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“Dünyaya çok yükleniyoruz, onu çok yoruyoruz. En sonunda bitireceğiz… Ben ve birçok
insan buna hazır değiliz…” (7. sınıf öğrencisi)

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ: İyi Ki Doğdun Dünya!
Nice Sağlıklı Yıllara…
Dünyanın sembolik doğum günü olarak kabul edilen “DÜNYA GÜNÜ”, 1970 yılından bu yana her yıl
22 Nisan’da dünya genelinde kutlanıyor. İnformel Eğitim-çocukistanbul’un hazırlayıp uyguladığı,
BASF ve Alligator Boya işbirliği ile öğrenci gruplarının ücretsiz katılımının sağlandığı “Gezegenimizin
Bir Mesajı Var!” projesi “22 Nisan Dünya Günü” etkinliklerine Türkiye’den partner oldu.

1970 yılından bu yana Türkiye de dahil olmak üzere 190’dan fazla ülkede dünyanın sembolik doğum
günü olarak kabul edilen “EARTH DAY / DÜNYA GÜNÜ”, dünyanın karşı karşıya olduğu çevresel
tehditlere dikkat çekmek amacıyla her yıl 22 Nisan’da özel bir gün olarak kutlanıyor. ABD merkezli
“Dünya Günü Ağı” (Earth Day Network - www.earthday.org), tüm dünyada bu konuda organize
edilen etkinlikler için bir koordinasyon ve şemsiye oluşturarak çevre hareketini destekliyor. Aynı
zamanda dünyanın gelecek nesiller için korunması amacı ile çevresel hareketin genişletilmesi,
çeşitlendirilmesi ve harekete geçirilmesi hedefleniyor.
Bu şemsiye altında uluslararası bir etkinlik olarak düzenlenen “Dünya Günü”nün bul yıl ki teması
“Çevre ve İklim Okur-Yazarlığı” olarak belirlendi. Bu çerçevede “Çevre ve İklim Okur-Yazarlığı”
temasının özellikle çocuklara ve gençlere eğitim yolu ile aktarılması, gezegenin korunması için
gelecek nesillerin bu konuda bilgilendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik dünyanın her bölgesinde
etkinlikler düzenlenecek.

“Gezegenimizin Bir Mesajı Var” Dünya Günü Etkinliklerinin Bir Parçası Oldu
“Biz bu dünyanın misafirleriyiz, dünyamız bizi çok iyi ağırladı şimdi sıra bizde…” (4.sınıf öğrencisi)
“Yaptıklarımızı gelecek nesilleri düşünerek yapmalıyız ancak böylece gezegenimizin sürdürülebilirliğini
arttırabiliriz…” (8.sınıf öğrencisi)
“Biz dünyada yaşıyoruz ve Dünya’yı kurtarmak bizim elimizde. Yeni nesillerin yaşayabilmesi için dünya
sağlıklı olmalı…”(4. sınıf öğrencisi)

İnformel Eğitim-çocukistanbul tarafından geliştirilip uygulanan, sürdürülebilir bir gelecek için kimya
yaratma misyonuyla hareket eden global kimya şirketi BASF ve Alligator Boya’nın desteği ile ücretsiz
olarak gerçekleştirilen, “2017 Dünya Günü” temasıyla da paralellik gösteren “Gezegenimizin Bir
Mesajı Var!” programı, ‘Earth Day Network’ tarafından 22 Nisan Dünya Günü etkinlikleri kapsamına
alındı. “Gezegenimizin Bir Mesajı Var!” programı kapsamında yapılacak atölyeler; ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinin, günlük yaşam içinde yer alan istek ve ihtiyaçların gezegenimize etkisine, gezegenimizin
sorunları ile bu sorunların kaynakları ve nedenleri üzerinde düşünülmelerini amaçlıyor. Aynı zamanda
atölyeler, öğrencilerin “sürdürülebilirlik” kavramı ile tanışarak, gezegenimizin korunması, gelecek
nesillere sağlıklı biçimde aktarılması için bilinç ve farkındalık kazanmalarını, “Bilim” ve “Sanatı”
birleştirerek, grafik tasarım aracılığı ile “Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin” kendi tasarladıkları bir dünya
küresi üzerinden, kendi sürdürülebilirlik mesajlarını vermelerini hedefliyor.

Çocuklar Yorgun Gezegenimiz İçin Çarpıcı Mesajlar Veriyor
“İklimi Değiştirme Kendini Yok Etme!”
“Doğayı Kirletme Yaşamı Etkileme!”
“Geç Olmadan Uyan!”
“Gezegenimizin Bir Mesajı Var!” Projesi ile ilkbahar döneminde 800 çocuk ve gence ulaşılması
hedefleniyor. Proje kapsamında atölye çalışmaları, 22 Nisan 2017 Cumartesi günü 11.00-13.00
saatleri arasında “2017 Dünya Günü” etkinliğinin bir parçası olarak gerçekleşecek ve Türkiye’den de
bir ses olarak uluslararası etkinliğe katılınmış olunacak.

