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1. Climateracy Projesi 

1.1 Konsorsiyum 

Climateracy projesi Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından finanse edilmekte ve 

aşağıdaki ortaklardan oluşan bir konsorsiyum tarafından yönetilmektedir: 

 

Talin Üniversitesi 
http://www.tlu.ee/ 

Estonya 

 

 
 

Vzw UC Limburg 
http://www.ucll.be/ 

 

Belçika 

 

 
 

ANS Eğitim ve Danışmanlık 
http://www.ansdanismanlik.com/ 

Türkiye 

 

 
 

Göteburg Üniversitesi 
http://www.gu.se/ 

İsveç 

 

 
 

Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat 
Derneği 

http://www.paydas.org.tr/ 

Türkiye 

 
 

Wila Wissenschaftsladen Bonn  
http://www.wilabonn.de/ 

 

Almanya 
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1.2 Amaç ve Hedefler 

‘Climateracy’ projesi, ortaöğretim öğretmenlerinin, öğrencilerinin iklim okuryazarı bireyler 

olmalarına yardımcı olmak için Estonya, Belçika, Almanya, İsveç ve Türkiye’den altı kurumun 

ortak çalışmasıyla, bir eğitim çerçevesi oluşturarak (EÇ), açık çevrimiçi kurs (AÇK) geliştirerek 

ve çevrim içi öğretmen topluluğu (ÇÖT) oluşturarak öğretmenlerin bilgi ve yeterliliklerini 

arttırmayı amaçlamaktadır. Bu AMAÇ, aşağıdaki HEDEFLER gerçekleştirilerek elde edilecektir: 

● Öğretmenlere yönelik Çevrimiçi kurs için öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını 

belirledikten sonra bir eğitim çerçevesi geliştirmek; 

● Öğretmenler için açık çevrimiçi kurs tasarlamak ve pilot çalışma yapmak; 

● Çevrimiçi bir öğretmen topluluğunda buluşmalarına izin vererek öğretmenler arasındaki 

sinerjiyi, iletişimi ve iş birliğini artırmak; 

● Yaygınlaştırma faaliyetleri yoluyla ortaöğretim okullarının devam eden müfredatına 

eklenecek şekilde Climateracy açık çevrimiçi kursu ve çevrimiçi öğretmen topluluğunu 

teşvik etmek; 

● 13-19 yaş aralığındaki öğrencilere genellikle 7. veya 8. sınıftan itibaren eğitim veren 

ortaöğretim okullarındaki öğretmenlerin bilgi ve yeterliliklerini geliştirmek, bu şekilde 

uzun vadede öğrencilerin iklim okuryazarlık düzeylerini yükseltmelerini kolaylaştırmak; 

● İklim okuryazarlığı alanında, hem alanda önceden yeterli bilgisi olmayan öğretmenlerin 

hem de iklim sorunları konularında ortalama düzeyde bilgiye sahip öğretmenlerin 

ihtiyaçlarına göre tasarlanmış yüksek kaliteli öğrenme fırsatlarını iyileştirmek; 

● Öğrencileri ve öğretmenleri enerji tasarrufu uygulamalarına katılmaya teşvik etmek ve 

iklim okuryazarı bireyler olmaları için farklı yollarla farkındalık yaratmaktır. 

 

 

1.3 Hedef Kitle 

● Birincil hedef grup, öğrencilerinin iklim okuryazarı olmalarını destekleyebilmek için 

bilgi ve yetkinliklerini güçlendirmek için eğitim almaya istekli olan ortaokul ve lise 

öğretmenleri olacaktır; 

● İkincil hedef grubu, Climateracy Projesinin öğretme/öğrenme faaliyetlerinden 

doğrudan yararlanacak olan ortaokul ve lise öğrencileri olacaktır; 
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● Üçüncül hedef grup, eğitim liderlerini, öğretmen eğiticilerini, akademisyenleri, 

şirketleri, politika yapıcıları, girişimcileri ve bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve 

‘Climateracy’ projesinin çıktıları hakkında girdi sağlamakla ilgilenen diğer paydaşları 

içerecektir. 

 

1.4 Fikri Çıktılar 

Climateracy projesinin konsorsiyumu, önceki bölümde belirtilen amaç ve özel hedeflere 

ulaşmak için 24 aylık proje süresi boyunca üç fikri çıktı geliştirecektir: 

 

● Eğitim Çerçevesi (EÇ): Climateracy projesinin 1. fikri çıktısı (IO1), daha sonra her 

disiplindeki ortaöğretim öğretmenlerine yönelik açık çevrimiçi kursun (OOC olarak IO-

2) e-içerik oluşturulmasında kullanılacak eğitim çerçevesinin geliştirilmesidir. 14-18 yaş 

arası öğrencilere iklim okuryazarlığını öğretmek için yenilikçi öğretim metodolojileri ile 

donatmak; 

● Açık Çevrimiçi Kurs (AÇK): Climateracy projesinin 2. fikri çıktısı (IO2), ortaokul 

öğretmenleri için İklim Okuryazarlığı Eğitimini kendi öğretim ortamlarında etkin bir 

şekilde uygulamalarını güçlendirecek bir açık çevrimiçi kurs (AÇK) tasarlamak ve pilot 

çalışmasını sağlamaktadır; 

 

● Çevrim içi Öğretmen Topluluğu (ÇÖT):  

Climateracy projesinin 3. fikri çıktısı (IO3), öğretmenler için Avrupa okullarında İklim 

Okuryazarlığı Eğitimi konusunda deneyimlerini paylaşmalarına, fikir ve materyal 

alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayacak bir ağ oluşturmaktır. 
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2. Climateracy Projesinin Arka planı 

İklim değişikliği, son zamanlarda günümüzün en acil sorunlarından biri olarak görülüyor. 

Küresel iklim üzerinde antropojenik etkiye dair önemli kanıtlar vardır ve bunun sonuçları hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülebilir. 

Mevcut eğilimler endişe verici: küresel sera gazı emisyonları artıyor ve dünya genelinde yüz 

milyonlarca insanın geçim kaynakları ve gelirleri iklim değişikliği tarafından tehdit edilmekte 

veya aşırı hava olaylarından zarar görmektedirler. 

Ayrıca, iklim değişikliği tarım gibi kritik endüstriler üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğundan, 

yetersiz beslenme ile de bağlantılıdır. 

Sonuç olarak, iklim değişikliğine hak ettiği ilginin gösterilmesi çok önemlidir. 

Ayrıca, iklim değişikliğinin ne olduğu, insanları ve fiziksel çevreyi nasıl etkilediği ve insan ve 

ekolojik refahı nasıl etkileyebileceği konusunda daha büyük bir farkındalığı teşvik etmek çok 

önemlidir. Başka bir deyişle, sunduğu muazzam sorunları yeterince ele almak için iklim 

değişikliği konusunda daha yüksek bir farkındalığa ihtiyacımız vardır. 

