤l›¤› aç›-
s›ndan do¤acak tüm sonuçlar›n›n ölçülmesi,

• Biyotopun ve hayvan yahut bitki türlerinin giderek azalmas› hatta yok ol-
maya yüz tutmas› ile yerli olmayan türlerin oluflmas›n›n sonuçlar›n›n de¤er-
lendirilmesi, 

• Belirlenen türlerin, habitat›n ve çevrenin korunmas›na iliflkin farkl› yol-
lar›n mukayese edilmesi ve bunlar›n spesifik karakteristiklerinin belirlenmesi,

• Seçim yapabilmek için kirlili¤in ekonomik, sosyal ve ekolojik giderleri-
nin de¤erlendirilmesi; imalat süreçleri, ürün da¤›t›m a¤lar›, inflaat mühendis-
li¤i iflleri, vs. 

• Modern hayat›n kolayl›klar› ve konforundan ödün vermeksizin yeni yer-
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leflimler gelifltirmede ve ekolojik çözümler seçmede etkili olan faktörlerin ana-
liz edilmesi.

11..22..44  KKnnooww--hhooww’’aa DDaaiirr AAmmaaççllaarr9

• Problemli durumlar›n tan›mlanmas› ve bunlara iliflkin sorular›n formüle
edilmesi,

• Problemleri çözmeye yönelik uygun önlemlerin uygulanmas›, mesela,
ak›lc› gözlemler, deneyler, literatür taramas›, araflt›rmalar, anketler, vs.

• Bir problemle karfl›lafl›ld›¤›nda aç›klay›c› hipotezler ileri sürülmesi, böy-
lece hipotezin sa¤lamas› yap›l›r, var›lan sonuçlar yorumlan›r, bir sonuç veya
daha baflka hipotezler önerilir, vs.

• Verilen durumda etkili olan faktörlerin incelenmesi, spesifik durum ve
vak›alar aras› korelasyonun bulunmas›, birden fazla durum ve vak›a aras›nda-
ki neden-etki iliflkisinin belirlenmesi,

• Araflt›rmalara iliflkin bulgular›n (veriler, özetler, vs.) aç›k, net, do¤ru ve
ulafl›labilir bir flekilde de¤iflik iletiflim yollar› (sözlü, yaz›l›, grafik ve audio-
görsel, vs.) vas›tas›yla kaydedilmesi,

• Temel iletiflim kurallar› çerçevesinde di¤erleriyle de çal›fl›lmas›.

11..22..55  DDaavvrraann››flflllaarraa DDaaiirr AAmmaaççllaarr

• ‹nsanlar›n, davran›fl ve yaflay›fl biçimleriyle süreklili¤ini belirledi¤i bir
do¤al dünya düzeni içinde yaflad›¤›n›n idrak edilmesi,

• ‹nsano¤lunun, gelecek kuflaklar› da içine alacak flekilde, omuz omuza
durmas›,

• Kiflisel tercihler yaparken kolektif ihtiyaçlar›n, do¤al kaynaklar›n göz
önünde tutulmas›,

• Kontrol edilemeyecek bir vahfli hayat› önleyebilmek için hayvan ve bitki
hayatlar›na sayg› duyan bir davran›fl modelinin benimsenmesi (mesela k›rda
yürürken, vs.),

• Bir sorun ile karfl›lafl›ld›¤›nda, verilerin dikkatlice analiz edilmesi, güve-
nilirli¤inin kontrol edilmesi ve flahsi tecrübelerle mukayese edilmesi,

• Kiflinin flahsi de¤erler sisteminin sorgulanmas› ve her seçiminde etkili
olan faktörlerin alt›n›n çizilmesi,

• Kirlilik ve rahats›zl›k türlerinin önlenmesine ve bunlarla mücadele edil-
mesine yönelik tedbirlerin al›nmas›,
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