
HOŞ GELDİNİZ!
 

BU KILAVUZU, ROOTS & SHOOTS PROJELERİNİZİ UYGULARKEN SİZE
EŞLİK ETMESİ İÇİN HAZIRLADIK. TEK BAŞINIZA, SINIF

ARKADAŞLARINIZLA, KOMŞULARINIZLA YA DA AİLENİZLE
YAPABİLECEĞİNİZ BİRÇOK ŞEY VAR. UNUTMAYIN ATTIĞINIZ HER

ADIM, HER EYLEM FARK YARATIR!

 

4  A D I M D A  R O O T S  &  S H O O T S
 

 



Belki yaşadığınız yerde arkadaşlarınız, aileniz, komşularınızla birlikte
dünyamızda gördüğünüz sorunlar için bir şeyler yapmak istiyorsunuz;
sosyal adalet, kirlilik, iklim değişikliği gibi konulara kafa yoruyorsunuz fakat
nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu kılavuz, sizin için önemli
olan konuları, eyleme geçme yeteneğinizi ve geliştireceğiniz proje
aracılığıyla neler yapabileceğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Bu
kılavuz aracılığıyla, toplumunuzda fark yaratan bir proje oluşturmak için
rehberlik ve destek alacaksınız. 

4 Adımda Roots & Shoots modeli nasıl proje geliştirebileceğinizi
öğrenmeniz, tüm canlılara karşı empati ve anlayış geliştirilmesini
sağlamanız ve içinde bulunduğunuz topluluk için harekete geçmenizi
sağlamak amacıyla geliştirildi. Bu model, ilham almanızı sağlamak,
topluluğunuzu gözlemlemek, projenizi planlamak, harekete geçmek ve sıkı
çalışmanızı kutlamak için size rehberlik eden “4 Adımda Roots & Shoots
Formülü” etrafında toplandı. Bu yolla, daha iyi bir dünya inşa ederken, aynı
zamanda, daha iyi bir SİZ de inşa etmiş olacaksınız. 

Roots & Shoots projenizini bitirdiğinizde, çevre, hayvanlar ve insanlar
üzerinde olumlu bir etki yaratmış olacaksınız. Projeniz şekillenirken,
bizimle paylaşmayı da unutmayın. Hikayenizi paylaşmak, başkalarına da
seslerini duyurmak ve eyleme geçmek için ilham verebilir!

 

FARK YARATABİLİRSİNİZ!



Roots & Shoots 1991 yılında Dr. Jane Goodall tarafından, çocuklar ve
gençlerin çevre, hayvanlar ve insanlar için çalışarak, içinde bulundukları
topluma ilham vermeleri ve değişime öncülük etmeleri amacıyla başlatılan
küresel bir harekettir.

Çocuklara ve gençlere meraklarının peşinden gidebilecekleri, birlikte
harekete geçebilecekleri ve gezegenimizin ihtiyacı olan değişimi
sağlayabilecekleri alanlar sağlar. Onların güçlerini ve cesaretlerini
destekler; yerel, ulusal ve küresel ölçekte çalışmalar yürütülmesini teşvik
eder. Sadece insanlarla değil, çevreyle huzur içinde yaşamayı hedefleyen
çalışmaların yanında yer alır.

Daha fazlası için web sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın:
https://rootsandshootsturkey.org/

 

ROOTS & SHOOTS NEDİR?
 

 

B A Ş L A R K E N

 

https://rootsandshootsturkey.org/


Bir Roots & Shoots projesi
hazırlarken empati,
dayanıklılık, eleştirel
düşünce ve iş birliği gibi
özelliklerinizi pratik edecek,
aynı zamanda tüm bu
özellikleri de anlamlı bir
hareket yaratmak, sesinizi
duyurmak ve fikirlerinizin
peşinden gitmek için yetkin
hale getirmiş olacaksınız.

 

İpucu: Harekete geçmeye davet edebileceğiniz diğer aile ya da bireylerle
beyin fırtınası yapın. Grubunuzda büyükanneler, büyükbabalar, teyzeler,
kuzenler, arkadaşlar ve birlikte yaşadığınız hayvanlar da olabilir!