Birleşmiş Milletler, 2030 Gündemi, Hedef 13'ü, iklim krizine rızaya dayalı bir yanıt elde etmek 

için uluslararası ve hükümetler arası çerçeve olarak ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 

(BM 1992) geliştirilmesiyle ilişkilendirir. 

İklim değişikliğine yanıt politikalarına “eğitim, öğretim ve kamu bilinci” programlarının dahil 

edilmesinin gerekliliğini ifade eder: biri iklim tehdidi konusunda “kamu farkındalığı” yaratmayı 

amaçlar – bir başkası da tek seferde bunun kamu gündeminde önemsiz olduğu ve iklim 

değişikliğinin her ülkenin eğitim ve biçimlendirici sistemine entegrasyonunu önerir.  

Eğitim, iklim değişikliğine küresel tepkinin önemli bir unsurudur. İnsanların küresel ısınmanın 

etkisini anlamasına ve ele almasına yardımcı olur, insanlar arasında “iklim okuryazarlığını” 

artırır, tutum ve davranışlarındaki değişiklikleri teşvik eder ve iklim değişikliği ile ilgili eğilimlere 

uyum sağlamalarına yardımcı olur. Eğitimin iklim değişikliğinin zorluklarını ele almadaki rolü 

giderek daha fazla kabul görse de okullardaki müfredat ve öğretim, genç nesilleri bugünün ve 

geleceğin iklim değişikliği zorluklarıyla başa çıkmak için stratejilerle donatma konusunda henüz 

etkili olmaktan uzaktır. 
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İklim değişikliğini müfredatın merkezine almanın yanı sıra Heras'ın (2014) önerdiği gibi sosyal 

öğrenme sistemlerini etkinleştirerek örgün eğitim sistemine ait olmayan eğitim kaynaklarını 

güçlendirmemiz ve halkın her kesimini iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye dahil etmek 

için bireyler arası bilgi ağları oluşturmalıyız. 

 

3. Eğitim Çerçevesinin Geliştirilmesi 

 

 

Climateracy projesinin bu fikri çıktısının (IO1) amacı, Avrupa çapındaki ortaöğretim okullarında 

İklim Okuryazarlığının teşviki konusunda öğretmenlerin bilgi ve yeterliliklerini artıracak açık 

çevrimiçi kursun geliştirilmesinde kullanılacak olan Eğitim Çerçevesini (EF) oluşturmaktır. 

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki HEDEFLER gerçekleştirilecektir: 

- Öğrenme çıktılarının ve Açık Çevrimiçi Kurs Planının belirlenmesi;  

- Uygulama için öğretme ve öğrenme stratejilerinin tanıtılması; 

- Değerlendirme stratejisinin tanımlanması; 

- Eğitim modüllerinin içeriğinin açıklanması. 

 

Bu Eğitim Çerçevesinin HEDEF KİTLESİ, genel olarak Avrupa ülkelerindeki ortaöğretim okullarında 

görev yapan ve 13-18 yaş aralığındaki öğrencilere -genellikle 7.veya 8. sınıftan itibaren- farklı 

branşlarda öğretim veren öğretmenler:                                                                                                                                                             

-Doğa Bilimleri: coğrafya, biyoloji, fizik ve kimya;                                                                                    

-Sosyal Bilimleri: tarih, politika, medya, etik değerler ve felsefeyi içeren insan hakları;                                

-Proje bazlı yönetim ve girişimcilik kursları (bunlar ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişebilir). 

Bu çerçeve kullanılarak, her ortak ülkenin öğretmenleri için Açık Çevrimiçi Kurs (IO-2) ve Çevrimiçi 

Öğretmen Topluluğu (IO-3) geliştirilecektir.  

Bu çerçevenin geliştirilmesi boyunca, proje ortakları aşağıdaki faaliyetleri iş birliği içinde 

yürütmüştür: 

 

1) Birincil Araştırma-İhtiyaç Analizi                                                                                                                                                            

2)Ders İçeriği Tanımı                                                                                                                             

3)Kursyazımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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3.1 Birincil Araştırma (İhtiyaç Analizi)   

Ortak ülkelerde bir ihtiyaç değerlendirmesi, İklim Okuryazarlığının teşvikine ilişkin açık 

çevrimiçi kurs için Eğitim Çerçevesini geliştirmenin ilk adımıydı. 

Bu amaçla, ilgili literatürün taranması ve proje ortaklarının temsilcileriyle çevrimiçi 

toplantılarımız da gerçekleştirilen tartışmalar aracılığıyla kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan 

bir anket geliştirdik. 

Ankette (bkz. Ek 1) iklim okuryazarlığı öğretiminden beklentiler, öğrencilerin iklim 

okuryazarlığı konusundaki mevcut bilgileri, iklim okuryazarlığı konusunda okullarda halihazırda 

kullanılan öğretme ve öğrenme faaliyetleri, iyi uygulamalardan örnekler ve öğretmenlerin 

okullarında bu tür etkinliklere ve erişmek istedikleri çevrimiçi araçlar ve iklim okuryazarlığı 

öğretimindeki ihtiyaçları hakkında sekiz soru yer almıştır.  

Anket, beş ortak ülkede kullanılan dile çevrildi ve hem çevrimiçi hem de kâğıt ve kalem 

kullanarak erişebildiği ortaklara ve diğer okullardaki öğretmenlere dağıtıldı. 

Öğretmenlere okullarda iklim okuryazarlığını daha etkin bir şekilde öğretmek için yeni bir 

öğretmen yetiştirme programının geliştirilmekte olduğu ve ankete verdikleri yanıtların bu ders 

içerik geliştirme çalışması için bir veri tabanı olarak kullanılacağı açıklanmıştır. 

İhtiyaç değerlendirme çalışmasına beş ortak ülkedeki (İsveç=7, Almanya=32, Estonya=19, 

Türkiye=53, Belçika=27) ortaokul ve liseden toplam 138 öğretmen katıldı. 

Ankete katılan öğretmelerin branşları, doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, yabancı dillerden 

sanat ve müziğe kadar çeşitlilik gösterdi. Örneklemdeki öğretmenler arasındaki bu büyük 

farklılığa rağmen, katılımcıların çoğu fen bilimleri alanından gelmiştir. Ankete katılanlar, 

genel/akademik liselerden fen, mesleki, sosyal bilimler ve dini okullar gibi daha özel 

yönelimlere sahip ortaöğretim okullarına kadar, çalıştıkları okul türleri açısından da farklılık 

göstermiştir. Araştırmaya hem az deneyimli hem de deneyimli öğretmenler katılmıştır ve 

öğretmenlik deneyimleri 1 yıl ile 40 yıl arasında değişmektedir. Ortalama olarak, kabaca 11-15 

yıllık öğretmenlik deneyimini temsil ettiler. 

