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5. SINIF Ö⁄RENC‹LER‹NDE "ÇÖPLER‹N AZALTILMASI" B‹L‹NC‹N‹N
KAZANDIRILMASINA YÖNEL‹K B‹R Ö⁄RET‹M MODEL‹
BY THE STUDY OF A TEACHING MODEL ON DEVELOPMENT OF AWARENESS
ON "GARBAGE REDUCTION" FOR THE FIFTH CLASS STUDENTS
Sinan ERTEN*

ÖZET: Bu çal›ﬂman›n amaçlar›ndan birincisi, 5. s›n›f ö¤rencilerinde "çöplerin azalt›lmas›" bilincinin nas›l kazand›r›laca¤› konusunda yeni bir ders plan› oluﬂturmakt›r. ‹kincisi, ö¤rencilerin çöplerin azalt›lmas› konusundaki bilgilerinin, tutumlar›n›n ve davran›ﬂlar›n›n belirlenmesi ve ayn› zamanda bunlar
aras›nda tutarl› bir iliﬂkinin olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas›d›r.
Bu araﬂt›rman›n sonunda, geliﬂtirilmiﬂ olan ders plan› ile ö¤rencilerin çevreye karﬂ› olan olumsuz tutumlar› olumlu tutumlar haline dönüﬂmüﬂtür. Kal›c› olarak çevre bilinçleri artm›ﬂ,
çevre bilgileri, çevreye yönelik tutumlar› ve çevreye karﬂ› olan
davran›ﬂlar› aras›nda tutars›zl›klar tespit edilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: çevre sorunlar›, çöplerin azalt›lmas›,
çevre bilinci, 5. s›n›f ö¤rencileri ve tutumlar

ABSTRACT: The ultimate aim of this study is to design a
new schedule about the awareness of "Garbage Reduction"
Secondly, to determine the behaviours, knowledge of the students about the subject of garbage reduction. Also the observation of their behaviours. if they change positively or negatively. at the and of this research, by the development of the
new schedule it’s observed that the students negative behaviours towards environment changed positively. Their awareness of environment has developed permanently. Additionally,
their information about environment and their behaviours towards surrounding and misbehaviours on environment has been determined.
Keywords: environmental problems, garbage reduction, environmental awareness, fifty-class students and their attitude.

rinden baz›lar›n› k›saca ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz
(De Haan, 1989; Fellenberg, 1985; Umweltbundesamt, 1996a,).
• Hava kirlili¤i
Sebepleri: Tüketilen fosil yak›tlar, çöplerin
yak›lmas›, radyoaktif ›ﬂ›nlar
Sonuçlar›: Asit ya¤murlar›, küresel ›s›nma,
ozon tabakas›n›n zarar görmesi, sis oluﬂumu
• Su kirlili¤i
Sebepleri: Aﬂ›r› gübreleme, temizlenmeyen
evsel ve endüstriyel at›k sular, tanker kazalar›,
kimyasallar, denizlere b›rak›lan tüm zararl›lar
Sonuçlar›: Akarsular›n kirlenmesi, denizde
yaﬂayan canl›lar›n toplu ölümleri, içme sular›n›n
kirlenmesi, salg›n hastal›klar›n artmas›
• Toprak kirlili¤i
Sebepleri: Çöpler ve çöp y›¤›nlar›, asit ya¤murlar›, gübreleme çal›ﬂmalar›, pestisitler
Sonuçlar›: Topraktaki a¤›r metal konsantrasyonunun artmas›, topra¤›n PH- de¤erinin de¤iﬂmesi, hastal›k yap›c›lar›n kayna¤›n› oluﬂturmas›,
esteti¤in bozulmas›

1. G‹R‹ﬁ

Dünyadaki endüstrileﬂme ile birlikte insano¤lunun do¤ay› ya¤malamas›, do¤ay› kendi ç›karlar›
do¤rultusunda ac›mas›zca kullanmas› bugün karﬂ›laﬂmakta oldu¤umuz birçok çevre problemlerinin temelini oluﬂturmaktad›r. Bu çevre problemle-