ROOTS & SHOOTS İLE HAREKET ETMENİN
FAYDALARI

 

 

Roots & Shoots projesi yapmak, birlikte kaliteli zaman geçirmek, ekip
oluşturmak için alıştırma yapmak, nesiller arası diyalog kurmak ve sorunları,
mühim değerleri, fikirleri tartışmak; onları ortaya koymak demektir. 

Her birey önemlidir. Her bireyin oynadığı bir rol vardır. 
Her birey değişim yaratır.

 

 

B A Ş L A R K E N

Dr. Jane Goodall



 
 

Umut veren insanları keşfedin!

Fark yaratmanın pek çok yolu var. İlham
almak, değişim için harekete geçmenin ilk
adımıdır. Değişim yolculuğuna, size ilham
olabilecek hikayeleri öğrenerek ve kişileri
tanıyarak başlayabilirsiniz. Farklı
ülkelerden, fark yaratan hikayelere göz
atın.

Nereden mi başlayacaksınız?
Yaşadığınız çevreyi keşfedin. 

 
Bunu yaparken gözlem yapabilir; aileniz,

arkadaşlarınız ve farklı insanlarla yapacağınız
görüşmelerden faydalanabilirsiniz. Yaşadığınız

coğrafyayı öğrenin; çevre, hayvanlar ve insanlar
için neler yapılabileceğinizi araştırın, harekete

geçmek için nelere ihtiyacınız olduğunu
planlayın.

 
 

4 ADIMDA ROOTS & SHOOTS 
 

İLHAM AL

GÖZLE

B A Ş L A R K E N



 
 

Artık fikirleriniz oluşmaya başladığına
göre, plan yapıp harekete geçme zamanı!

“Yaşadığım yerle ilgili neyi seviyorum,
bunu nasıl koruyabilir ya da
geliştirebilirim?”, “Bu adımı atmakta beni
en çok heyecanlandıran şeyler neler?” “Bu
adımı atmama sebep olan sorunlar ya da
ihtiyaçlar neler?” gibi soruları düşündünüz.
Planınızı yaptınız. Şimdi sıra “Harekete
Geç” adımında. Projenizi uygulayın!

Tebrikler, projenizi tamamladınız. Artık
kutlama zamanı!

 
Projeniz, çevre, hayvanlar ve insanlar için

daha iyi bir dünya oluşmasına katkı sağlıyor.
Kutlama adımı, yaptığınız işin yanı sıra, bu

süreçte öğrendiklerinizi kutlamaya da
odaklanır. Ayrıca başkalarına ilham vermek

için yaptıklarınızı paylaşma fırsatı verir.Roots
& Shoots ailesi olarak attığınız her adımın

önemli ve kutlamaya değer olduğuna
inanıyoruz. Artık fark yaratmanın tadına

varmış olduğunuza göre, bu yolda devam
edeceğinizi de biliyoruz! 
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HAREKETE GEÇ

KUTLA

B A Ş L A R K E N



 
 

Her gün, her birimiz çevre, hayvanlar, insanlar ve paylaştığımız gezegen
üzerinde etkisi olan kararlar alma fırsatına sahibiz. Siz ve çevrenizdekiler
Roots & Shoots projenizde çalışırken, genç liderler tarafından belirlenen,
Roots & Shoots üyelerinin temsil etmesi gereken temel beceri ve davranışları
geliştirip pratik edeceksiniz. Hadi bu özellikleri tanıyalım! 

KENDİNİ GÖZLEMLER 
Eylemlerinin, etrafındaki dünyayı nasıl etkilediğini anlamak adına kendi
fikirlerini inceler. 

BİR AMAÇ DAHİLİNDE EYLEME GEÇER
Önemli konularda olumlu etki yaratmak adına, amacına bağlı kalacak şekilde
kararlar verir.

ELEŞTİREL DÜŞÜNÜR
Bir karar vermeden önce konuyu tüm açılardan araştırır, farklı yönlerden ele
alır.

EMPATİ YAPAR
Kendisi dışındakilerin de fikirlerini, başkasının gözünden bakarak anlayabilir,
onların hisleriyle bağlantı kurabilir

İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİME AÇIKTIR
Yeni fikirleri ve yeni bakış açılarını kabul ederek başkalarının katılımını
benimser, ilham alır

ROOTS & SHOOTS ÜYELERİNİN ÖZELLİKLERİ
NELERDİR?

