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Gündüz bakımevinde sürdürülebilirlik
Çocuğunuz yaşına göre sürdürülebilir gelişim 
temel konularıyla başa çıkmayı öğrenecek: 
Beslenme, atık, su, enerji, hareketlilik, tüketim.
Bu şekilde, tek dünyamıza farklı bakış açılarından 
bakılıyor.

Çocuğunuz bu sayede:
• dünyayı bir yaşam alanı olarak keşfeder
• ilişkileri anlar
• kendi eylemlerinin etkinliğini öğrenir
• kendi değerini oluşturur

Sürdürülebilir gelişim eğitimine (SGE) 
göre bir öğrenme yeri olarak gündüz 

bakımevi
Gündüz bakımevleri, sürdürülebilir düşünce ve 
eylem için eğitim yerleri olabilir. 
Gündüz bakımevinde sürdürülebilir gelişim eğitimi, 
soru sormak ve cevap aramak, dünyayı eğlenceli bir 
şekilde keşfetmek, tüm duyularla deneyimlemek 
anlamına gelir. Çocuklar çevrelerinde yetkin 
tasarımcılar haline gelir, bağlamlarla etkileşime 
girer ve sorumlu bir şekilde katkıda bulunmayı 
öğrenirler. 
Gündüz bakımevinde günlük, sürdürülebilirlik 
açısından nasıl farklı, daha iyi, daha ekonomik veya 
daha adil davranabileceklerini deneyimliyorlar.

Pratik
ipuçları

ile 

KITA21, gündüz bakım kurumlarında 
sürdürülebilir gelişim için eğitimin 
uygulanmasını ve entegrasyonunu 
teşvik eder.

KITA21+ programıyla, özel geliştirme 
ihtiyaçları olan mahallelerdeki gündüz 
bakımevlerini de ayrıca destekliyoruz. 
KITA21+ tema fonu BürgerStiftung 
Hamburg tarafından finanse edilmektedir. 
DOĞAYI deneyimle, anla, koru.

Çocuklarınızın günlük 
hayatında sürdürebilirlik 

hakkında her şey

Değerli Ebeveynler,
Çocuklarınızla geleceği 

şekillendirin!

S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung 
Friesenweg 1, 22763 Hamburg

Tel.: 040/240 600, info@kita21.de, www.kita21.de

TÜRKÇE VERSİYON!



Sürdürülebilir gelişim eğitimi
Sürdürülebilir gelişim her yaş grubundan insanın 
yaşanabilir bir geleceği şekillendirmeye etkin bir 
şekilde katılmasını sağlar: 

• sorumlu davranış
• kaynakları korumak (su, enerji, ham madde, gıda) 

ve israftan kaçınmak
• İklimi korumak
• biyolojik çeşitliliği korumak
• küresel adaleti desteklemek

Sürdürülebilir gelişim

Sürdürülebilir gelişim, bugün insanların, burada ve 
başka yerlerde iyi yaşamaya devam edebilecekleri 
şekilde yaşamak anlamına gelmektedir. 

Yarının dünyasını 
bugünden 

şekillendiriyoruz. 

Gelecek 
tasarımcısı  

olmak: 
Siz de  

katılın! 
KITA21’de 

Çocuğunuzu 
destekleyin.

Günlük yaşam 

Atık: 
Atıklardan 

kaçının! Atıklarınızı 
ayırın, böylece  bireysel 

bileşenler yeni bir 
kullanım için 

değerlendirilebilir.

Her küçük adım önemlidir.
Çocuğunuzun geleceğin 
 tasarımcısı olmasına yardımcı 
olun.

için ipuçları

Tüketim: 
Giysi ve oyuncak 

her zaman yeni satın 
alınmamalı. Bit pazarları 

ve takas platformlarından 
yararlanın. Mümkünse kırık 

eşyaları tamir edin.

Hareketlilik: 
Arabayı gereksiz 

yere kullanmaktan 
kaçının ve çocuğunuzu 

gündüz bakımevine 
bisikletle veya 

yürüyerek 
getirin.

Beslenme: 
Gündüz 

bakımevine yerel taze 
malzemelerle hazırlanmış bir 
kahvaltı getirin! Sağlıklı sebze, 

meyve ve tahıl gün içinde en 
iyi enerji verir! Yıkanabilir 

beslenme kutuları/
mataralar kullanın. 

Böylece ambalaj atıkları 
oluşmaz.

Su: 
Sabunlarken, 

durularken veya 
dişlerinizi 

fırçalarken, musluğu 
kapatın! Bu, çok 

fazla su tasarrufu 
sağlar.

Enerji: 
Elektrikten 

tasarruf edin! 
Kullanmadığınızda 

ışığı/cihazları 
kapatın.