• Hayvan ve bitki türlerinin ortadan kalkmas›
Sebepleri: Asit ya¤murlar›, ya¤mur ormanlar›n›n talan edilmesi, monokültür ziraatç›l›k ve ormanc›l›k, do¤rudan bitki ve hayvanlar› ortadan
kald›rma, pestisitler
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Sonuçlar›: Birçok bitki ve hayvan türünün ortadan kalkmas›, ormanlar›n yok olmas›, iklimlerin
de¤iﬂmesine ba¤l› olarak do¤al afetlerin sürekli
olarak artmas›
• ‹klimlerin de¤iﬂmesi
Sebepleri: Tropik ya¤mur ormanlar›n›n yok
olmas›, s›n›rs›z bir ﬂekilde fosil yak›tlar›n›n tüketilmesi, FKC gazlar›n›n kullan›lmas›
Sonuçlar›: Sera etkisinin oluﬂmas› (Küresel
›s›nma), ozon tabakas›ndan yeryüzüne yani canl›lara zararl› ›ﬂ›nlar›n ulaﬂmas›
• Çöp Sorunlar›
Sebepleri: Tüketim toplumu olma, kullan›p atma, savurganl›k, yeterli derecede at›klar›n de¤erlendirilememesi, e¤itim eksikli¤i
Sonuçlar›: Enerji ve ham madde savurganl›¤›na ba¤l› olarak do¤al kaynaklar›n aﬂ›r› derecede
kullan›lmas› sonucu bu kaynaklar›n tükenme noktas›na gelmesi, yer alt› ve yerüstü sular›n›n kirlilikten dolay› kullan›lamaz hale gelmiﬂ olmas›,
topraklar›n çöplerden kaynaklanan zararl› maddelerce kirlenerek verimsizleﬂmesi ve toprak içinde
veya üzerinde yaﬂayan canl›lar› tehdit eder duruma gelmesi, havan›n kirlenmesine ve salg›n hastal›klar›n oluﬂmas›na neden olmas›.
Tüm bu çevre sorunlar› insan varl›¤›n› tehdit
etti¤i gibi dünyam›z› da yaﬂanmaz hale getirmektedir. Bu büyük felakete dur demenin bir yolu ise
insanlar›n ﬂimdi ve gelecekte al›ﬂ›la gelmiﬂ düﬂünce ve davran›ﬂlardan vazgeçmesi olacakt›r.
Bu yüzden, hiç zaman kaybetmeden insanlar,
söz konusu çevre problemlerine çözüm bulmak için
üzerlerine düﬂeni yapmak zorundad›rlar. Bu gün,
çevre problemleri sadece teknoloji ile veya yasalarla çözülebilecek bir problem de¤ildir. Bu, ancak bireysel davran›ﬂlar›n de¤iﬂmesi ile mümkündür.
Davran›ﬂlar›n de¤iﬂmesi ise tutum, bilgi ve de¤er
yarg›lar›n›n de¤iﬂmesini zorunlu k›lar. Çevreye karﬂ› pozitif tutum ve de¤er yarg›lar›n›n oluﬂmas› ise
çevre e¤itimi ile mümkündür (Erten, 2000).
Çevre e¤itimi, bir yandan ekolojik bilgileri aktar›rken di¤er yandan da bireylerde çevreye yönelik tutumlar›n›n geliﬂmesini ve bu tutumlar›n dav-
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ran›ﬂa dönüﬂmesini sa¤lar. Çevre e¤itimi, ö¤rencilerin biliﬂsel, duyuﬂsal ve psiko-motor alanlar›na
hitap eder (Unterbruner, 1991a).
Bu araﬂt›rmada çöp sorununun ele al›nmas›,
özellikle büyük ﬂehirlerde olmakla birlikte yaﬂam›m›z›n her alan›nda birey olarak do¤rudan karﬂ›laﬂt›¤›m›z ve bizi do¤rudan olumsuz etkileyen sorun
olmas› ve çöplerden kaynaklanan yukar›da say›lan
nedenlerden dolay›d›r. Hem çevre hem de sa¤l›¤›m›z için çöplerin sebep oldu¤u zararlar› azaltmak
zorunday›z. Bunun için takip edilmesi gereken yol
ﬂöyle olmal›d›r. Bireysel olarak çöp üretimini azaltma ve çöplerin geri kazan›lmas›d›r. Çöplerin geri
kazan›lmas› çöplerin fiziksel, kimyasal ve yakma
yöntemiyle ortadan kald›r›lmas›ndan daha iyidir.
1.1. ‹LKÖ⁄RET‹MDE ÇEVRE E⁄‹T‹M‹
Çevre e¤itimi ne kadar erken yaﬂta baﬂlarsa o
kadar iyidir. Çünkü, okul öncesi ve okul ça¤lar›nda oluﬂan ilgiler ve tutumlar gelecekteki istendik
davran›ﬂlar›n temelini oluﬂturur (De Haan, 1991,
1989; Oerter, 1987). Özelikle çocukluk ça¤lar›nda
ve genç yaﬂlarda oluﬂan de¤er yarg›lar› ve tutumlar, erken yaﬂlarda do¤ayla olan iliﬂkilerde empatinin geliﬂmesi ve do¤aya karﬂ› sevginin oluﬂmas›nda oldukça önemlidir. Bunlar›n oluﬂmas› çevrenin korunmas› için çevre dostu davran›ﬂlar›n gösterilmesi demektir (De Haan, 1998). Bu geliﬂim
dönemleri, göz önünde tutulmas› gereken ve daha
sonra bireylerde çevreye yararl› bilinçli davran›ﬂlar›n geliﬂmesine yard›mc› olacak duyuﬂsal alandaki ö¤renmeler olacakt›r (Weiss, 1983). Bu yaﬂlarda çocuklara do¤ay› sevdirici oyunlar oynat›l›r.
Bu oyunlarla çocuklar yaﬂant›lar kazan›r, olumlu
duygular edinir ve çevre dostu davranmay› ö¤renirler (Cornell, 1979, 1989). Do¤an›n bir de¤er oldu¤unu ö¤renen ö¤renci bütün duyu organlar›yla
onun güzelliklerinin fark›na var›r ve onu korumak
için çaba harcar (Lob & Desing, 1991). ‹lkokullarda çevre e¤itimi yeri geldikçe belirli bir ders saatiyle s›n›rland›r›lmay›p her derste verilmelidir
(Erten, 2000). Bu çal›ﬂmada da görülece¤i gibi gerekirse bir haftal›k bir ders plan›yla çevre problemleri ele al›nmal› ve daha sonra y›l boyunca bu
çal›ﬂmadan elde edilen bilgi, beceri ve davran›ﬂlar›n kontrolü yap›lmal›d›r.
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Çöp konusu, çöplerin oluﬂumundan çöplerin
yok edilmesine kadar olan kapsaml› bir süreci içine ald›¤›ndan dolay› (Umweltbundesamt, 1996b)
