
 
 
 

 

 
YARIŞMA ÇERÇEVESİ  

Avrupa ve ötesinde, öğretmenler,günümüz toplumlarının karşılaştığı büyük sorunlara öğrencileri de 
dahil ederek yenilikçi çözümler aramaktadırlar. Blue Schools projesi, ortaokul ve Lise her branş 
öğretmenlerinden, mavi ekonomiyi öğrencilerin okul derslerine dahil etmenin bir yolu olarak 
kullanmaya ve fikirlerini paylaşmaya davet ediyor! 

 

Blue Schools(Mavi Okullar) projesi, Mavi Ekonomiyi okul eğitimine tanıtmayı ve öğrencileri kıyı 
bölgelerinde ve adalarda sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeleri için desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu, 
eğitim kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel düzeyde sinerji oluşturulması yoluyla başarılacaktır. 

 

Akdeniz, Avrupa ve Afrika'da, özellikle kıyılarda yaşayanlar için paha biçilmez bir doğal ve ekonomik 
kaynaktır. Şu anda öğrenciler ders kitaplarından veya multimedyadan öğreniyorlar. Okul eğitimi 
dahilinde saha etkinlikleri yaygın değildir. Bu nedenle, Akdeniz öğrencileri deniz ortamına ek bir aşinalık 
kazanma fırsatına sahip değildir. 

 

Kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar, günlük yaşamlarında çeşitli zorluklarla karşılaşırlar:Nüfusun 
azalması, deniz ve deniz kirliliği, işsizlik veya mevsimlik işcilik, düşük kaliteli işler, balıkçılık gibi 
geleneksel ekonomik faaliyetlerin kaybı vb. Bu alanların çoğu, ilkbahar / yaz aylarında çok sayıda turisti 
ağırlamaktadır, bu da doğal kaynakların aşırı tüketilmesine ve büyük miktarlarda israfa neden olurken, 
kışın bu alanlar küçülmekte ve ayakta kalma mücadelesi vermektedir. 

 

Yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, Blue Schools projesinin ortakları, orta öğretim 
öğrencilerine farkındalık yaratmak ve aynı "Mavi zorluklarla" karşılaşan bir okullar ağı oluşturmak için 
bir Avrupa yarışması düzenliyorlar. 

 

Yarışma, Mavi Ekonomi kavramını 12 ila 16 yaş arası gençlere tanıtmayı amaçlayan Blue Schools proje 
ortakları tarafından düzenlenmektedir. 



 
 
 

 
Yarışma iki bölümden oluşmaktadır: 

1. Mavi Okul olmak için ne yaptınız? (1 ödül) 

 
Mavi okul, denizine, okyanusuna ve kıyı şeridine dönük faaliyetler yürüten bir okuldur. 
Bunun anlamı, okulun denizcilik ekonomisinin yerel ekosistemi ile bağlantılı veya ortaklık içinde 
sürdürülebilir uygulamaları (atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi, sera gazlarının azaltılması, 
yenilenebilir enerjilerin tasarrufu vb.) Uyguladığıdır. 
 
Mavi bir okul, öğrencilerini ( seviye  12 - 16 yaş arası) sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitim-öğretim 
faaliyetleri düzenler  ve onları sürdürülebilirlik konularına ilgi duyan ve yerel gündemlerin 
geliştirilmesine katılım yoluyla daha iyi bir gelecek inşa etmek ve sürdürülebilir gelecek  ile uyumlu, 
sorumlu bir vatandaş olarak topluma dahil olmaya teşvik eder.  
 
Bu nedenle; fikir, yerel kültürel mirastan ilham alan, deniz yaşamını ekonomik büyüme ve istihdama 
bağlayan çevresel duyarlılık ve empatiye dayalı bir nesil oluşturmak için Mavi Ekonomi'yi okul eğitimine 
dahil etmektir. 
 
 
 
Mavi okul olmak için okulunuzda gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri açıklayınız. 

 

2. Mavi ekonomi sorununu çözmek için bir Mavi Ekonomi projesi geliştiriniz 

 

Öğrenciler, çoklu(çapraz) müfredat yaklaşımıyla,(ekip olarak, en az 2 öğrenci tarafından) deniz kıyıları 
ve denizlere zarar vermek veya yok etmek yerine, bu durumlara bir çözüm, denize olan zararı azaltma 
ve hatta doğal kaynakların hafif bir şekilde kullanılması yoluyla Mavi Ekonomi sorununu ele almaya 
çöcüm arayacaklardır. 

 

KATEGORİLER: (Her proje yalnızca bir kategoriyi ele almalıdır, alt kategoriler gösterge niteliğindedi.r) 

- Turizm, kıyı şeridi ve deniz mirası: 
- Liman mirasının keşfini geliştirmek 
- Geleneksel etkinliklerin(faaliyetlerin) keşfi (halk oyunları,nakış, sanat,geleneksel meslekler vb.) 
-      Deniz kıyı şeridinin keşfi (çevresel ve tarihsel yaklaşım - disiplinler arası) 
- Deniz ekosisteminin keşfi 

 
 

 
-  Deniz Kirliliği ve Küresel Isınma: 
-  Atık Yönetimi 
- Yenilenebilir kaynakların (su, elektrik, sera gazı vb.) Tasarrufu ve yönetimi 
- Döngüsel ekonomi 



 
 
 

 
 

- Deniz yaşamının korunması 
- Balıkçılık kaynaklarının yönetimi 
- Deniz faunası ve florasının korunması 
- Deniz biyoçeşitliliği konusunda farkındalık yaratmak 

 
- Mavi ekonomi girişimciliği 
- Atık geri dönüşümü 
- Yenilikçi yenilenebilir enerjiler 
- Yeni teknolojiler 
- Yenilikçi materyaller 