B A Ş L A R K E N



 
 

TAKIM OYUNCUSUDUR
Takımda iyi çalışır, kendisine özgü bireysel becerileri kullanarak akranlarıyla
etkileşim kurar

AKRANLARA İLHAM VERİR
Çevrelerindeki insanlara iyi bir örnek oluşturur

UMUTLU ve İYİMSERDİR
Olumludur ve hedeflerine ulaşacağına inanır

UYUMLU ve DAYANIKLIDIR 
Zorluklara göğüs gerer ve aksaklıkların üstesinden gelir

 
1.Roots & Shoots üyelerinin 9 özelliğini birlikte gözden geçirin ve tartışın.

2. Yukarıdaki listeyi tüm grup üyeleriyle paylaşın ve birlikte değerlendirin.

3. Bireysel olarak güçleriniz tahmin ettiğiniz gibi miydi? Sizi şaşırtan bir şey
oldu mu? Grup olarak güçlü yönleriniz neler? Sonuçlarınızı birbirinizle
paylaşın ve tartışın.

4. Projeniz üzerinde çalışırken, grup üyelerinin hangi insani özellikleri
sergilediğini gözlemleyin ve birbirinizi diğer insani özellikleri de uygulamak
konusunda cesaretlendirin.

İpucu: Bu değerlendirme tablosunu yazdırmadan birlikte tamamlamak
istiyorsanız, herkesin görmesi için bir ekrana yansıtın ve kendi kopyanızı
çıkarın.

B A Ş L A R K E N

AKTİVİTE:



Dr. Jane Goodall da dahil olmak üzere büyük fark yaratanlar hakkında bilgi
edinin, onlardan ilham alın. Kendileri için en önemli konularda harekete
geçmek için seslerini duyuran ve fikirlerinin peşinden giden gençler
hakkında okuyun. Projenizin, yaşadığınız yerdeki çevre, hayvanlar ve
insanlar üzerindeki etkisini düşünürken, bu hikayelerin hayal gücünüze
ilham vermesine ve kendinizi gözlemlerken size rehberlik etmesine izin
verin.

 

Jane Goodall, İngiltere'nin Bournemouth şehrinde doğdu.
 Dr. Jane, çok küçük yaşlardan itibaren hayvanları severdi ve onlar

hakkında bulabildiği her kitabı okumaya çalışırdı. Dr. Jane’in
hayvanlara olan sevgisi her geçen gün arttı ve onlar hakkında

daha çok şey öğrenmek için Afrika'ya gitmek istediğini biliyordu.
Bir gün Kenya'da bir aile dostunu ziyaret etme fırsatı doğdu.

Garsonluk yaparak bilet parasını biriktirdi ve Afrika’daki 
 ormanları keşfetmek üzere yola koyuldu.  

 
 
 

İLHAM AL
 

 

“Kökler her yerde toprağa uzanır ve sağlam bir temel oluşturur. 
Filizler çok zayıf görünürler ama ışığa ulaşmak için tuğlaları

delebilirler. Yüzlerce, binlerce kök ve filiz, dünyanın her yerinden
yüzlerce ve binlerce genç bu duvarları aşabilir.”

 

 

Dr. Jane Goodall

DR. JANE GOODALL'LA TANIŞIN
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Burada, daha sonra
danışmanı ve öğretmeni
olacak antropolog Louis

Leakey ile tanıştı. Leakey,
primat türlerini

anlamanın insan
davranışlarına ışık

tutacağını umuyordu ve
bu alan çalışması için

Jane’in doğru kişi
olduğuna inanıyordu.

Jane 1960 yılında, şimdiki adıyla “Gombe Stream National Park”a ayak
basarak şempanzelerle ilgili çığır açacak araştırmayı başlattı. Dönüm
noktası sayılabilecek bu araştırmaya başladığında henüz 26 yaşındaydı.
Elinde yalnızca bir not defteri, bir dürbün, iyimserlik ve bu olağanüstü
hayvanlarla ilgili daha fazlasını öğrenme arzusu vardı. Jane’in araştırması,
daha önce benzeri görülmemiş türden bir araştırmaydı. Önce sabır ve
istikrarla şempanzelerin güvenini kazandı. 