bu çal›ﬂmada sadece evsel at›klar, çeﬂitleri, ayr›lmas› ve azalt›lmas› ele al›nm›ﬂt›r.
2. ARAﬁTIRMA YÖNTEM‹
2.1. ANKET
Bu araﬂt›rma, 2002 bahar ve 2002-2003 y›l›
güz sömestresinde Ankara ilindeki biri Çevre bilincini geliﬂtirme program›na dahil (Eco-school)
olan iki okuldaki 5. s›n›flarda 7 ayr› ﬂubedeki 230
ö¤renci ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Ö¤rencilerin %51’i k›z, % 49’u erkektir.
Geçerlili¤i ve güvenirli¤i (α= 78) yap›lm›ﬂ yabanc› literatürde (Tenzer, 1992) yer alan bir anketten de yararlan›larak geliﬂtirilen anketler yeterli
zaman verilerek ö¤rencilere doldurtulmuﬂtur. Ö¤rencilerin sorular› okumadan cevaplamalar›n› önlemek için doldurma iﬂlemi baﬂlamadan önce konunun önemi ö¤rencilere aç›klanm›ﬂt›r. Daha
sonraki kontrollerde yine de baz› ö¤rencilerin sorular› okumadan cevapland›rd›klar› ortaya ç›km›ﬂ ve bu anketler de¤erlendirmeye al›nmam›ﬂt›r. Bunun yan›nda baz› s›n›flara tekrar gidilerek
baz› sorulara verilen cevaplar›n kontrolleri sözlü
olarak yap›lm›ﬂ ve gerekiyorsa düzeltme yoluna
gidilmiﬂtir.
Bu anketler, ö¤rencilerin çevre hakk›ndaki bilgilerini, çevreye karﬂ› olan tutumlar›n› ve çevreyi
korumaya yönelik davran›ﬂlar›n› içeren sorular›
kapsamaktad›r. Bu sorular ve verilen cevaplar sonuçlar k›sm›nda yer almaktad›r.
Araﬂt›rmaya geçmeden önce "çöp konusunda"
bir haftal›k bir ders plan› haz›rlanm›ﬂ ve bu ders
plan› teorik bilgiler yan›nda davran›ﬂ kazand›r›c›
uygulamalar› da kapsam›ﬂt›r. Bir haftal›k örnek
ders plan› ﬂu ﬂekildedir.
2.2. ÇÖPLER KONUSUNUN HAFTALIK
DERS PLANI
PAZARTES‹: "Gelecek 30 y›l içerisinde çevremiz nas›l olacak" konulu resim çal›ﬂmas› (1 ders saati). Çöp nedir? Nereye aittir? Çöp çeﬂitleri ve ait
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olduklar› çöp bidonlar› hakk›nda bilgi. Çöpleri ay›rma yada grupland›rman›n, at›klar›n de¤erlendirmesindeki pratik faydalar› nelerdir? (2 ders saati).
At›k ka¤›t, metal kutu, kullan›lm›ﬂ ﬂiﬂe, meyve
veya yiyecek art›klar› ve plastik ﬂiﬂe hepsi bir arada
okulun yak›n›ndaki bir ormana veya varsa okul
bahçesine 50 cm metre derinlikte kaz›lm›ﬂ bir çukura da¤›t›larak gömülür. Birkaç ay sonra ö¤rencilerle birlikte aç›l›r ve hangi çöplerin parçalanmakta oldu¤u ve hangilerinde bir de¤iﬂme olmad›¤› ö¤rencilerle birlikte nedenleriyle tart›ﬂ›l›r (1 ders saati).
SALI: Çöplerin nas›l ortadan kald›r›labilece¤i,
çöpleri yok etme yöntemleri, çöplüklerin tipleri
(çöp depolar›) çevre aç›s›ndan en az zararl› olanlar›n›n tespiti ve hangi çöplerin hangi bidonlara ait
oldu¤u (2 ders saati). Çöplerin, çevreye en az zarar verecek ﬂekilde nas›l ortadan kald›r›lmas› gerekti¤i, çöplerin yak›lmas›n›n çevre aç›s›ndan faydalar› ve zararlar› veya aç›kta bulundurulmas›n›n
zararlar› (2 ders saati).
Serbest çal›ﬂma ; Bu çal›ﬂma öncesi gezi hakk›nda k›sa bilgilendirme ve ö¤rencilerin yanlar›na
almalar› gerekli malzemelerin tespiti, daha sonra
hangi çöpün hangi bidona ait oldu¤u gibi konularda bulmaca veya kart oyunlar› (1 ders saati).
ÇARﬁAMBA: Çöplerin yok edilmesi ile ba¤lant›l› olarak bulunulan ﬂehrin çöplü¤üne (burada
Ankara çöplü¤üne) bir gezi düzenleme, ö¤renciler
gezi esnas›nda notlar alacaklar (yar›m gün yaklaﬂ›k 4 ders saati).
PERﬁEMBE: Çöplü¤e yap›lan gezi hakk›nda
ö¤rencilerle görüﬂ al›ﬂ veriﬂi (1 ders saati). At›klar›n de¤erlendirilmesi, Çöplerin geri kazan›lmas›
(1 ders saati), kompost yapma hakk›nda bilgi (1
ders saati) ve at›k ka¤›tlardan ka¤›t yapt›rma (2
ders saati).
CUMA: Çöplerden kurtulman›n en önemli yolunun, bireysel olarak çöp üretimini azaltman›n
gereklili¤inin vurgulanmas› (1 ders saati). Bu çerçevede ö¤rencilere çevreye yararl›, çöpleri azaltma davran›ﬂlar›ndan örnekler verilir, dedelerimiz
ve ninelerimizin çöp üretimleri ile bizim çöp üretimimiz karﬂ›laﬂt›r›l›r (2 ders saati). Bir haftal›k
dersin de¤erlendirilmesi ve isim yazd›r›lmadan
ö¤rencilerin ders hakk›ndaki görüﬂleri (1 veya 2
ders saati).
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Haz›rlanan haftal›k ders plan›, çocuklara
kompleks çevre problemleri hakk›nda bilgi vermek ve çevre korumaya karﬂ› davran›ﬂ geliﬂtirmelerine yard›mc› olmakt›r. ﬁimdi ve gelecekte, bireylerde çevreye yararl› davran›ﬂlar geliﬂtirmek
için, her ﬂeyden önce çocuklar›n gelece¤e ait tutumlar›n›n geliﬂtirilmesi zorunludur. Bundan dolay› araﬂt›rmaya, ders plan›nda gösterildi¤i gibi çocuklar›n gelecekteki çevre tutumlar›n› en iyi ﬂekilde gösteren resim çal›ﬂmalar›yla baﬂlanm›ﬂt›r.
Haz›rlanan haftal›k ders plan›n›n etkinli¤ini
ortaya koymak için çocuklar›n tutumlar›, bilgileri
ve davran›ﬂlar› uygulamadan 2 ay sonra tekrar ampirik olarak ölçülmüﬂtür (bkz. Tab.I)