Ülke bazlı ihtiyaç değerlendirme raporları ilk olarak proje ortakları tarafından topladıkları 

anket verilerinin analizine dayalı olarak yazılmıştır. Bu raporların sonuçları, İklim Okuryazarlığı 

konusunda geliştirilecek ders içeriği için önerilere ve yönergelere ulaşmak için burada 

özetlenmiştir. 
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3.1.1 Öğretmenlerin iklim okuryazarlığı hakkında öğretimden beklentileri 

Ortak ülkelerdeki öğretmenlerin iklim okuryazarlığı öğretiminden beklentileri arasında 

farklılıklar görülmüştür ve çeşitli iklim okuryazarlığı görüşleri vardır. Tüm öğretmenler, iklim 

değişikliğini en etkili şekilde nasıl öğreteceklerinden emin olmasalar da iklim değişikliği 

hakkında daha fazla bilgi edinmek ile ilgilidirler. Bazıları müfredat ve sınıf etkinliklerinin 

önemini vurgularken, diğerleri ders dışı etkinliklerin ve sivil hareketlerin önemine 

değinmişlerdir. 

Öğretmenler, öğretmenler ve okullar arasındaki iş birliği ve iklim okuryazarlığını İklim 

Okuryazarlığı öğretmek için birden fazla disiplinin gereksinimlerini karşılayacak projelere yol 

açan disiplinler arası bir yaklaşımla ilgilenmektedir. Okullarda iklim sorunlarına açık bir 

yaklaşım, müfredatta esnek bir yaklaşım, bunu sınıflarda ve ders dışı etkinliklerle öğretmek için 

daha fazla zaman, kaynak ve destek bekliyorlar. Ayrıca, iklim sorunlarının ele alınmasına ve 

ilgili zorluklarla mücadele için ortak bir anlayış oluşturulmasına ebeveynleri ve daha geniş bir 

topluluğu dahil etmenin önemini vurgulamaktadırlar. Öğretmenler, okullarında İklim 

Okuryazarlığı öğretmek için açık ve dürüst bir yaklaşım oluşturmak için daha geniş okul 

topluluğunda iklim değişikliği konusunda daha fazla farkındalık beklemektedirler. 

Müfredatın rolü, bazı ülkelerde öğretmenlerin beklentilerinde de vurgulanmaktadır. 

Öğretmenlerin iklim okuryazarlığı öğretiminde müfredatı takip etmeleri gerekir; bu nedenle 

öğretmenlerin sınıfta daha fazla zaman ayırmaları için müfredatta İklim Okuryazarlığına daha 

fazla önem verilmelidir. Öğretmenlerden gelen müfredata dayalı öneriler ayrıca İklim 

Okuryazarlığı öğretmek için disiplinler arası bir yaklaşıma, öğretmenler arasında iş birliğine ve 

müfredat gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya dayalı etkinliklere olan ihtiyacı 

vurgulamaktadır. Öğretmenler, çeşitli konuların İklim Okuryazarlığını farklı şekillerde ve farklı 

miktarlarda ele aldığını belirtmekte ve bu nedenle konu alanlarının ötesindeki projelerin, 

öğrencilerin belirli konu alanlarının sınırlarının ve bazı alanlarda yüzeysel bilgi kapsamının 

ötesine geçmek için disiplinler arası bir anlayışı bir araya getirmelerine yardımcı olabileceğini 

öne sürmektedir.  

Bazı öğretmenler müfredatın zaten kalabalık olduğunu ve konu alanı derslerinde İklim 

Okuryazarlığına daha fazla içerik koymanın zor olduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle, 

okullarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ele almak için disiplinler arası projelerin ve ders 

dışı etkinliklerin önemini vurgulamaktadırlar. Çeşitli hedef gruplara ve okul koşullarına 

uyarlanabilecek etkinlikler bu amaca yardımcı olabilir. 
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Devlet liselerinde görev yapan bazı öğretmenler, İklim Okuryazarlığı öğretimine odaklanan 

ulusal ve uluslararası projelere katılmalarının beklendiğini belirtmişlerdir. Bu amaçla 

seminerlere katılmaları, diğer okullardan ve ülkelerden öğretmenlerle çalışmaları 

beklenmektedir. 

 

3.1.2 Öğretmenlerin öğrencilerin iklim okuryazarlığı bilgisine ilişkin algıları 

Proje ortağı ülkeleri arasında farklılıklar olmasına rağmen, ihtiyaç değerlendirme anketine 

katılan öğretmenlerin çoğu, öğrencilerinin sadece küçük bir yüzdesinin iklim konularını çok iyi 

anladığını belirtmektedir. Çoğu öğrenci genel bir anlayışa sahipken, önemli bir grup öğrenci 

iklim konularını sadece sınırlı bir şekilde biliyor. Öğretmenlerin yanıtlarına göre, ülkelerden 

sadece birinde (Estonya), öğretmenler öğrencilerinin yaklaşık dörtte birinin iklim konularını 

çok iyi anladıklarını düşünürken, diğer dört proje ülkesinde bu grup çok küçüktür. 

 

3.1.3 Öğretmenlerin iklim okuryazarlığı konusunda yürüttükleri öğretme ve 

öğrenme faaliyetleri 

Farklı branşlardaki öğretmenler, konu müfredatının iklim konularını farklı düzeylerde 

kapsadığını, ancak yine de derslerinde İklim Okuryazarlığı ile ilgili etkinliklere ve projelere yer 

vermeye çalıştıklarını belirtiyorlar. Öğretmenler, tüm bu süreçlerde iklim değişikliği, 

kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularını proje çalışmaları, deneyler, rol oynamalar, 

sürdürülebilir malzeme örnekleri, okul bahçelerine ağaç dikme ve günlük yaşamla bağlantı 

kurarak derslerine entegre etmeye çalıştıklarını belirtiyorlar. Bazı öğretmenler, iklim değişikliği 

ile ilgili olarak belirli web sitelerinin ve web araçlarının kullanımından bahsetmişlerdir.  

