Nesli Tehlike Altındaki Türler
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Etkinlik özeti: Akdeniz'de dağılım gösteren nesli tehlike altındaki türlerden Akdeniz Foku, Deniz
kaplumbağası ve koruma altındaki diğer türler hakkında genel bilgiler verilerek bu canlıların
nesillerinin devamlılığı için katılımcılara türlerin korunmasına yönelik bilincin artırılması ve
bireysel olarak neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.
Amaç: Akdeniz’deki nesli tehlike altında olan türler hakkında bilgilendirme ve bu türlerin
korunmasına yönelik neler yapılabileceği hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Konu: Nesli tehlike altındaki türler
Yöntem: Etkileşimli uygulamalar
Uygulama Planı: Ünlü su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından Akdeniz'de çekilmiş nesli
tehlike altındaki Deniz kaplumbağası ve Akdeniz foku türlerine ait resimlerden oluşan 210x210
cm büyüklüğündeki Dev Yap-boz oyunu10'ar kişilik gruplar oluşturulunca oynamaya başlanır.
Öncelikle, dev yapboz oyunu hakkında katılımcılara bilgi verilir. Daha sonra, yapbozu yapmaları
beklenir. Yapboz yapıldıktan sonra ortaya çıkan resme ait tür hakkında soru-cevap şeklinde
anlatımlarda bulunulur. Anlatımda drama teknikleri kullanılır, koruma altındaki türlerle
duygudaşlık kurmaları sağlanır. En son türlerin korunmasına yönelik bireysel olarak neler
yapılabileceği konusunda katılımcılara bilgiler verilir.
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