3. SONUÇLAR VE TARTIﬁMA
3.1 RES‹M ÇALIﬁMALARININ
SONUÇLARI VE YORUMU
"Gelecek 30 y›l içerisinde çevrenizi nas›l görüyorsunuz?" konulu resim çal›ﬂmas› sonucunda ö¤rencilerin çizdikleri resimler, %90 oran›nda
karamsar tablolar içermektedir. Bu resimlerde yer
alan baz› konular ﬂunlard›r: Çok katl› binalar, at›klar› nehirlere verilen fabrikalar, bacalardan ve araba egzozlar›ndan ç›kan pis dumanlar, çevreye at›lm›ﬂ çöpler, Türkiye haritas› üzerinde Türkiye’nin
gelecekte daha kötü olaca¤›na dair resimler, çöp
y›¤›nlar› içerisinde bo¤ulmakta olan çocuk resim-

Tablo 1. Uygulama öncesi ve uygulama sonras› Anket sorular› ve % olarak verilen cevaplar
Sorular
1. Bir hafta süresince iﬂlenmiﬂ olan
çöplerle ilgili ders hoﬂuna gitti mi?
2. Ailen ve arkadaﬂlar›n ile çevre
sorunlar› hakk›nda daha s›k
konuﬂuyor musun?
3. Çevre sorunlar› hakk›nda
gazetelerde ç›kan haberleri
okuyor musun?
4. Çevre sorunlar›n›n derslerde
iﬂlenmesini istiyor musun?
5. Çöplerin ayr› toplanmas›
mant›kl› m›d›r?
6. Okulda kullanaca¤›n eﬂyalar›
çevreye zarar vermeyenlerden
seçmeye haz›r m›s›n?
7. Ailen pazara giderken dayan›kl›,
uzun süre kullan›labilen Pazar
çantas› taﬂ›yor mu?
8. Al›ﬂveriﬂ s›ras›nda sat›n al›nan
eﬂyalar›n gereksiz yere
paketlendi¤ini fark ediyor musun?
9. Eskimiﬂ yada bozulmuﬂ
eﬂyalar›m›z›.........
10. Çevreye yararl› davran›ﬂlar
hakk›nda daha çok bilgi sahibi
olmak ister misin?
11. Aﬂa¤›daki okul eﬂyalar›ndan
hangisine sahipsin?
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Cevaplar
Hay›r:
Evet, biraz hoﬂuma gitti:
Evet, çok hoﬂuma gitti:
Konuﬂmuyorum:
Ara s›ra:
S›kça:
Hiçbir zaman:
Ara s›ra:
S›kça:
Hay›r:
Evet, ara s›ra:
Evet, s›kça:
Hay›r, de¤ildir:
Evet, bazen:
Evet, oldukça:
Hay›r:
Evet, ara s›ra:
Evet, her zaman:
Hay›r:
Evet, ara s›ra:
Evet, her zaman:
Hay›r:
Evet, ara s›ra:
Evet, her zaman:
Hemen atar›z:
Baﬂkas›na veririz:
Tamir ettiririz:
Hay›r:
Evet, ara s›ra:
Evet her zaman:
Geri dönüﬂümlü ka¤›tlar:
Plastik dosyalar:
Plastik, uçlu kurﬂun kalemler:
A¤aç cetvel:
Plastik cetvel:
Kimyasal madde içeren
yap›ﬂt›r›c›lar:
Beslenme kab›:
Plastik su ﬂiﬂesi:

Uygulama öncesi
Sorulmad›
%61.3
%33.4
%5.3
%9.5
%64.6
%22.4
%2.7
%25.3
%72
%3.9
%15.9
%80.2
%8.1
%12.6
%79.3
%62.3
%23.9
%13.8
%80.3
%45.7
%14
%58.4
%30.3
%45.8
%11.1
%26.6
%24.5
%7.8
%65.7
%77
%37.4
%59.8
%66
%8.6
%82.5

Uygulama sonras›
%1
%10
%89
%14.5
%66.1
%19.4
%8,5
%52
%39,5
Sorulmad›
Sorulmad›
Sorulmad›
%48,5
%32,5
%19
%40,2
%22,5
%37,3
Sorulmad›
%4.2
%34.5
%61.3
%11.1
%66.2
%63,5
%35.9
%62.4
%63
%12.7
%80.3
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12. Evde baz› çöpleri ayr› ayr›
topluyor musunuz?

Hay›r:
%58.7
Evet, ara s›ra:
%28
Evet, her zaman:
%23.3
Hay›r:
%65
Evet,
%35
Depozitosuz ﬂiﬂeler:
%34.5
K›r›lm›ﬂ porselen tabaklar
veya bardaklar:
%74.5
K›r›k aynalar:
%47
Depozitolu ﬂiﬂeler:
%9.6
Ampuller:
%53.5
Hay›r:
%48.2
Evet:
%52.8
Gazeteler:
%94.7
Klasörler:
%56
Foto¤raflar:
%22.5
Yaz› ka¤›tlar›:
%87
Kartonlar:
%76.1
Plastik dosyalar:
%18.2
Kompost yap›lmal›:
%12
Mavi çöp bidonuna at›lmal›: %18.2
Di¤er çöplerle birlikte at›lmal›:%63.7
Yemek art›klar›:
%38.6
Saks› topraklar›:
%19.4
Metaller:
%16.8
Yumurta kabuklar›:
%22
Çay ve kahve art›klar›:
%25.5
Gri çöp bidonuna at›yorum: %17.5
Özel çöp olarak ay›r›yorum: %35.5
Pil toplayan kurum veya
kuruluﬂlara veriyorum:
%12.5
Di¤er çöplerle birlikte at›yorum:%77.9
‹laçlar:
%82
Camlar:
%45.5
Boya art›klar›:
%45
Temizlik ürünleri:
%23
Piller:
%39.7
Motor ya¤lar›:
%24.5
At›yorum:
%44.6
Baﬂkas›na hediye ediyorum: %35
Sat›yorum:
%2.8
Baﬂkas›yla de¤iﬂ tokuﬂ
yap›yorum:
%2.3
Hay›r:
%54.1
Evet, biraz:
%33.2
Evet, çokça:
%12.7
Evet:
%56
Hay›r:
%44
Hiçbir zaman:
%72
Aras›ra:
%21
Her zaman:
%7