Kullandıkları etkinlikler arasında İklim Okuryazarlığı ile ilgili özel dersler, İklim Okuryazarlığı 

ders planları geliştirmek, öğrencilerle İklim Okuryazarlığı hakkında literatür okumak, güneş ve 

rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji tartışmaları, arı evleri, yuva kutuları, sera etkisi deneyleri, 

İklim Okuryazarlığı ile ilgili çalışma sayfalarının kullanımı ve öğrencilerin bazı iklim değişikliği 

sorunlarına çözüm aradığı kitaplar, videolar, eylem odaklı projeler, eleştirel düşünme ve 

hayvanat bahçeleri gibi geziler. Ayrıca okul içi ve dışı projeler, İklim Okuryazarlığı hakkında 

disiplinler arası kavramsal tartışma, iklim konularında alternatif düşünme, öğrenci 

araştırmaları, doğada ölçümler, ayak izi hesaplama, kompozisyon yazma, yarışmalar, İklim 

Okuryazarlığı ile ilgili misafir konuşmaları ve grup çalışmaları yürütürler. 
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Öğretmenlerin listelediği ve vurguladığı etkinlikler, kavramsal öğrenmeden ziyade uygulamalı 

ve anlamlı öğrenmeye öncelik veriyor gibi görünmektedir. Farklı kurslar ve bağlamlar (okul içi 

ve okul dışı) arasındaki bağlantıya önem verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin günlük yaşamlarıyla 

bağlantı kurmaları da ön planda tutulmaktadır. 

 

3.1.4 Öğretmenlerin öğretim ortamlarında kullandıkları iyi uygulamalar 

Öğretmenler, iklim sorunları konusunda öğrencileri bilinçlendirme ve iklim değişikliğinin 

getirdiği zorluklara karşı harekete geçme, ilgi uyandırma konusunda okullarda denenmiş ve 

uygulanmış iyi sonuçlar veren bazı iyi uygulamaların halihazırda olduğunu vurgulamaktadır. 

Bunlar, hayvanat bahçeleri, müzeler, sanayi, atık sahaları gibi iklim değişikliği tartışmaları için 

iyi kaynaklar olarak hizmet edebilecek yerlere yapılan saha gezilerini içerir. Gerçek ortamlarda 

deney, ölçüm ve analizleri içeren grup projeleri yürütmek de iyi bir uygulama olarak 

belirtilmiştir. Öğrencilere kendileri için düşünme ve yakın çevrelerindeki sorunlar üzerinde 

hareket etme fırsatı verilmelidir. Bunun için onlara gerekli bilgi ve gerçekler sağlanmalı, kendi 

kişisel deneyimlerinden ve çevrelerinden yola çıkılarak bir tartışma başlatılmalıdır. Akranlarıyla 

otantik bağlamlarda araştırma yapan, topladıkları verileri analiz eden, bazı sonuçlara varan ve 

sonuçlarını daha geniş bir toplulukla paylaşan öğrenciler, aynı zamanda derin bir iklim 

okuryazarlığı geliştirmede iyi uygulamalar sağlayacaktır. 

Öğretmenler, bazı eylemlere yol açan projeler veya etkinlikler yoluyla sürdürülebilir öğrenme 

deneyimlerinin öğrencilerle İklim Okuryazarlığı geliştirmede etkili olabileceğini 

savunmaktadırlar. Aksi takdirde, kısa dersler veya öğrenme deneyimleri bazı kavramları 

geliştirir ancak öğrenciler için anlamlı ve uzun vadeli öğrenmeye dönüşmez. Öğrencilere süreci 

ve sonuçları sahiplenmelerini sağlayacak etkinlikler de etkili olabilir. 

Öğretmenler ayrıca, ilgilerini artırabilecekleri ve duygusal zekalarını öğrenme sürecine dahil 

edebilecekleri için İklim Okuryazarlığı öğretiminde sanat ve dramanın kullanılmasını 

önermektedir. Zamanı ve kaynakları dikkate alan müfredatlar arası öğretim etkinlikleri de İklim 

Okuryazarlığı öğretimine yönelik iyi uygulamalar olabilir. 

 

3.1.5 İklim okuryazarlığı öğretiminde öğretmenlerin ihtiyaçları 

Farklı proje ülkelerindeki öğretmenler, İklim Okuryazarlığını daha etkili bir şekilde öğretmek 

için hem benzer hem de farklı ihtiyaçları vurgulamaktadır. Örneğin Almanya'da öğretmenlerin 

ihtiyaçları öncelikle destekleyici bir okul ortamı, İklim Okuryazarlığı hakkında iyi kişisel bilgi ve  
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iklim konularında ilgili ulusal eğitim politikasını içerirken, Estonya'da ulusal eğitim politikasına 

ek olarak öğrencilerin motivasyonu ve öğretmenlerin mesleki gelişimine öncelik verildi. 

Genel olarak, iklim sorunlarına yönelik bir ulusal eğitim politikası, destekleyici bir okul ortamı 

ve iklim değişikliğine ilişkin öğretmen bilgilerinin daha da geliştirilmesi, ortak ülkelerdeki çoğu 

öğretmen için üç ortak ihtiyaç gibi görünmektedir. İsveçli öğretmenler, medya kapsamına 

eleştirel bir bakış açısıyla iklim konularındaki öğretme ve öğrenme kaynaklarından 

yararlanılabileceğinden, medyanın odaklanmasına ve halkın bilinçlendirilmesi gibi diğer 

ihtiyaçlara öncelik verdi. Türk öğretmenler, öğrenci motivasyonunun önemini yüksek öncelikli 

bir ihtiyaç olarak vurguladı ve İklim Okuryazarlığı müfredatının öğrenci ilgi ve motivasyonuna 

yönelik olması gerektiğini ifade ettiler. 

Öğretmenlere ayrıca okullarında İklim Okuryazarlığı öğretmeye yönelik çevrimiçi bir ortamda 

özel ihtiyaçları sorulmuştur. Yanıtları, bu tür araçların çevrimiçi olarak kullanıma sunulması için 

zengin bir dizi öneri sağladı. Hem güncel hem de kapsamlı bilgi kaynaklarının yanı sıra 

öğrencilerin kendileri için düşünmelerini sağlayan, harekete geçiren, zorlayan ve teşvik eden 

uygulamalı etkinlikler önerdiler. Geliştirilecek etkinlikler, öğrencilerin çevre ve kişisel 

deneyimleriyle uyumlu olmalı, gıda veya giyim endüstrisinin etkisi gibi geniş bir konu 

kapsamını kapsamalıdır. Görsel ve işitsel gibi birden çok duyuyu kullanarak, öğrencilerin bir 

değişiklik yapmak için yapabilecekleri olumlu şeylere odaklanmalıdırlar. Kullanıcı dostu, 

kullanıma hazır ve sınıflarında kullanıma uygun olmalıdır. Çevrimiçi araçlar için bazı özel 

öneriler şunları içerir: 

 

● Önyargıyı eğlenceli bir şekilde ortaya koymak ve keşfetmek ve tartışmak 

● Etkileşimli Araçlar 

● İyileştirme noktalarına sahip dijital kendi kendini test etme / CO2 ayak izi aracı 