Ardından, David Greybeard adını verdiği şempanzenin termit avlamak için
kendine bir alet yaptığını gözlemledi. O yıllarda yaban hayvanlarının alet
kullanımı pek bilinmiyordu. Jane’in keşifleri herkesi etkiledi. Araştırmaları,
şempanzeler ve diğer hayvanlarla ilgili bildiklerimizi, gezegenimizin
korunmasındaki rolümüzü ve kendimize bakışımızı tümden değiştirdi.
1962’de Leakey, Jane’in keşiflerine akademik destek alması için Cambridge
Üniversitesi’ndeki doktora çalışmasına destek oldu. Jane 1965’te, lisans
derecesi olmadan doktor ünvanını alan sekizinci kişi oldu.



Zaman içerisinde Dr. Jane, şempanzelerin, insanların ve doğal dünyanın
karşı karşıya olduğu birçok sorun olduğunu fark etti. Bilim insanı olarak
katıldığı bir konferanstan aktivist olarak ayrıldı. 1977 yılında Jane Goodall
Enstitüsü’nü kurdu. Günümüzde bu enstitü dünya genelinde faaliyet
gösteren eğitim ve koruma programları yürütüyor; Afrika’daki şempanze
koruma projelerine, Gombe’de yürütülen araştırmalara destek veriyor. Dr.
Jane’in başlattığı Roots & Shoots, 1991’de Tanzanyalı bir grup gençle
toplumsal sorunlar üzerine yaptığı bir görüşmenin ardından kuruldu ve Dr.
Jane bu programla Birleşmiş Milletler Barış Elçisi ünvanını aldı.

Dr. Jane halen yılda 300 gün her bireyin yaşadıkları toplumlarında fark
yaratmalarına ilham olmak amacıyla seyahat etmeye devam ediyor.

 

 

"Sıkı çalışmayı unutma, her fırsattan
yararlan ve asla pes etme." 

 

BÜYÜK DEĞİŞİM YARATAN ÇOCUKLAR VE
GENÇLER
Herkes genç yaşlardan itibaren hayatlarında ne yapmak istediğini
bilmeyebilir veya fikirlerini anlatmak için dünyayı dolaşmaya hazır
olmayabilir. Ama kendi toplumunda ve hatta arka bahçesinde değişiklik
yapmak, herkes için önemli ve olumlu bir etki yaratabilir. Dünyanın her
yerinden yüz binlerce genç Roots & Shoots aracılığıyla harekete geçti ve tam
da bunu yapıyor! Hadi birkaç tanesini tanıyalım...

 

Jane’nin annesi Vanne 
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SERAPHINA W., 7

Seraphina, Brad Meltzer'in “Ben, Jane Goodall” kitabını
okuduktan sonra Roots & Shoots'u öğrendi. Dr. Jane’in
hikayesi, harekete geçmek için fikirlerinin peşinden
gitmesi ve sesini duyurması konusunda ona ilham verdi.
Roots & Shoots web sitesine giden yolu buldu ve tüm
dünyada gerçekleşen Roots & Shoots projelerini okudu.
Seraphina arıların korunmasına yardımcı olmayı
önemsiyordu, bu nedenle projesi için bölgedeki
polinatörlere* yardımcı olabilmek üzere araştırmalara
başladı. Seraphina’nın projesi kendi arka bahçesinde
başladı. Kılavuzun ilerleyen sayfalarında Seraphina’nın
projesinin nasıl büyüdüğü hakkında daha fazla bilgi
edineceksiniz!

ASHLEY L., 16

Ashley’nin Roots & Shoots projesi olan ‘Çevresel Adalet İçin
Sanal Saha Gezileri projesi, teknolojinin yardımıyla
gençlerin, kültürler arası öğrenme fırsatlarına evlerinden
erişimini artırmayı hedefliyor. Bu proje, dünyanın dört bir
yanından gençleri video konferanslar aracılığıyla
düzenlenen, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan ve daha
fazlasından konuk konuşmacıları içeren sanal saha
gezilerine katılmaya davet ediyor ve kaynaklara 
erişimi kısıtlı toplumları çevresel adalet konuşmasına
dahil etmeyi amaçlıyor.
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Polinatör: Çiçekli bitkilerde, çiçeğin erkek organında (anter) bulunan polenleri, dişi organa
(stigma) taşıyarak döllenmeyi sağlayan hayvanlara verilen ad.