%3.2
%35.5
%28.8
%35.7
%92.2
%7.8
%8.4
%48.8
%35.5

25. Gelecek 20 y›l içinde çevremiz
nas›l olacakt›r?

Daha kötü olacakt›r:
Daha iyi olacakt›r:

%25.4
%74.6

26. Niçin?

Olumlu cevaplar:
Olumsuz Cevaplar:

13. En yak›n cam kumbaras›
nerede biliyor musun?
14. Cam kumbaras›na hangi çöpler
at›lmal›d›r?

15. Ka¤›tlar› ay›r›yor musun?
16. Ka¤›t kumbaras›na hangi
çöpler at›lmal›d›r?

17. Mutfak çöpleri ne yap›lmal›d›r?

18. Yeﬂil çöp bidonuna hangi
çöpler at›lmal›d›r?

19. Kullan›lan Pilleri ne yap›yorsun?

20. Aﬂa¤›daki çöplerden hangileri
özel çöpler olarak ayr›lmal›d›r?

21. Kullanmad›¤›n oyuncaklar›
ne yap›yorsun?

22. Çevre sorunlar›n azalt›lmas›nda
tek tek kiﬂilerin bir katk›s› olaca¤›na
inan›yor musun?
23. Çevre koruma iﬂaretlerini
tan›yor musun?
24. Al›ﬂveriﬂlerinizde bu iﬂaretleri
dikkat ediyor musunuz?

27. Çevremizin gelecekte daha iyi
ve güzel olmas› için insanlar neler
yapmak zorundad›r?
28. Çöplerle ilgili ders haftas›ndan
sonra davran›ﬂlar›nda bir de¤iﬂme
oldu mu? Olduysa bu de¤iﬂmeler
nelerdir?

%68.7
%31.3

%15,5
%54,5
%30
%20
%80
%95.4
%11.1
%12
%7
%16.3
%72.2
%27.8
%97
%7.4
%3
%92
%87
%2.4
%68.7
%8.1
%5.2
%89.4
%47.9
%3.2
%82.5
% 79.1
%9.7
%55.6
%66.6
%53.5
%94.4
%3.3
% 67.6
%64.5
%92.3
%93.4
%29.8
%45.4
%3.5