● Simülasyon Oyunları gibi çevrimiçi Sınav, motive edici araçlar 

● Kolayca ve doğrudan kullanılabilen kavramlar ve araçlar, örneğin atık yönetimi 

● Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve bunlara nasıl ulaşılacağına dair stratejilere genel 

bakış 

● Tüm konu yaklaşımını içeren aktif öğrenme materyalleri 

● Bilimsel konu ve yöntemlerin birleşimi 

● Videolar, slaytlar, oyunlar, filmler, oyunlar, dijital içerik, web 2 araçları 
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● Karbon ayak izini veya iklim değişikliğinin diğer yönlerini ölçmek için araçlar 

● Günlük eylemler arasındaki bağlantıları gösteren İklim değişikliği ve diğer çevresel 

zorluklar   

● Her okul dersi için önerilen etiketlerle sunulan içerik 

● Hem müfredatlar arası hem de okul dersleri içindeki etkinlikler 

● Hem genel hem de özel temaları kapsayan kaynaklar, örneğin kaygıyla başa çıkma. 

 

 

 
Öğrenme ve öğretmede dijital kaynakları akıllıca kullanmak önemlidir. Görsel kaynak: Pixabay 
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3.1.6 Sonuçların özeti ve tartışılması 

İhtiyaç değerlendirme anketinin sonuçları, öğretmenlerin genel olarak iklim değişikliği ve 

öğrencileri iklim sorunlarına karşı daha iyi motive edebilecek etkinlikler hakkında daha fazla 

bilgi edinmek konusunda ilgili olduklarını göstermektedir. Resmi müfredatın yardımcı olduğu 

ve onları okullarında iklim değişikliği konularını öğretmeye yönlendirdiği şeklinde ifadelerde 

bulundular, ancak çoğu, tüm okul ve tüm topluluk bağlamında İklim Okuryazarlığı öğretmek 

için disiplinler arası, işbirlikçi ve aktif bir yaklaşım önermektedirler. 

Öğretmenler, öğrencilerinin iklim okuryazarlığı konusundaki bilgilerini ortalama ve genel 

bulmakta, öğrencilerinin ders hedefleri doğrultusunda hazırlanan yeni araç ve etkinliklerden 

ve saha gezileri, deneyler yoluyla gerçek hayattan öğrenmenin gereklerinden ve iklim 

değişikliği ile ilgili gerçek yaşam problemlerini taklit edecek doğa ve projelerden 

yararlanacaklarını düşünmektedirler.  

Genel olarak öğretmenler, iklim okuryazarlığı öğretiminde öğrencilerin kendi başlarına 

düşünmeye, araştırma yapmaya ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak yeni şeyler keşfetmeye 

teşvik edildiği bir yaklaşımı tercih etmektedirler. 

Öğretmenler, İklim Okuryazarlığı konusunda daha fazla bilgi ve deneyime ihtiyaçları olduğuna 

inanıyor. İklim değişikliği konusundaki bilimsel bilgilerin yanı sıra öğrencilerinin harekete 

geçmelerine yardımcı olacak faaliyetler ve fikirleri takdir edeceklerdir. İçerik açısından, araç 

geniş bir tema ve konu içeriğini kapsamalıdır. Etkinlikler, öğrencilerin kendileri için 

düşünmelerine ve çözümlere yönelik onları motive etmelerine yardımcı olmalı, kendi kişisel 

deneyimlerinden ve çevrelerinden başlamalı, nedenler ve sonuçlar üzerinde araştırmaya 

yönlendirmeli, onları laboratuvar etkinliklerine, saha gezilerine, perma kültür çalışmalarına 

dahil etmeli, kullanmalarına yardımcı olmalıdır. İklim değişikliği konusunda harekete geçmek 

için dijital araçların kullanımı desteklenmelidir. 
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3.2 Kurs İçeriği Tanımı 

Kurs İçeriği Tanımı, (ihtiyaç değerlendirme raporunun ışığında) izlenecek Temel İlkeler, 

öğretmenler için Öğrenme Hedefleri ve Çıktıları, Öğretim Stratejileri ve Metodolojileri önerileri 

ve Değerlendirme Stratejisi hakkında genel bir bakış sunar. 

 

3.2.1 Uyulması Gereken Temel İlkeler 

Kurs içeriği boyunca, 

● Konu entegrasyonunu teşvik edin ve öğrenme sürecinde farklı konu alanlarının dikkate 

alabileceği görevler için önerilerde bulunun, örneğin müzik derslerinde, Dünya'nın 

korunmasıyla ilgili şarkıları dinlemek ve analiz etmek veya siyasi protesto, öğrenci 

liderliğindeki bir kampanya oluşturmaya entegre edilebilir medya veya sosyal bilimler 

derslerinin bir parçası olarak. Benzer şekilde, yabancı dil ve edebiyat dersleri ile çeşitli 

metinlerin okunması ve dinlenmesi, uluslararası iş birlikleri, tartışmalar ve benzeri 

yollarla kolay konu entegrasyonu sunulabilir. Bu nedenle, iklim değişikliği konusunu 

müfredatlarına dahil etmek isteyen tüm branşlardaki öğretmenler için bir dizi eğitim 

faaliyeti ve materyali sunmayı umuyoruz; 

● Öğretmenleri ve öğrencileri “yapabilirim” tutumuna sahip olmaya ve yerel topluluk 

düzeyinde değişim yaratmaya teşvik ederek iklim okuryazarlığı eğitimini vatandaşlık 

eğitimi ile birleştirin (eylemler öğrenmenin bir parçasıdır); 

● İklim okuryazarlığı hakkında öğrenme ve öğretmeyi etkili kılmak için öğretmenlere en 

güncel ve kanıta dayalı yöntem ve stratejileri kullanmayı önerin; 

● Öğretmenlere materyalleri öğrenmek ve kullanmak için esnek, kişiselleştirilmiş bir 

yaklaşım önerin; 

● Farklı yöntem ve yaklaşımların kullanılmasını teşvik edin (örneğin, sınıf dışında 

öğrenme, alan gezileri, uygulamalı etkinlikler, multimedya); 

● Yerel ve ayrıca uluslararası (örneğin eTwinning'i veya Education for Climate 

Community’ye katılımı teşvik etmek) mevcut girişimlerle iş birliğini teşvik edin; Proje 

başvurusunda yazıldığı gibi, proje sırasında geliştirilen kaynakların Avrupa çapında 

çeşitli eğitim seviyelerinde mevcut eğitim girişimlerini tamamlaması ve genişletmesi 

beklenmektedir; 

● European Skills Framework’e bağlı kalın (kalite kriterlerini göz önünde bulundurun); 

