UNESCO SEMEP PROJESİ
SEMEP Nedir?
SEMEP (Güneydoğu Akdeniz Projesi), “South-Eastern Mediterranean Sea Project”
kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir sözcüktür. Birleşmiş Milletlere bağlı bir alt
kuruluş olan UNESCO'nun 27. Genel Kurulunda onaylanan uluslararası SEMEP’e 24 ülkeden
pek çok okul üyedir. Bu projenin Türkiye'deki sahibi Milli Eğitim Bakanlığı olup Çevre
Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. SEMEP ulusal koordinatörlüğü Akdeniz
Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülmektedir.
SEMEP Projesinin Amaçları Nedir?








Çevre eğitimi alanında sosyal, tarihi, bilimsel, teknolojik, etik ve kültürel boyutları da
göz önüne alarak bütünsel bir çevre eğitimi geliştirmek,
Doğu Akdeniz Bölgesi ülkeleri arasında işbirliği yapmak, iletişim ve kültürel değişim
olanaklarını artırmayı, çevre bilincinin yerel, bölgesel ve küresel ölçekte
geliştirilmesine katkı sağlamak,
Çevre eğitimi konusunda okullar, öğretmenler, öğrenciler arasındaki ilişkileri
yoğunlaştırmak ve yaratıcı ve etkin öğretim tekniklerinin geliştirilmesine öncülük
etmek,
Çevre eğitimi yolu ile öğrencilerin sorun tanımlama, sorun çözme, karar verme, ilişki
ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek,
Doğu Akdeniz Bölgesi'nde ortak bir çevre dili ve çevre anlayışının oluşumunu
sağlamaktır.

SEMEP'in Çalışma Biçimi







UNESCO tarafından her yıl bir tema belirlenir.
Tema ulusal koordinatörlere bildirilir.
Ulusal koordinatörler, konuları bölge koordinatörlerine bildirir.
Bölge koordinatörleri, bölge okulları ile tema doğrultusunda yıl boyunca çalışmaları
yürütür.
Yıl sonunda değerlendirme yapılır.
Yıl içerisinde de uluslararası iletişim sürekli olarak gerçekleştirilir.

SEMEP Ülkeleri
SEMEP’e üye ülkeler; Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Malta, İtalya, Romanya, İsrail,
Ürdün, Filistin, Mısır, Hırvatistan, Slovenya, Kıbrıs, Lübnan’dır.

2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı SEMEP Projesi
İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu olarak 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı çalışma
konusu “Bilim ve Teknoloji Işığında Küresel İklim Değişimi ve Kentlerimiz” teması
çerçevesinde “En Özgün Çalışma” ve “Sosyal Medya” ödüllerini kazandık.
2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı SEMEP Projesi
İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu olarak 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı çalışma
konusu “Su Kaynaklarının ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması” teması çerçevesinde “En
Özgün Çalışma” ve “Sosyal Medya” ödüllerini kazandık.
2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı SEMEP Projesi
İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu olarak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı çalışma
konusu “Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Küresel Enerji
Verimliliğini Arttırma” teması çerçevesinde “En Çevreci Çalışma” ödülünü almaya hak
kazandık.