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ İÇİN ÇOCUKLARDAN “GEZEGENİMİZİN BİR MESAJI VAR!”
 Biz bu dünyanın misafirleriyiz, dünyamız bizi çok iyi ağırladı şimdi sıra bizde… (4.sınıf)
 Dünyaya çok yükleniyoruz, onu çok yoruyoruz. En sonunda bitiriyoruz… Ben ve bir çok insan
buna hazır değiliz… (7.sınıf)
 Bizden sonraki insanların da bir dünyası olmalı…(4.sınıf)
 Yaptıklarımızı gelecek nesilleri düşünerek yapmalıyız ancak böylece gezegenimizin
sürdürülebilirliğini arttırabiliriz… (8.sınıf)
 Biz dünyamıza yardım etmezsek o da bize bu şartları sunamaz (4.sınıf)
 Dünyamız yaşlanıyor ve bizim dünyamız yaşlanmasın diye yapabileceklerimiz var (3.sınıf)
 Yaşamımız gezegenimiz etkiler, sebebi ise hırsımız ve açgözlülüğümüz !!!(7.sınıf)
 Biz dünyada yaşıyoruz ve Dünya’yı kurtarmak bizim elimizde. Yeni nesillerin yaşayabilmesi için
dünya sağlıklı olmalı…(4. Sınıf)
 Bir insan doğaya zarar veriyorsa dünyada yaşayan 7.5 milyar insanın bu zararı vermesi
dünyadaki birçok kaynağın tükenmesine sebep olur. Bir an önce doğanın kaynaklarını
korumazsak dünya bize yetmeyecek. (7.sınıf)
 Her yıl 13 milyar hektar alanda ormanların yok olması ve 2050’ye geldiğimizde 3 gezegenin
bize yetmeyeceğini bilmek beni korkutuyor… (7.sınıf)

Alligator Boya Hakkında
Avrupa’nın önde gelen boya markası olan Alligator, sınırsız renk seçenekleri, özel dokulu ürünleri, üstün kalitesi
ve üst düzey hizmet anlayışıyla artık Türkiye’de! Avrupa’da 40 yılı aşkın süredir yaşadığı mekanı kalite ve zevkle
yaratmak isteyenlerin tercihi olan Alligator, dekorasyonda yaratıcı çözümler arayanlar için farklı bir bakış açısı
getiriyor. Alligator, özel dokulu ve efektli boyalarıyla, Türk Boya sektöründe bir çığır açıyor. Tüketici sağlığını ön
planda tutan, kurşunsuz-aromatsız ve hijyenik ürünleri de Türkiye pazarına sunan Alligator; mat, yarı mat ve
ipeksi mat boyalarının yanı sıra, özel dokulu ve efektli boyalarıyla da tüketiciye yaratıcı çözümler sunuyor.
Ayrıntılı bilgi için: www.alligatorboya.com

BASF Hakkında:
BASF olarak sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevre
korumasıyla birleştiriyoruz. Yaklaşık 114.000 BASF Grup çalışanı, neredeyse her ülke ve sektörde faaliyet
gösteren müşterilerimizin başarısı için gayret gösteriyor. Ürün portföyümüz; Kimyasallar, Performans Ürünleri,
Fonksiyonel Ürün ve Çözümler, Tarımsal Çözümler ile Petrol ve Gaz şeklinde beş segment altında toplanıyor.
BASF 2016’da 58 milyar Avro yıllık satış rakamına ulaştı. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası
(BFA) ve Zürih borsasında (AN) işlem görmektedir.
Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.tr
İnformel Eğitim- çocukistanbul Hakkında:
İnformel Eğitim – çocukistanbul, çocukların formel eğitim alanı dışında ve yanında, akranlarıyla birlikte eşit ve
paylaşımcı bir ortamda eğlenerek öğrenecekleri, birey olarak kendilerini tanıyacakları, beceri ve kavrayışlarını
geliştirip zenginleştirecekleri nitelikli ve kalıcı ortamlar ve fırsatlar oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Okul
öncesinden lise yaş grubu çocuklara ve gençlere dönük “Enerji”, “Bilim”,”Kent”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik”
temalı eğitim programları yanısıra, yetişkin ve öğretmenlere dönük program ve etkinlikler de düzenliyor. Bu
alanlarda, uluslararası işbirlikleri ve proje ortaklıkları gerçekleştiriyor.
Ayrıntılı bilgi için www.cocukistanbul.org