EQVET (kalite kriterlerini göz önünde bulundurun), diğer çerçeveler ve materyaller 

(örneğin, UNESCO) ile bağlantı kurun. 
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3.2.2 Öğrenme Hedefleri ve Sonuçları  

Ortaöğretim öğrencilerine etkili bir şekilde öğretmek için, öğretmenlerin kendilerinin 

Dünya'nın iklim sisteminin temel ilkelerini anlamaları, iklim hakkında bilimsel olarak güvenilir 

bilgileri nasıl değerlendireceklerini bilmeleri ve iklimle ilgili eylemlerinde örnek bir rol model 

olmaları gerekir. Ayrıca öğretmenlerin, aktif ve katılımcı bir vatandaş olmanın ne anlama 

geldiği de dahil olmak üzere, öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmanın temel öğelerini 

kavramalarına yardımcı olabilmeleri için hangi öğretim yöntemlerinin ve yaklaşımlarının etkili 

olduğunu bilmeleri çok önemlidir. Bu nedenle, ders içeriğinin birincil amacı: 

-Öğretmenlerin, konuları ve öğrenme etkinliklerini kendi konularına entegre ederek ve uygun 

yöntemler kullanarak iklim okuryazarlığını etkili bir şekilde artırma ve ortaokul öğrencilerine 

iklim değişikliği hakkında bilgi verme kapasitelerini geliştirmektir. 

Kursu tamamlayarak öğretmenler şunları yapabilir: 

● İklim konularını öğretmek için uygun yöntem ve yaklaşımları seçer. Örneğin, öğretmen 

konuların entegrasyonunu, proje tabanlı öğrenmeyi, münazaraları vb. ne zaman 

kullanacağını bilir; 

● Öğrencilerin katılımını sağlar ve gerekirse onların önyargılarını harekete geçirir, iklim 

değişikliği ve ilgili konulardaki kavram yanılgılarını da teşhis eder; 

● Karmaşık sistemlerin öğrenilmesinin ve genel yeterliliklerin (örneğin, eleştirel 

düşünme, iş birliği, empati, kültürlerarası iletişim vb.) geliştirildiği öğrenme durumları 

yaratır; 

● Bu projenin bir parçası olarak geliştirilen çevrimiçi kaynakları da dahil olmak üzere 

çeşitli dijital araç ve malzemeleri kullanır; 

● Bir öğretmen olarak rol model statüsünü kabul eder. 

 

Ayrıca, kursu tamamladıktan sonra öğretmenler şunları yapabilecektir: 

● İklim değişikliğinin ne olduğunu, iklim değişikliği ve iklim biliminin neden önemli 

olduğunu ve güvenilir bilimsel kaynakların nasıl kullanılacağını açıklar (modül 1); 

● İklim değişikliğinin öğrencilerin ve kendi günlük yaşamlarını ve topluluklarını (ulusları, 

Avrupa ve dünya dahil) nasıl etkilediğini ve davranışlarımızla iklimi nasıl etkilediğimizi 

gösterir (modül 2-6); 

● İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için nasıl 

harekete geçebileceklerini gösterir (modül 2-6). 
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Kurs içeriği 6 modüle dayalı olacaktır: 

1. Modül 1: İklim Değişikliğine Giriş 

2. Modül 2: Ekolojik Ayak İzi 

3. Modül 3: Sürdürülebilir Ulaşım 

4. Modül 4: Ev Enerjisi/verimlilik ve atık 

5. Modül 5: Sorumlu (Sürdürülebilir) Tüketim 

6. Modül 6: Sürdürülebilir Gıda 

 

Bu altı modüle ek olarak iki modül daha, Açık Çevrimiçi Kurs (OOC) ve Çevrimiçi Öğretmen 

Topluluğuna (OTC) eşlik etmek için oluşturulmuştur. 

1) Modül 00: İklim değişikliği hakkında öğretim ve Öğretmenler için Genel Yönergeler; 

2) Modül 0: Kursa Giriş 

 

3.2.3 Öğretim Stratejileri ve Metodolojisi                                                             

Öğretmenlere Odaklanmak 

Birincil amacımız, yetişkin öğrenciler olarak öğretmenlerin ortaöğretim öğrencilerine iklim 

değişikliğini nasıl öğretecekleri konusunda daha iyi yetkinlikler edinmelerine yardımcı 

olmaktır. İhtiyaç değerlendirme raporu göz önüne alındığında, kurs içeriği, temel kavramları 

açıklayan kısa eğitici videolarla sınıfta yeni yaklaşımları denemek, öğretmenlerin kendi 

pratiğini yansıtmak ve bir öğrenme etkinliğinin sonunda özet yapmak gibi pratik öğrenmeyi 

geliştirici faaliyetlerle entegre edilen bağımsız öğrenme kombinasyonunu kullanacaktır. 

Öğrenmeyi desteklerken, optimal bilişsel katılım için aktif, yapıcı ve etkileşimli öğrenme 

etkinlikleri tasarlamada öğretmenleri desteklemek için ICAP modelini akılda tutmak 

önerilmektedir (Chi & Wylie, 2014). Bunu söyledikten sonra, öğretmenlerin öğrenme 

topluluğu, genel öğrenme tasarımında önemli bir rol oynayacaktır (bkz. örneğin, Sadera ve 

diğerleri, 2009; Wenger, 1997). Kanıtlar, en etkili öğretmen yetiştirme programlarının, işe 

gömülme (yani öğretmenlerin işlerinin bir parçası olarak sınıf sorgulaması yaptığı anlamına 

gelir) yöntemi ile daha sürdürülebilir olduğunu, işbirlikçi olduğunu ve bunun için de 

profesyonel öğrenme topluluğu modelini kullandıklarını göstermektedir. Bu topluluklar, 

okullar arası olabilir ve ayrıca üniversite araştırmacılarını ve topluluk üyelerini içerebilir. Simon 

& Ruijters'ın (2014) önerdiği gibi: öğretmenler uygulama, sorgulama ve yaratma yoluyla- hep 
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birlikte- öğrenmelidir. Açık çevrimiçi kurs (AÇK) ve çevrimiçi öğretmen topluluğu (ÇÖT) bunu 

tasarım öğeleriyle desteklemelidir. 

İklim Okuryazarlığını Etkili Bir Şekilde Öğretme Anlayışımız 

İklim Eylemi- BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ansiklopedisine göre, iklim değişikliği 

okuryazarlığı (iklim okuryazarlığı ile eş anlamlıdır) “iklim değişikliği, etkileri ve çözümleri 

alanındaki yeterlilik veya bilgidir” (Johnston, 2020, s. 200). Yetkinliği basit bir yetenekten daha 

fazlası olarak gördüğümüzün yanı sıra, değişimi etkilemek ve Dünyanın iyi koruyucuları olmak 

için kişinin failliğini kullanma eğilimi, tutumu ve istekliliği olarak gördüğümüze dikkat etmek 

önemlidir (ibid). 