 

JESUS T, 24

Jesús lisedeyken toplumundaki gelir uçurumunu ve
birçok komşusunun duyduğu mali yardım ihtiyacını
gözlemledi. Oluşturduğu Roots & Shoots grubu, düşük
gelirli aileler ve bireyler için vergi beyannameleri
hazırlamak amacıyla, seyyar biçimde randevu hizmeti
sunmak üzere bir sertifika alarak harekete geçti. Jesús,
üniversiteden mezun olduktan sonra dahi her yıl kendi
Roots & Shoots projesiyle toplumuna yardım etmeye
devam ediyor. 

Grubunuzla harekete geçin! Ortak çalışma zamanınızı, size neyin ilham
verdiğini, tutkularınızı ve nasıl yapacağınızı tartışın. Roots & Shoots
projesi aracılığıyla gezegene izinizi bırakın!

1. Kendi misyonunuzu ve hedeflerinizi yazın. Bu, Roots & Shoots
grubunuzun neden var olduğunu ve neyi başarmayı amaçladığını
anlatan çok kısa bir açıklamadır (2-3 cümle).

2. Bize grubunuzdan bahsedin! Sizlerin
projelerini dinlemek için sabırsızlanıyoruz. 
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AKTİVİTE:



Yerel bölgenizin coğrafyasını ve düzenini öğrenin.
Çevre, hayvanlar ve insanlar için ihtiyaç duyulan alanları belirleyin.
İhtiyaçlarınızı karşılamanız için sizi destekleyebilecek kaynakları
belirleyin.
Çevre, hayvanlar ve insanlara karşı daha derin bir bağlılık oluşturun ve
empati kurun.

 

TOPLUM HARİTASI

Toplum haritası, Jane Goodall Institute'un bilim
insanları ve alan uzmanlarıyla aynı yöntemi
kullanarak yerel toplumunuzu keşfetmenizin
harika bir yolu. Toplum haritası, gözlemlemenin,
internet ve basılı medyayı kullanmanın yanı sıra; 
sizinle iş birliği yapan aile, arkadaşlar ve toplum
liderleriyle röportajlar dahil olmak üzere birçok
faaliyeti kapsar. 

Seraphina’nın Arı Koruma Alanı Haritası

Seraphina, toplum haritasıyla, kendi bölgesindeki çiçekli ağaç türlerini daha
iyi saptadı ve polinatörler için hangi ağaç türlerinin en iyi seçenekler
arasında olduğuna karar verdi. Seraphina, Roots & Shoots projesini arka
bahçesinin ötesinde büyütmeye hazır olduğunda, toplum haritasını
kullanarak çevrede bulunan mahallelerdeki geniş bahçeler gibi arı
barınakları haline gelebilecek alanları tespit etti (Komşularıyla nasıl
çalıştığını öğrenmek için okumaya devam edin!).
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GÖZLE:

Bu haritayla birlikte fark yaratmak adına amaca uygun
hareket edebilmeniz için, toplumunuzun güçlü yönlerini ve boşluklarını
belirleyeceksiniz. 



 

Toplumunuz hakkında daha fazla bilgi edinmek neden önemlidir?
Bulunduğunuz yerin etrafındaki yollar nelerdir? Herhangi bir büyük
kavşak var mı?
Dışarıdaki insanlara ve araçlara dikkat edin, nereye gittiklerini,
insanların eğlenmek için neler yaptıklarını, nerede çalıştıklarını, nerede
yemek yediklerini hayal edin.
Vahşi veya evcil hayvanlar görüyor musunuz? Gün içinde nereye
gidiyorlar? Nereden yiyecek buluyorlar? Nerelerde oynuyorlar ya da
hastalandıklarında nereye gidiyorlar?
Bitkileri veya ağaçları nerelerde görüyorsunuz? Nasıl hayatta
kalıyorlar? Onları toplumunuz için önemli kılan nedir?
Kendinizi gözlemleyin! Toplumunuzda hangi rolü oynuyorsunuz?
Yaptığınız günlük eylemler bulunduğunuz çevreyi, hayvanları ve
insanları nasıl etkiliyor?
Toplumunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Toplumunuzun hem
insanların hem de hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklara
sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Yerel yetkililerin, yeni yollar,
parkların yapılması gibi büyük faaliyetlerin çevresel etkilerini dikkate
aldığını düşünüyor musunuz?
Son zamanlarda toplumunuzu etkileyen hangi sorunu okudunuz veya
duydunuz? Bu sorun öncelikle insanları mı, hayvanları mı yoksa çevreyi
mi etkiliyor? Sorunu çözmenin, toplumunuzun üzerinde olumlu veya
olumsuz bir etkisi olacağına inanıyor musunuz?