% 76.3
%23.7
Sorulmad›

Cevaplar metin
içersindedir

Sorulmad›

Cevaplar metin
içersindedir
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leri, nehirlere verilen kanalizasyon sular› ve içinde hiçbir ﬂey olmayan siyah bir resim vb. Uygulama öncesi çizdirilen bu resimlerden anlaﬂ›ld›¤›
gibi gelece¤e karamsar bakan çocuklar›n durumu, çevre e¤itimi ve di¤er alanlar aç›s›ndan da
hoﬂ olmayan bir sonuçtur. Bir kimsenin çizdi¤i
resim o kimsenin kiﬂili¤inin göstergesidir. Çizilen resimler sayesinde duygular ortaya dökülür
ve benlik kendini gösterir (Unterbruner 1991a).
Çocuk resimleri, çocuklar›n psikolojik durumlar›n› ve psiko-moto yeteneklerini ele verir ve bu
yüzden de terapide bir yöntem olarak kullan›lmaktad›r.
Unterbruner’in yapt›¤› bir araﬂt›rmaya göre
gençlerin gelece¤e ait çizmiﬂ olduklar› resimler
asl›nda sadece onlar›n gelece¤e ait tasavvurlar›n›
de¤il ﬂu andaki durumlar›n›, korkular›n› ve arzular›n› da göstermektedir (Unterbruner, 1991a;
19991b). Genç nesillerde görülen bu tehdit korkusu, bölgesel olmay›p uluslar aras› bir olgudur
(Tenzer,1992 Petri, Boehnke, Macpherson, & Meador,1986). Hemen hemen bütün ö¤rencilerin gelece¤i kötümser olarak görmeleri Grefe / JergerBachmann’a (1992) göre de bütün çocuklar›n ve
gençlerin ortak yönüdür. Çocuklardaki çevrenin
gelecekte daha kötü olaca¤› korkusu; aile içi sorunlar, okulun a¤›r yükü gibi olumsuz faktörlerin
birleﬂmesi ile çocuklarda bilinçli veya bilinçsiz
olarak strese sebep olmaktad›r. Bu durumdaki çocuklar kendilerini zay›f ve yard›ms›z görmekte
bunun sonucunda depresyona girmekte veya sald›rgan olmaktad›rlar. Bu da her ﬂeyden vazgeçme
reaksiyonuna sebep olmaktad›r. (Goldenring /
Doctor 1986, Unterbruner 1991a).
3.2. DERS ÖNCES‹ UYGULANAN
ANKET SONUÇLARI VE YORUMU
Her ne kadar ö¤rencilerin %61,3’ü ailesi ve arkadaﬂlar›yla çevre sorunlar› hakk›nda konuﬂmuyorsa da, "Çevre sorunlar› hakk›nda gazetelerde
ç›kan haberleri okuyor musun?", Çevre sorunlar›n›n derslerde iﬂlenmesini istiyor musun?" ve
"Çöplerin ayr› toplanmas› mant›kl› m›d›r?" sorular›na verdikleri cevaplar ö¤rencilerin çevre sorunlar›yla ne kadar ilgili olduklar›n› göstermektedir.
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Bu cevaplardan ö¤renciler, çöplerin çevre için
büyük bir sorun oldu¤unu ve çöplerin ayr› toplanmas› gerekti¤ini bildiklerini fakat bu bilgilerini
davran›ﬂa dönüﬂtüremediklerini görmekteyiz (Soru 12).
6. ve 10. sorularda ö¤rencilerin çevreyi korumaya karﬂ› haz›r olduklar›n› fakat 7. ve 8. sorulardan da görülece¤i gibi ailelerinde pazara giderken
dayan›kl› bir çanta taﬂ›ma al›ﬂkanl›klar› olmad›¤›n› ve gereksiz yere paketlemelerden haberdar olmad›klar› anlaﬂ›lmaktad›r. Al›ﬂveriﬂlerinde sürekli
kullan›lan dayan›kl› pazar çantas› taﬂ›mamalar›nda maalesef marketlerde bedavaya verilen plastik
torbalar›n rolü çok büyüktür.
Soru 23’de çevre iﬂaretini tan›yan ö¤renci say›s› %56 olmas›na karﬂ›n davran›ﬂ içerikli soru
olan 24. soruda al›ﬂveriﬂlerinde bu iﬂaretleri dikkat
etmeyenler %72’dir.
6. soruya verilen cevaplarda ö¤rencilerin,
okulda kulland›¤› araç-gereçlerin çevre dostu olan
ürünlerden olmas› konusunda oldukça pozitif bir
yaklaﬂ›m ortaya koymalar› 11. soruda yer alan
çevre dostu ürünleri kullanma davran›ﬂ› ile tutars›zl›k göstermektedir. Örne¤in plastik dosyas›
olan ö¤renciler %65,7, plastik, uçlu kalemleri kullanan ö¤renciler %77 ve plastik su ﬂiﬂesi kullanan
ö¤renciler %82,5’dir. Buna karﬂ›n geri dönüﬂümlü
ka¤›tlar› kullananlar, tahta cetveli olanlar ve dayan›kl› bir beslenme kab› bulunduranlar çok azd›r.
Bu konuda bir çok ailenin bilinçsiz olmas› ve ö¤rencilere de "geri dönüﬂümlü ka¤›tlar" d›ﬂ›nda bu
konuda bilgi verilmemiﬂ olmas› bu sonucun ortaya ç›kmas›nda büyük rol oynamaktad›r.
13. soru ile 20. soru da dahil olmak üzere verilen cevaplar, ö¤rencilerin çöplerin ayr›lmas› konusundaki bilgilerinin ne kadar eksik oldu¤unu göstermektedir. Ayn› zamanda bu sonuçlar bu konularda çevreye yararl› davran›ﬂ gösteremediklerini
de ortaya koymaktad›r. Ö¤rencilerin %65’i en yak›n cam kumbaras›n›n nerede bulundu¤unu bile
bilememekte ve dolay›s›yla cam ﬂiﬂelerini di¤er
çöplerle birlikte att›klar›n› göstermektedir.
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%77,9’luk ö¤renci grubunun pilleri di¤er çöplerle
birlikte atmas› ise kabul edilemeyecek bir davran›ﬂt›r.
21. soruya ö¤rencilerin verdikleri cevaplardan
da anlaﬂ›laca¤› gibi ö¤rencilerin %44,6’s› kullanmad›klar› oyuncaklar›n› at›yorlar ve %35’i ise baﬂkalar›na hediye ediyor. Oyuncaklarla da çevrenin
korunabilece¤i ö¤rencilere kazand›r›lmam›ﬂt›r.
Çevre sorunlar›n›n azalt›lmas›nda tek tek kiﬂilerin bir katk›s›n›n olaca¤›na inan ö¤renciler
%45,9’dur. Ama buna inanmayanlar›n say›s› ise
%54,1’dir. Bu da çocuklar›n büyük ço¤unlu¤unun
gelece¤e karamsar bakmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu da yapt›klar› resimlerden de anlaﬂ›lmaktad›r.
Gelecek 30 y›l içinde çevrenin kötü olaca¤›n›
düﬂünen ö¤renciler %68,7’dir (25. soru). Bu da
çizdirilen resimlerdeki kompozisyonlar›yla uyumludur. Çevrenin gelecekte daha iyi olmas› için birey olarak neler yapmak gerekir? Sorusuna ö¤renciler genelde cevap vermemiﬂlerdir.