 
- Su Sporları 
- Geleneksel spor aktiviteleri 
- Denizcilik faaliyetleri 

 

  Şartlar ve koşullar  :  
◦ Aynı sınıfa veya farklı sınıflara ait gruplar halinde (en az 2 öğrenci) çalışma grubu şeklinde 

olmak. Yalnızca yarışmaya gönüllü olan öğrenciler katılmalıdır. 
◦ Çeşitli ders-okul konularında çalışılmalı: coğrafya, ekonomi, tarih, sanat vb. 
◦ Gerçek bir mavi ekonomi için bir problem belirleyin ve bir çözüm önerin. 
◦ Mümkünse, deniz dünyasından en az bir yerel harici kamu-özel kurum ortağı dahil edin 
◦ Mümkünse, öğretmenler dışındaki okul üyelerini dahil edin: ebeveynler, okul personeli, vb 

 

Süre 

Yarışma 22 Şubat 2021'den 10 Mayıs 2021'e kadar açıktır. 

 

Başvuru 

Yarışma Başvurunuz, ingilizce olarak,2 ila 5 dakika süresinde olan video ve 1GB dan fazla olmayacak 
şekilde,10 Mayıs 2021, saat 16.00’a (Merkezi Avrupa saati) kadar blueschools.competition@gmail.com 
email adresine  gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Gönderilen videoların gönderimi için ‘’wetransfer’’ yada diğer dosya paylaşım linkleri de Kabul 
edilecektir. 

 

Uygunluk 

Yarışma, Avrupa Birliği ülkelerinden ve ötesindeki tüm okullarda, 12-16 yaş arası sınıflarda  öğrenim 
gören tüm öğrencilere açıktır. 



 
 
 

 
 

Değerlendirme Süreci 

11 Mayıs’tan itibaren, Blue schools projesinin 4 ortağından olan değerlendirme kurulu ( proje ortağı 
olan aşağıdaki kurumlardan1 temsilci:  PONATHA, Chios Marine Club, IDEC SA, Petra Patrimonia 
Corsica) gönderilen yarışma dosyalarını mail ortamında açacak ve Seçim kriterlerine göre kazananları 
ilan edeceklerdir. 

Seçim Kriterleri: (Her kriter için 1 ila 5 arası puanlama - alt kriter için 1 puan) 

-Projenin Etkisi(çalışılan kategoriye uygunluk, Mavi ekonomi tanımına uygunluk, İhtiyaçlar ve çözüm 
arasındaki ilişki, Projenin sürdürülebilirliği, Gerçek hayatta etkisi) 

- Şartlar ve koşullara saygı(Multidisipliner, Bir problemin belirlenmesi, Çözüm bulunması, Okullardan 
öğretmenler dışındaki diğer okul üyelerini dahil etme, Yerel aktörleri dahil etme) 

-İletişim(Sözlü akıcılık, Kelime bilgisi ve üslup, Fikirlerin netliği, Estetik algı, Yaratıcılık / Yenilik (mevcut 
uygulamalarla bağlantılı olarak)) 

-Projenin ne kadar gerçekci oluşu(Gerçek bir sorunun tespiti, Mevcut bir duruma ilişkin çözüm, 
Desteklenebilir Yerel topluma etki, Gerçek hayatta uygulanabilecek çözüm) 

 
En iyi fikir ve  notlara sahip projeler, farklı kategorilerin kazananları olacaktır. 
 
 
Ödül 
Her Proje ortağı kurumdan, her bir kategorinin kazananları( Su Sporları, yenilikçi mavi ekonomi 
aktiviteleri, Deniz ve deniz yaşamının korunması,Deniz Kirliliği ve Küresel Isınma,Turizm, deniz kıyısı ve 
deniz mirası) Mayıs 2021 tarihinde İtalya Sicilya’da düzenlenecek olan törene tüm masrafları 
karşılanarak  katılacaktır.(yada Covis-19 salgınından dolayı online olarak da düzenlenebilecektir. 

Kazanan tüm okullara “Yenilenebilir Enerji Pusulası” kitabı hediye edilecek ve her öğrenci kendi 
kategorisinde katılım sertifikası alacaktır. 

Başvurusu şartlar ve koşullara uygun olan tüm katılımcılar Blue School rozeti alacaklardır. 

 

Kazananlar  
Yarışma başvurusunu kazananlar, katılım e-postasında verilen e-posta yoluyla iletişime geçilecektir. 
 
Duyurulması: Kazananın ödül alması ile kazanan, mavi okullara proje yaygınlaştırma faaliyeti 
kapsamında  isminin kullanılmasına izin verir. 
 
 
 
 
İçerik Kısıtlamaları:  
Gönderilen içerik aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır: 



 
 
 

 
- İçerik orijinal olmalı ve herhangi bir kaynaktan kopyalanmamalı veya yeniden ifade 

edilmemelidir. 
- İçerik öğrencilerin yüzlerini göstermemeli(yada yüzleri gizlenmelidir) 
- İçerik herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmemelidir. 
- İçerik uygunsuz veya yayına uygun olmamalıdır. 

 
Genel veri koruma yönetmeliği Deklarasyonu 
Başvuruları alan değerlendirme kurulu, tüm kişisel verileri, Avrupa Birliği'nin "Genel Veri Koruma 
Yönetmelikleri" uyarınca işleyecektir. (https://gdpr.eu/) 
 
İletişim:  
Tüm Katılımcılar yarışmayı düzenleyen kurumlar ile blueschools.competition@gmail.com.  E-mail 
adresinden her zaman iletişime geçebilecek ve gerekli düzeltmeleri talep edebileceklerdir. 