Otobüste, arabada, bisiklete binerken, okula veya işe giderken çevrenizde
neler olduğunu not edin. Aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışın!
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ÇEVRENİZİ GÖZLEMLEYİN



 

Toplum haritalama etkinliği, grubunuzdan potansiyel hizmet olanakları
için size fikir sundu. Şimdi yapmanız gereken, projenizin ne olacağına
karar vermek. Birçok Roots & Shoots grubu için bu karar kolaydır -
haritaları gerçekten onları doğru yolu gösterir! Haritanız birkaç
potansiyel proje gösteriyorsa ve nasıl karar vereceğinizden emin
değilseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

PROJENİZİN HEDEFLERİ NELER?
Hem uzun vadeli hem de kısa vadeli düşünün. Örneğin, kısa vadeli bir
hedef, okulda bir geri dönüşüm programı başlatmak olabilir. Uzun vadeli
bir hedef, öğrenci nüfusunu geri dönüşümün önemi konusunda
bilinçlendirmek, okul atığı miktarını yüzde 40 azaltmak olabilir.

Kısa vadede hedefleriniz:

 

Projenize karar verdikten sonra, planlamaya başlama zamanı! Proje
planlama görevi kapsamlı olabilir. Önemli planlama ayrıntılarını takip
etmenize yardımcı olması adına bu çalışma sayfasını kullanın. Projeniz
boyunca bu belgeye başvurun. Bu soruların cevaplarını bulmak için genç
grup üyelerinizle birlikte çalışın.

PROJENİZİ PLANLAYIN
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PROJENİZİ SEÇİN

NE?



 

Uzun vadede hedefleriniz:
 

Haritanıza göre, başarılı olmanıza yardımcı olabilecek hangi kaynaklar
var? Halihazırda bu konu üzerinde çalışan yerel bir kuruluş var mı?
Yararlı bağlantıları veya konu hakkında bilgisi olan bir ebeveyn, öğrenci,
arkadaş veya toplum üyesi tanıyor musunuz?
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Bu sorunu çözmeye çalışırken ne tür zorluklarla karşılaşabilirsiniz?
 



 

Başarınızı ölçmek için hangi bilgileri toplayacaksınız?

Yukarıda listelenen zorlukların veya engellerin üstesinden gelmek için ne
yapacaksınız?
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NASIL?

Projeleriniz için hangi malzemelere ihtiyacınız olacak? İhtiyaç
duyacağınızı düşündüğünüz şeylerin bir listesini yapın.



 

Projeleriniz nerede gerçekleşecek? İdeal konumu neresi? Alternatif yerler  
nereler olabilir?

Projeyi yapmak istediğiniz yerin güvenliğini, uygunluğunu ve
kullanılabilirliğini sağlamak için bu konum kontrol listesini kullanın:

     Alanı mülk sahibinden veya yerel yönetimden kullanma iznimiz var.
     Bu proje yerini kullanmak için ebeveynlerimizden / velilerimizden izin
aldık.
     Grup üyelerinin alana (varsa) girip çıkmaları için ulaşım ayarladık.
     Diğer proje katılımcıları (varsa) proje sahasına gidip gelebilecekler.

Proje Başlangıç Tarihi:
Proje Bitiş Tarihi:
Planlanmış toplantı veya proje tarihleri var mı?
Projenin çeşitli aşamaları için tamamlanma tarihi hedeflerini gösteren bir
zaman çizelgesi oluşturun. 

     Herkes, grup olarak oluşturduğumuz zaman çizelgesinin bir kopyasına
sahip olmalı.
      Zaman çizelgesinin ana kopyası, herkesin erişime sahip olduğu bir
yere gönderilmeli.
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NE ZAMAN?

NEREDE?