3.4. DERS SONRASI UYGULANAN
ANKET SONUÇLARI (2 AY SONRA)
VE YORUMU
Bu çal›ﬂman›n sonucu yorumlan›rken birinci
anketin sonuçlar›yla birlikte karﬂ›laﬂt›rma yap›lacakt›r. Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u (%89) iﬂlenmiﬂ olan "Çöp" konulu dersten çok hoﬂlanm›ﬂ olduklar›n› ifade etmiﬂlerdir. Bu sonuç en son derste isim yazd›r›lmadan yap›lan "Dönüt" ile de desteklenmekte ve ﬂu görüﬂlere yer verilmektedir:
Çöplerin hangi çöp bidonuna at›laca¤›n› ö¤rendim, çevreci olmay› ö¤rendim, derste hem çok e¤lendik ve hem de çok ﬂey ö¤rendik, derste ö¤rendiklerimizi evde uygulamaya baﬂlad›k, çok yararl› ders oldu, çevre kirlili¤i üzerine çok ﬂey ö¤rendik, ilk defa çöp deposunun nas›l oldu¤unu gördük, ailemle derste iﬂlenenleri konuﬂtuk ve evde
uygulamaya karar verdik, bu ders okullarda bir
ders gibi iﬂlenmeli çünkü ﬂahsen bu dersten çok
ﬂeyler ö¤rendim, çocuklar böyle yetiﬂirse ileride
çevre sorunlar›n›n kalkaca¤›na inan›yorum, annemi ve babam› da bu konularda bilinçlendirece¤im,
at›lan çöplerin at›lmadan önce tekrar de¤erlendiri-
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lebilece¤ini ö¤rendim, bu derste ö¤rendiklerimi
önceden bilmiyordum, çöp diye att›¤›m›z at›klar›n
nelere sebep oldu¤unu bilmiyordum, ﬂimdi ö¤rendim, annemin ve babam›n iﬂyerlerinde ve evimizde çöpleri ay›raca¤›z, bu derste çöplerin de iﬂe yarayabilece¤ini ö¤rendim.
Ö¤renciler, aile ve arkadaﬂlar›yla daha fazla
çevre problemleri hakk›nda konuﬂur duruma gelmiﬂler ve çevre problemleri hakk›nda daha fazla
okumaya baﬂlam›ﬂlard›r. Ö¤rencilerin, okulda kulland›klar› araç-gereçlerden plastik dosyalar›n,
plastik cetvellerin, plastik su ﬂiﬂelerinin kullan›m›nda ve uzun süreli kullan›labilen beslenme kab›n› taﬂ›mada gittikçe art›ﬂ görülmüﬂtür. (Tab.I).
10. soru olan "Çevreye yararl› davran›ﬂlar hakk›nda daha çok bilgi sahibi olmak isterim" diyen
ö¤renciler %61,3’tür. Bu sonuçtan ö¤rencilerin
çevre konular›na karﬂ› olan ilgilerinin artt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. 11. soruda ö¤rencilerin sahip olduklar› çevreye yararl› okul araç-gereçlerinde büyük bir
de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r çünkü Türkiye’de çevre
dostu ürünlerin sunumu maalesef çok yayg›n de¤ildir ve ayn› zamanda çok k›sa bir sürede bu okul
eﬂyalar›nda bir de¤iﬂiklik olmas›n› beklemek çok
do¤ru de¤ildir.
Yeﬂil, mavi, gri ve metal çöp bidonu, cam
kumbaras› ve özel çöp bidonuna ait çöplerle ilgili
sorulara ö¤rencilerin verdi¤i cevaplar I. Anketin
sonuçlar›na göre çok çok daha iyi durumdad›r
(bkz. Tab. I, 13.ve 20 sorular dahil).
Pazara giderken uzun süre kullan›labilen dayan›kl› pazar çantalar›n›n taﬂ›nmas› ve al›ﬂveriﬂ s›ras›nda gereksiz yere yap›lan paketlemelerin fark›ndal›¤›nda olma konusunda art›ﬂ vard›r. Bu sonuçlar, dersin ne kadar etkili oldu¤unu göstermektedir.
"Özel çöpler" aras›nda ilaçlar birinci s›rada yer
al›rken piller de 3. s›rada yer almaktad›r. Temizlik
ürünü art›klar›n›n özel çöpler aras›nda oldukça düﬂük olarak görülmesi dikkat çekicidir.
Bir haftal›k ders süresince ö¤rencilerin çöpler
konusundaki bilgileri çok artm›ﬂt›r. Gelecekte ö¤renciler, daha fazla çevre bilinciyle okulda kulla-
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n›lacak araç-gereçleri ve di¤er kullan›lacak eﬂyalar› sat›n alacaklar›n› verdikleri cevaplar göstermektedir (Tab I).
Bu araﬂt›rman›n en ilginç ve en etkili sonucu,
geleceklerini kötümser olarak gören ö¤rencilerin
olumsuz tutumlar›, bu çal›ﬂman›n sonucunda
olumlu tutumlar haline gelmesidir. Ders öncesi
gelecek 30 y›l içerisinde çevrenin durumu daha iyi
olacak diyen ö¤renci %31,3 iken ders sonras› bu
oran %74,6’d›r (25.soru). Dersin iﬂleniﬂinden 2 ay
sonra uygulanan resim çal›ﬂmas›yla da bu ortaya
konmuﬂtur. Ders öncesinde çizdirilen resimler ile
bu resimler aras›nda farklar vard›r bu farklar hem
konu baz›nda hem de ﬂekiller aç›s›nda rahatl›kla
görülebilmektedir. Ortaya konan resimlerdeki konular› ﬂu ﬂekilde özetlemek mümkündür: ö¤rencinin birinci resminde kuruyan a¤açlar, fabrika ve
motorlu taﬂ›tlar›n egzozlar›ndan ç›kan siyah pis
dumanlar çizilirken 2. resimde yeﬂil a¤açlarla çevre a¤açland›r›lm›ﬂ, filtreli fabrikalardan ve motorlu taﬂ›tlardan daha temiz dumanlar ç›kar olmuﬂtur.
Resimler, çeﬂitli canl›lar›n da bulundu¤u daha yeﬂil renkli a¤açlar, hemen hemen hepsinde çevreye
yerleﬂtirilmiﬂ çöplerin türüne göre çeﬂitli çöp bidonlar›yla çizilmiﬂtir, bir k›s›m resimde çiçekli
çevre ve temiz akan sular, sanayi at›klar› yerine
yeﬂillendirilmiﬂ çevre görülmektedir. Di¤er yandan yeﬂil renkli do¤al gazl› arabalar, gezi yap›lan
çöplü¤ün yerinde 30 y›l sonra a¤açlar, çeﬂitli canl›lar ve güzellikler çizilmiﬂ, daha da ilginç olan›,
ﬂimdi sahillerde dinlenen insanlar 30 y›l sonra ormanl›k alanlarda tatil yapar hale gelmiﬂlerdir. Hemen hemen her ö¤rencinin resminde ortak olan
yan, gelecekte çöplerin tamamen ayr›lm›ﬂ olarak
gösterilmesi olmuﬂtur. "Çevrenin gelecekte daha