Ders içeriğinde öğretmenlere önerilen etkinlikler ve öğrenme yöntemleri, iklim ve iklim 

değişikliği hakkında öğretmek ve öğrenmek için tek başına doğru olan tek bir metodoloji veya 

strateji olmadığı fikrine dayanmaktadır, bu nedenle uygulanabilecek birçok öğretim türü 

vardır.  

Gösteri ve vaka çalışmaları, rol oynama, bağımsız çalışma, proje tabanlı öğrenme, tartışmalar 

vb. dahil olmak üzere kullanılır. Bununla birlikte, öğretimin yalnızca öğrenciyi ve öğrencinin 

katılımını sağlayan aktif, katılımcı ve deneyimsel öğrenme yöntemleri uyguladığında etkili 

olduğu konusunda geniş bir fikir birliği vardır. Düşünce ve sürdürülebilir kalkınma için hareket 

etme yeteneklerinde gerçek bir fark yaratmak anlayışı benimsenmelidir. 

Jose, Patrick & Mosely (2017), öğrencilerin yerel çevreleriyle ilgili sürdürülebilirlik bilgilerini 

ele almak için deneyimsel, konum tabanlı etkinliklerin gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınmada, öğrenme için yapılandırmalı pedagojik yöntemlerin etkinliği çeşitli 

çalışmalarla gösterilmiştir (örneğin, Bardsley & Bardsley, 2007; Pruneau ve diğerleri, 2003). 

Ayrıca, konum temelli öğrenme, erken çocukluk eğitiminde (Boyd, 2019), ilkokulda 

(Häggström & Schmidt, 2020), ortaokulda (Schneider & Schaal, 2017, Schaal & Lude, 2015), 

vatandaşlık eğitiminde (Gryl & Jekel, 2018), ve yüksek öğrenimde Sürdürülebilir Kalkınma 

Eğitimi için kullanılmıştır (Goralnik ve diğerleri, 2018). İkinci fikir birliği, proje tabanlı 

öğrenmenin (PTÖ) ve benzer yöntemlerin (örneğin, problem ve sorgulamaya dayalı öğrenme) 

uygunluğu ile ilgilidir. Yeni bağlamlarda öğrencilerin problem çözme yeteneği, liderlik, sosyal 

beceriler, eleştirel düşünme, iş birliği ve yaratıcılık gibi aktarılabilir '21. yüzyıl' yeterliliklerini 

geliştirmelerine yardımcı olmak, umut verici bir yöntem haline gelmiştir (Thomas, 2000; 

Barron ve Darling- Hammond, 2008; Bell, 2010). 

Diğer bir deyişle, öğrenme ancak öğrencilerin zihinleri aktive edildiğinde gerçekleşir, yeni 

kavramları kendileri inşa etme, hata yapma ve çaba gösterme olanağına sahiptirler. Chi & 

Wylie'nin (2014) pratik örneklerle iyi bir şekilde gösterdiği ICAP hipotezi, burada da dikkate 

alınması yararlı bir hipotezdir. Sürdürülebilirlik konuları, karmaşık ve soyut konuları ve sezgisel 
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olmayan ilişkileri ve fenomenleri anlamayı varsaydığından, kavramsal değişimi geliştiren 

öğretim yöntemleri teşvik edilmelidir. 

Sürdürülebilirlik konularını öğrenmek için yüksek kaliteli motivasyonu sürdürmek de 

önemlidir. Öğretmenler, öğrencilerin özerk motivasyonunu nasıl destekleyeceklerini, yani üç 

temel psikolojik ihtiyacın- ilgili olma, yeterlilik ve özerklik- her zaman karşılandığı öğrenme 

ortamını nasıl oluşturacaklarının farkında olmalıdırlar (Ryan ve Deci, 2017). 

 

 

Doğru öğretim yöntemlerini seçmek tüm farkı yaratabilir. Görsel kaynak: Pixabay 
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Öğrenme için en uygun bağlamı yaratmak kavramı, öğretmenlerin aşağıdaki etkili öğrenme 

yöntemlerinden haberdar olduğunu varsayar: 

a) Kavramsal gelişimin nasıl gerçekleştiği ve bunu hangi yöntemlerin destekleyebileceği 

temel ilkeler (Vosniadou, 2013; Luccariello ve Neff, 2010); kavram 

yanılgılarının/alternatif kavramların yeni, doğru fikirler oluşturmadaki rolünün ve 

anlamının ne olduğunu bilmek; 

b) Hafızanın nasıl çalıştığı (kodlama ve geri alma süreçleri), kısa süreli performans ile uzun 

süreli öğrenme arasındaki fark (Soderstrom & Bjork); ve öğrenme yanılsamasının nasıl 

oluştuğunu bilmek (Bjork, Dunlosky & Kornell, 2013); 

c) Öğrencilerin özerk motivasyonunun desteklendiği bir sınıfın nasıl oluşturulacağı bilir, 

yani öğretmen, öğrenme sürecini ve etkinlikleri tasarımında her zaman üç temel 

ihtiyacı karşılamayı göz önünde bulundurur (Ryan ve Deci, 2017); 

d) Karmaşık fikirleri öğrenirken öğrencilerin üstbilişsel becerilerinin nasıl destekleneceği 

bilir (Zepeda ve diğerleri, 2016). 

 

Kavramsal öğrenmenin temel ilkeleri şunları içerir: a) öğrencilerin sahip olduğu önceki 

bilgilerin ve bunun üzerine nasıl inşa edildiğinin farkında olma, b) öğrencilerin kendi 

deneyimleri, topluluğu ve motivasyonları ile bağlantılar kurarak onu alakalı ve anlamlı hale 

getirmektir. 

