
Biz insanlar iklim de¤iflikliklerinin neden, nas›l, ne
zaman oldu¤unu merak ediyoruz.  Siz bilim
dedektifleriyse merak etmekle kalm›yor;
araflt›r›yor, ö¤reniyor, gözlem, inceleme ve deney
yap›yorsunuz. Biliyoruz, bilimle u¤raflmay› çok
seviyorsunuz. ‹flte, size dolu dolu bir proje.
Dünyayla ilgili türlü bilgiyle; ölçüp biçme, veri
toplamayla, en iyisi de e¤lenceyle dolu! Ad›
GLOBE... "Globe" ‹ngilizce bir sözcük; "küre"
anlam›nda. Ad› ona yak›fl›yor. Çünkü; birincisi
GLOBE yerküreyi simgeliyor. Proje kapsam›nda,
bulundu¤unuz yerdeki hava durumu ve iklim, su,
toprak ve bitki örtüsünü inceleyebiliyorsunuz.

Ayr›ca sürdürülebilir geliflmeyle ilgili ulafl›m, enerji,
at›klar ve biyolojik çeflitlilik konular›n›
keflfedebiliyorsunuz. ‹kincisi, GLOBE uluslaras› bir
e¤itim projesi. GLOBE asl›nda projenin ad›n›n bafl
harflerinden olufla bir sözcük: "Global Learning and
Observation to Benefit the Environment". Anlam›,
"Çevre ‹çin Küresel Ö¤renme ve Gözlem".
Dünyan›n her yerinden isteyen okullar projeye
kat›labiliyor. 1994 y›l›nda bafllayan projeye 95
ülkeden 5000 okulun kat›ld›¤› düflünülürse
heyecan verici de¤il mi? Daha da heyecanl›s›,
ülkemizden de projeyi uygulayan 75 okul olmas›. 

Projeye kat›lmak zor de¤il; öyle çok zaman
harcamak da gerekmiyor. Üstelik okulda zaten bu
konular› ö¤reniyorsunuz. Bu projeyle yaln›zca
uluslararas› bir iflbirli¤i içinde çal›fl›yorsunuz. Nas›l
m›? Önce bir anlaflma yap›yorsunuz. Okulunuz ve
GLOBE aras›nda. Bu anlaflman›n temelini "iyi e¤itim
= iyi veri = iyi bilim" özdeyifli oluflturuyor. Bir kere
konular belirli. Örne¤in, hava durumu ve iklim, su,
toprak ya da bitki örtüsünü bir arada ya da ayr› ayr›
inceleyebiliyorsunuz. Projeye yeni bafllayanlar›n ifle
tek bir konuyla bafllay›p, projeyi tan›malar› daha
yararl› olur. GLOBE, projeye yeni kat›lanlar›n,
bulunduklar› bölgenin 15 km2’lik bir uydu
görüntüsünü sa¤l›yor. Yaln›zca uydu görüntüleri
mi? Haritalar, grafikler, afifller, çal›flma kâ¤›tlar›... Bu
çal›flma kâ¤›tlar›nda hangi ölçümleri, nas›l
yapaca¤›n›z anlat›l›yor. Sizden istedikleri aç›k ve
basit. Örne¤in, hava durumu ve iklim üzerinde
çal›flacaksan›z, ne yapaca¤›n›z belirli. Seçti¤iniz
bölgedeki hava s›cakl›¤›, ya¤mur miktar›, bas›nç,

Sürekli de¤iflen bir dünyada yafl›yoruz. An be an, gün be gün, y›l be
y›l çevremiz de¤ifliyor, canl›lar de¤ifliyor. Cans›zlar; hava, su,
toprak de¤ifliyor. Bu de¤iflikliklerin kimileri döngüsel. Ay›n
evreleri, gelgit, su döngüsü, mevsimler gibi... Kimi de¤ifliklikler
bulutlar, f›rt›nalar gibi bir görünüyor, bir kayboluyor. Kimileriyse
derece derece de¤ifliyor. A¤açlar›n büyümesi, topra¤›n oluflumu
gibi... Sizin büyümeniz gibi! Kimileri de bir anda ve büyük boyutlu
oluyor. Yanarda¤lar›n patlamas›, depremler olmas›, orman
yang›nlar›n›n ç›kmas› gibi...
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GLOBE

GLOBE Projesi’ne kat›lan okullar, elde ettikleri tüm verilerin,
GLOBE’un web sitesine aktar›lmas›n› sa¤l›yorlar. Ayr›ca, di¤er
okullar›n elde ettikleri verileri de görebiliyorlar. Örne¤in, burada
ö¤renciler farkl› ülkelerin okullar›ndan gelen, hava s›cakl›¤›yla
ilgili grafikleri inceliyorlar.
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nem, rüzgâr fliddeti ölçülecek, bulutlar›n flekli ve
yo¤unlu¤u gözlenecek. 