iyi ve güzel olmas› için, insanlar neler yapmak zorundad›r?" sorusuna, en çok çöplerin ayr› ayr› toplanmas›na örnek vermiﬂler ve çöp üretiminin azalt›lmas› da bir çok ö¤renci taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Ancak ö¤rencilerin %50’sine yak›n›, belediyelerin bunlar› niçin ayr› toplamad›¤›n› sormakta ve biz evde veya okulda çöpleri ay›rsak bile yine belediye toplarken bunlar› kar›ﬂt›rmaktad›r demektedirler. Bu durum ö¤rencilerin çöpleri ayr›
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ayr› toplama davran›ﬂlar›n› olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklar ayr›ca s›n›fta ayr›lan çöplerin
d›ﬂar›da kar›ﬂmas›ndan hiç hoﬂnut olmad›klar›n›
belirtmiﬂleridir. Ö¤renciler, yapt›klar› iﬂlerin anlaml› olmas›n› ve davran›ﬂlar›n›n sonuçlar›n› görmek istemektedirler. Ö¤renciler hangi çöpleri nereye atacaklar›n› çok iyi ö¤renmiﬂ olmalar›na karﬂ›n bu davran›ﬂlar›n› organizasyon bozuklu¤undan
dolay› yapamamaktad›rlar. Çünkü ‹lçe Belediyeleri ve Büyükﬂehir Belediyesi çöplerin ayr› ayr› toplanmas› konusunda her hangi bir çal›ﬂma yapmamaktad›r. Bu, okullarda ö¤renilen bilgilerin günlük hayatta davran›ﬂa dönüﬂtürülmesinde büyük
bir engel oluﬂturmaktad›r.
Ö¤renciler gelecek 30 y›l içerisinde çevrenin
daha m› iyi olacak yoksa daha m› kötü olacak sorusuna verdikleri cevaplar›n nedenlerini de ﬂu ﬂekilde s›ralamaktad›rlar: Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun bireylerin tek tek çevrelerini korumalar›n›n yeterli olamayaca¤›n› e¤itim yoluyla bunu
geniﬂ halk kitlelerine duyurmak gerekti¤ini ifade
etmiﬂleridir. Yine bunun yan›nda yöneticilerin de
bu konuda çok ciddi çal›ﬂmalar›n›n gerekti¤ini
vurgulam›ﬂlard›r.
Çocuklar, evlerinde çöplerden sadece depozitolu ﬂiﬂeleri ve ka¤›tlar› ayr› ayr› toplad›klar›n› ifade etmektedirler. Di¤er çöplerin ayr›lmamas› ise
ö¤rencilerden kaynaklanan bir durum de¤ildir.
Çünkü Ankara’da çöpler ayr› toplanmamaktad›r.
Ancak sokaklara b›rak›lan çöpler iﬂsiz kiﬂiler taraf›ndan para kazanmak için içlerinde ekonomik de¤eri olan plastik, metal ve ka¤›t gibi at›klar seçilerek al›nmaktad›r. Ö¤rencilerin evlerinde ka¤›tlar›
ay›rmalar›nda ise okullar›nda at›k ka¤›tlar› toplama kampanyalar›n›n da bir rolü vard›r. Ancak depozitolu ﬂiﬂeleri toplay›p cam kumbaralar›na götürmeleri bu dersin kesin olarak kazand›rd›¤› davran›ﬂlardand›r.
En son soru olan "çöplerle ilgili ders, sizin
davran›ﬂlar›n›zda bir de¤iﬂmeye sebep oldu mu?"
sorusuna, ö¤rencilerin %54,2’si oldu diye cevap
vermiﬂlerdir. Neler oldu sorusuna; depozitosuz ﬂiﬂeleri cam kumbaras›na götürmeye baﬂlad›klar›n›,
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evlerinde ka¤›tlar› çöp bidonuna atmamaya baﬂlad›klar›n› ifade etmiﬂleridir.
Söz konusu ders ile ö¤rencilerin çöpler konusundaki bilgileri artm›ﬂ ve çevreye yararl›
davran›ﬂlar›n önkoﬂulu olan çevre korumaya
yönelik tutumlar olumsuzluktan olumluya dönüﬂmüﬂtür.
Anket II ö¤rencilerin büyük bir k›sm›n›n derste ö¤rendikleri bilgileri koruduklar› ve daha çok
çevre bilinciyle hareket etmeye haz›r olduklar›n›
hatta baz› konularda davran›ﬂa dönüﬂtürdüklerini
göstermektedir.
K›z ve erkek ö¤rencilerin aras›nda cinsiyete
ba¤l› büyük bir fark yoktur. Ancak k›z ö¤rencilerin %54’ü erkek ö¤rencilerin de %29’u çevre
problemleri hakk›nda gazetelerde ç›kan haberleri
s›kça okur duruma geldikleri görülmektedir.
4. GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Bu araﬂt›rmada, ö¤rencilerin ders öncesi çevre bilinci ile bir haftal›k ders sonras› çevre bilinçleri aras›nda istatiksel olarak anlaml› bir fark
vard›r. Bir haftal›k uygulamal› a¤›rl›kl› geliﬂtirilen ders plan› sayesinde ö¤rencilerin çevre bilinci oldukça artm›ﬂ ve bu bilgiler kal›c› duruma
gelmiﬂtir. Sadece bununla kalmam›ﬂ ayn› zamanda ö¤rencilerin çevrenin korunmas›na yönelik ilgileri de artm›ﬂ ve davran›ﬂa dönüﬂmüﬂtür.
Ö¤renciler, gelecekte çevre dostu davranmay›
amaç edinmiﬂleridir (Davran›ﬂa yönelik amaç ve
Tutumlar konusunda bkz. Erten, 2001, 2002a,
2002b). Uygulanan ders plan› ayn› zamanda
kompleks çevre problemlerinin ö¤renciler taraf›ndan nas›l kavranabilece¤ini ve bu bilgilerin
günlük hayatta nas›l kullan›labilece¤ini göstermiﬂtir. Söz konusu ders plan› sayesinde, k›sa zamanda de¤iﬂmesi çok zor olan olumsuz tutumlar›n olumlu tutumlara dönüﬂmesi gerçekleﬂmiﬂtir.
E¤itimin bir amac› da ö¤rencilere geleceklerinden ümitsizli¤e düﬂürmek de¤il, onlara yaﬂama
sevinci kazand›rmak, yar›nlar›na güvenle, ümitle bakmaya yöneltmek, mevcut ve gelecekte ortaya ç›kacak sorunlar›n, e¤er insanlar›n bu sorunlar› ortadan kald›rmak için çal›ﬂ›rlarsa, üste-
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sinden gelinebilece¤inin kazand›r›lmas›d›r. ‹ﬂte
bu ders plan›yla bunlar yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ve
baﬂar›l› da olunmuﬂtur.
Tabii ki bu, sadece teorik bilgiler sayesinde de¤il bilakis dersin davran›ﬂa yönelik olmas›ndan
kaynaklanm›ﬂt›r (Bkz. Ders plan›).
Bütün bunlar çöp konusunda haz›rlanan ders
plan›n›n etkin oldu¤unu göstermektedir. Çocuklarda, bu konudaki tutumlar›n, bilgilerin ve davran›ﬂlar›n oluﬂmas›nda biz yetiﬂkinlerin büyük etkisi inkâr edilemeyece¤inden çevre konusunda çok
hassas davranmam›z gerekmektedir. Örnek ders
plan›ndaki gibi dersler bütün s›n›flar
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