 

İŞ BİRLİĞİ

Adım 3'teki kampanyanızı planlamanın bir parçası, toplumunuzla iş birliği
yapmayı ve dışarıdan destek istemeyi de içerir. İş birliği farklı birçok
düzeyde gerçekleşebilir. Örneğin, ebeveynlere ulaşmak kadar basit
olabilir veya grubunuz farklı kaynaklarla iletişim kurdukça, daha da
derinleşebilir. İş birliği bağışlar, gönüllüler, bilgiler ve materyaller gibi
farklı şekillerde olabilir. Projenize destek olabilecek farklı kişilerle
iletişime geçmeyi unutmayın!

Grubunuzda kimler proje görevlerinden sorumlu olacak? İhtiyaçlarınıza
uyacak şekilde bir görev dağılımı listesi oluşturun. Her işin gerektirdiği
zamanı ve her grup üyesinin ne kadar süre ayırabileceğini düşünün. 

Seraphina’nın Arı Barınağı: Başkalarını
Etkinleştirmek

 
Seraphina’nın Arı Barınağı, toplumundaki

iş birliği sayesinde büyüyebildi. Seraphina,
okuluyla projesi hakkında konuştu.

Toplum üyelerinden, kendilerine ait
barınaklar oluşturmalarına yardımcı

olmak ve onları arıların korunması
konusunda eğitmek için kısa sürede davet

aldı. Seraphina, toplum üyeleriyle
çalışarak ve toplum haritalama tekniğini

kullanarak, toplumunun kasırgadan sonra
yerel ağaçları yeniden dikmeye başlaması

gerektiğini fark etti.
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KİM?



 

Projenizin insanlar, hayvanlar ve çevre üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu
düşünün. Gruplarınızın gözlemlediği istenmeyen olumlu etkiler oldu mu?
Çevrenizdekiler projenize nasıl tepki verdi? Örneğin, yerel bir deredeki
kentsel yüzey akışını ele alan bir proje, öncelikle bir çevre projesi olarak
görülebilir. Bununla birlikte, derenin durumunu iyileştirmenin, bu su
kütlesini evleri haline getiren hayvanların yaşamlarına ve sağlığına ek
olarak nasıl fayda sağlayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı şey
dere çevresinde yaşayan yerel insan nüfusu için de söylenebilir.

EK FAALİYETLER:

Günlük notlarınızı paylaşmak
Fotoğraf çekmek / çizim yapmak
Hikaye anlatmak
Rol yapma oyunu oynamak
Grubu bilgilendirmek
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KAPSAMLI DEĞERLENDİRME



 

PBazı projelerin planlanması ve uygulanması yalnızca bir öğleden sonrayı
alırken, diğerleri aylar sürebilir (bazıları daha da uzun). Projenizi
paylaşarak kutlamak, etkinizi yansıtmak ve başkalarına ilham vermek,
Roots & Shoots'ta olumlu bir değişim yaratmanın önemli bir parçasıdır.
Projenizi tamamladığınızda kutlamak için zaman ayırın! Yaptığınız proje,
insanlar, hayvanlar ve çevre için daha iyi bir dünyaya yaklaşmamıza
yardımcı oluyor. Bu son adım, başarılar ve zorluklar üzerine düşünmeye
odaklanırken, aynı zamanda harika bir iş yaptığınızı hissetmek ve yol
boyunca öğrendiklerinizi anımsamakta size yardımcı olur. Ayrıca,
başardıklarınızı paylaşmak, başkalarının da bir fark yaratmak adına size
katılmasına ilham olur.

Seraphina’nın Arı Barınağı: Paylaşarak Kutlama

Seraphina ve grubu, mesajlarını daha çok kişiyle 
paylaşmak ve projenin devam eden başarısını
 kutlamak için bir proje Instagram hesabı başlattı. 
Projeleri ilerledikçe, Seraphina’nın Roots & Shoots grubu
‘@seraphinasbeesanctuary’ bu hesaptan proje profillerini güncelliyor.
 Geçen yıl üçten fazla proje tamamladılar ve böylece Dr. Jane imzalı bir
‘Tanınma Sertifikası’ kazandılar!
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KUTLA



 

Kampanyanız için sanal bir kutlama oluşturmayı seçmek, hikayenizi
toplumunuzla paylaşmanın harika bir yoludur ve hatta kampanyanız
bittikten sonra amacınızı sürüdürebilecek uzun süreli bir araç
sağlayabilir. Bu etkinlik, grup üyelerini tanımaya zaman ayırmayı ve
öğrendiklerinizi birlikte paylaşmayı içerebilir. Grup üyeleri Zoom, Google
Hangouts veya Skype gibi çevrimiçi araçları kullanarak kampanyanızın
başarısını kutlamak için çeşitli yerlerden bu kutlamaya katılabilir. 