Akl›n›za bir sürü soru geliyor, de¤il mi? Örne¤in,
ölçüm yapaca¤›n›z malzemeleri nas›l bulacaks›n›z?
Bunlar basit malzemeler. Malzemeleri, okulunuz
alabilir ya da projeye kat›lan di¤er okullardan
ödünç isteyebilirsiniz. Üniversitelerden de yard›m
alabilirsiniz. Kimilerini de kendiniz haz›rlayabilirsiniz.
Çal›flma kâ¤›tlar›nda bunlar› nas›l haz›rlayaca¤›n›zla
ilgili bilgiler de var. Ama çal›flma kâ¤›tlar› ‹ngilizce
de¤il mi? Bilgisayar yoksa? Bilgisayar›n ‹nternet
ba¤lant›s› yoksa? Sorular, sorular... En iyisi, ne yap›n
biliyor musunuz? Önce arkadafllar›n›zla konuflun, bir
grup kurun. Yap›lacak ifl gerçekte veri toplamak.
Yani tam dedektiflik ifli. Ama size rehberlik edecek
biri gerek. ‹lgilenece¤ini düflündü¤ünüz bir
ö¤retmeninizden, ama ‹ngilizce bilen bir
ö¤retmeninizden yard›m isteyin. Bunun yan›nda,
okulunuzda bir bilgisayar›n olmas› ve bu bilgisayar›n
‹nternet’e ba¤l› olmas› da gerekli. Yoksa, verileri
postayla göndermeniz gerekir; bu durumda da
iletiflim daha geç gerçekleflir. Her ülkenin proje
çal›flmalar›n› düzenleyen bir de ulusal koordinatörü
var. Ö¤retmeniniz ulusal koordinatörle iliflki kursun.
Ulusal koordinatör size ve ö¤retmeninize merak
etti¤iniz konularda yard›m edecektir. 

Arkadafllar›n›z ve ö¤retmeniniz size soracaklar:
"Peki, sonunda ne olacak?" Merak ve sorularla
bafllayan bu serüven, gözlem, ölçme ve
çözümlemelerle sürecek. Tüm bunlardan sonuçlar
ç›kar›lacak. Toplanan veriler bir rapor halinde
‹nternet arac›l›¤›yla projenin merkezine

gönderilecek. Bu veriler tüm dünyaya duyurulacak.
Yani bilgi paylafl›lacak. Sürdürülebilir ve yaflanabilir
bir dünyan›n temelleri bu flekilde at›lacak. Siz
dünya çocuklar›, çevre hakk›nda bilinçlenerek
yaln›zca kendi çevrenizde de¤il, dünyan›n her
yerinde neler olup bitti¤ini ve yaflanan sorunlar›
görebileceksiniz. Bunlar›n çözülmesi için neler
yap›lmas› gerekti¤ini bulmaya çal›flacak ya da
yaflanabilecek sorunlar› önceden görüp, bunlar›n
olmamas› için gereken önlemleri alma yönünde
u¤raflacaks›n›z. Çünkü siz dünya çocuklar›, ileride
bilimadam› olup bunlar› daha derin araflt›racak,
mühendis olup sorunlara çözüm bulacaks›n›z.
Sanatç›, sporcu olup ö¤rendiklerinizi kültürel
boyutlara tafl›yacak ya da ülke yönetiminde söz
sahibi olup yeni hareket, tutum ve yaklafl›mlar
gelifltireceksiniz. Ö¤retmen olacak, bunlar›
anlatacak ya da anne baba olup çocuklar›n›z›
e¤iteceksiniz. Gelecek kuflaklar›n sa¤l›kl›, mutlu bir
çevrede ve bar›fl içinde yaflamas›na katk›da

bulunacaks›n›z. Görüyor musunuz bilim
dedektifleri, bu büyük bir görev. Çünkü
yapacaklar›n›z yerküreyi de¤ifltirecek. Ad›m ad›m,
yavafl yavafl ve güzel bir flekilde...
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Kaynak
www.globe.gov

Globe Projesi Ulusal Koordinatörü ‹letiflim Adresi
Fatma Nurhan Baykal

Milli E¤itim Bakanl›¤›/D›fl iliflkiler Genel Müdürlü¤ü/06648/Bakanl›klar/Ankara
Telefon: 312 413 17 06/Faks: 312 418 82 89
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GLOBE Projesi’ne
dünyan›n her
yerinden okullar
kat›labiliyor.  Tüm
okullar,
bulunduklar›
yerde, çevreyle
iliflkili seçecekleri
konulara iliflkin
veri topluyorlar. 

GLOBE Projesi’ne kat›lanlar veri toplarken, kendilerine sa¤lanan
uydu görüntüleri ve haritalardan yararlan›yorlar. 