Grup üyelerinizle bir etkinlik düzenlemek, kutlarken toplumunuzu dahil
etmenin harika bir yolu olabilir. Etkinliğiniz, koşullarınızın izin verdiği
ölçüde büyük veya küçük olabilir. Sürece, projenizin halka açık
gösterimlerini, toplumunuzda projenizden yararlananları, katılımcıları ve
yaptığınız işe destek olan herkesi dahil etmek için çabalayın. Genel
sosyal yardım koordinatörü, fotoğrafçı gibi rollerin belirlenmesi gibi
işlerde, etkinliği planlamak için grup üyelerinizle birlikte çalışmayı
unutmayın.

Projenizi yapmaya nasıl karar verdiniz?
Süreç boyunca neler keşfettiniz?
Toplumunuzu iyileştirmek için neler yaptınız? 
Projenizin üzerinizde nasıl kişisel bir etkisi oldu?
Toplum üyelerinin başkalarına proje hakkında öğretebilecekleri 

KUTLAMALARINIZDA BUNLARDAN BAHSETMEYİ UNUTMAYIN:

       ve yardımcı olabilecekleri konular neler?
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SANAL KUTLAMA OLUŞTURUN

BİR KUTLAMA ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ
YAPIN



 

Başarıları ve zorlukları not etmek, öğrendiklerinizi geliştirmeye ve
paylaşmaya yardımcı olur. Ayrıca, uzun vadede başka neler
yapabileceğiniz konusunda size yardımcı olacak ve grubunuzun meşgul
ve heyecanlı kalmasını sağlayacaktır.

Projenizin başında, projenizin etkisini göstermek için hangi verilerin
takip edilmesi gerektiğine karar verin, hedeflerinizi düşünün. Projenizin
başarılı olup olmadığını nasıl göstereceksiniz? Proje boyunca,
hedeflerinize ve belirlediğiniz zaman çizelgesine uygun düşmeyen
önemli olayları işaretleyin ve not edin.

Bazı projeler, bir proje sonrası toplum haritasından yararlanabilir. Orijinal
haritada yapılan gözlemleri tekrar gözden geçirin ve bunları, projeler
bittikten sonra toplumunuzda gördüğünüz değişikliklerle kıyaslayın.
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BAŞARINIZI ÖLÇÜN

GELİŞİMİNİZİ TAKİP EDİN

HARİTANIZI TEKRAR DEĞERLENDİRİN



 
Grup olarak, yaptığınız fiziki değişiklikleri göstermek için projenizden
önce ve sonra fotoğraflar çekin. 

Grup üyeleri olarak, projenizin toplumunuzu nasıl etkilediğini
öğrenmek için toplumunuzdaki bireylerle anket yapın.

Grup üyeleri, etkilerini ölçmek için toplamak istedikleri belirli verileri
özetlemektedir. Projenizden önce ve sonra yapmak için detaylı
anketler tasarlayıp veri toplayın.

Projenizin, sizi ve toplumunuza bakış açınızı nasıl değiştirdiğini
öğrenmek için grup üyelerinize anket yapın.

Projenizin etkisini değerlendirmenin harika yollarından biri de anket
yapmaktır. Anketler, projenizin izin verdiği ölçüde derinlemesine ve
özgün olabilir. Grubunuz proje öncesi ve sonrası bir anket yapmak
isteyebilir veya projenizin sonunda ilgili farkındalıkların değişip
değişmediğini keşfetmek için kampanya tamamlandıktan sonra
çevrenizdekilerle röportaj yapabilirsiniz.
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ANKET YAPIN

Unutmayın, bizimle
hello@rootsandshootsturkey.org
adresinden her zaman iletişime

geçebilirsiniz!