İklim okuryazarlığı ve Climateracy projesinin daha geniş hedefleri söz konusu olduğunda, etkili 

öğrenmenin temel faktörlerinin ve bilişsel mekanizmaların farkında olmanın yanı sıra, 

öğretmenlerin hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sahip olabileceği çeşitli yanlış 

anlamaları fark etmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak önemlidir. Buna örnek verecek 

olursak: iklim değişikliği (ör. https://www.apa.org/education-career/k12/misconceptions), 

eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığının geliştirilmesi (ör. bir şeyin sahte haber olduğunu 

anlama) ve bilim okuryazarlığı (ayrıca bilim eleştirisi); sistem düşüncesi ve tasarımı için 

yeterliliklerin nasıl geliştirileceğidir (aktif vatandaş olma ve bütünsel düşünme ile ilgili: ne 

yaparsak yapalım, farklı yönler ve büyük resim -çevresel, sosyal ve ekonomik yönler- hakkında 

düşünürüz). 
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3.2.4 Değerlendirme Stratejisi 

Climateracy proje faaliyetlerinin uygulanması sırasında değerlendirme stratejisi için aşağıdaki 

araçlar kullanılacaktır: 

● Açık Çevrimiçi Kursun uygunluğu ve kalitesinin yanı sıra öğrenci eğitimi üzerindeki 

kullanılabilirliği ve olumlu etkisini garanti etmek için konsorsiyum, çevrimiçi anket 

yoluyla öğretmenlerden geri bildirim toplayacaktır; 

● Çoklu etkinlikleri sırasında geri bildirimlerini ve iyileştirme önerilerini toplamak için 

ilgili paydaşlarla görüşmeler yapılacaktır; 

● Çevrimiçi Öğretmen Topluluğundan gelen kullanıcı verileri (kullanıcı sayısı, gönderiler, 

indirmeler gibi etkinlikler, hangi kaynakların popüler olduğu vb.) kaydedilecektir; 

● Her modülün (1 ila 6) sonunda, sonuçları İklim Modüllerinin etkinliği hakkında veri 

sağlayacak olan öz değerlendirme ve öz yansıtma soruları/ifadeleri olacaktır. 

Bu değerlendirme faaliyetleri, ulusal raporlar (tek/ülke) ve ana değerlendirme sonuçlarını ve 

nihai rapor için tavsiyeleri gösteren bir Avrupa raporu ile sonuçlandırılacaktır. 
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3.3 Ders Yazımı-Modül İçeriğinin Geliştirilmesi 

Eğitim konusu 6 tema-modül altında 18 ünite olarak sunulacaktır. Ancak, dersin yapısı ve iklim 

değişikliği öğretimi için genel kılavuz hakkında kısa bilgi vermek için en başta iki modül daha 

(Modül 0 ve Modül 00) olacaktır. Her temalı modül, erişim moduna bağlı olarak bireysel ve 

grup bazında kullanılacak içerik, etkinlikler, öz değerlendirme/yansıtma araçlarından oluşan 

bir sunumdan oluşan bağımsız bir temelde mevcut olacak şekilde tasarlanmıştır. Modüller 

ayrıca, öğrencilerinin kendi sınıflarında iklim değişikliği sorunlarıyla daha etkin bir şekilde başa 

çıkmalarını desteklemek için öğretmenlere sağlamak üzere tutarlı bir bilgi ve yeterlilik seti 

oluşturmak üzere birbirleriyle entegre edilmiştir. Modülün öğrenme çıktılarının 

tamamlanmasını sağlamak için kullanıcıların her bir üniteyi bir modül içinde tamamlamaları 

önerilir. 

 

Modül çıktılarının tamamlanması, öğrenciye, bir uygulamalı bilgi ve yetkinlik portföy 

oluşturarak, öğrencinin bilgisi, becerileri ve tutumları hakkında kanıt sağlayan bir dizi 

değerlendirme ve çıktı sağlar. Eğitim kursunun toplam süresi, bilgi ve sertifikasyonun öz 

değerlendirmesi de dahil olmak üzere, platform üzerinden teorik ve pratik çevrimiçi kurs için 

yirmi üç adet 40’ar dakikalık (16 saat) oturumdur. 

Aşağıdaki bölüm, bu projenin ikinci fikri çıktısı olarak açık çevrimiçi kursu tasarlarken çevrimiçi 

içeriğe entegre edilecek her modülün içerik açıklamasını içerir ve daha sonra Ortaokul 

öğretmenleri tarafından İklim Okuryazarlığı Eğitiminin bir parçası olarak kullanılacaktır. 
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Modül 0: KURSA GİRİŞ 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları  
 

Modül hakkında genel bilgi 
 

 
Modül 0: Kursa Giriş, beş bölüme ayrılmıştır: 
 

A. Climateracy Erasmus+ projesi hakkında 
B. Açık Çevrimiçi Kursa (AÇK) hoş geldiniz 
C. Çevrimiçi Öğretmen Topluluğuna (ÇÖT) 

hoş geldiniz 
D. Öğrenme hedefleri 
E. AÇK’daki modüllere genel bakış 

 
 

 
Bu modülün amacı, öğretmenlere Climateracy 
projesi hakkında kısa bilgi vermek ve onları Açık 
Çevrimiçi Kurs (AÇK) ve Çevrimiçi Öğretmen 
Topluluğu (ÇÖT) ile tanıştırmaktır. 

 
Bu modülün sonunda kursiyerler 
1. Climateracy projesinin arka planı hakkında 
temel bir anlayış kazanabilecek; 
2. Açık Çevrimiçi Kursun yapısı ve içeriği 
hakkında bilgi sahibi olabilecek; 
3. Çevrimiçi Öğretmen Topluluğunun içeriği 
hakkında genel bilgi sahibi olabilecek; 
4.AÇK'nın öğrenme hedeflerini 
belirleyebilecek; 
5. AÇK'nın modülleri hakkında bilgi sahibi 
olabileceklerdir. 
 

 
Bu modül, Açık Çevrimiçi Kursu daha etkin bir 
şekilde kullanabilmek için öğretmenlerin bilgi ve 
yetkinliklerini geliştirmek için tasarlanmıştır. 
 
Bu modülün ilk bölümü, Climateracy projesi 
hakkında genel bilgileri ele almaktadır. 
 
Bu modülün ikinci kısmı öğretmenler için Açık 
Çevrimiçi Kursu tanıtır ve nasıl çalıştığını, neleri 
içerdiğini vb. açıklar. 
 
Bu modülün üçüncü bölümünde ise, Çevrimiçi 
Öğretmen Topluluğu tanıtılacak, örneğin nasıl 
erişilebileceği vb. 
 
Dersin öğrenme hedefleri bu modülün dördüncü 
bölümünde ele alınacak ve öğretmenler AÇK'da 
her bir modülü gözden geçirme fırsatı 
bulacaklar. 
Modüldeki her bölüm videolar yardımı ile 
sunulacaktır. 
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Modül 00: EĞİTİMCİLER İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRETİM GENEL İLKELERİ 

 Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları  Modül hakkında genel bilgi 
 

 
Modül 00: İklim Değişikliği Öğretiminde Eğitimciler 
için Genel Yönergeler üç bölüme ayrılmıştır: 
 
Alt Modül 1: İklim ve iklim değişikliğinin soyut 
kavramları 

A. Kavramsal değişim meydana getirmek için 
öğrenme yöntemleri 

 
Alt Modül 2: Sistem düşüncesini kullanma 

A. Buzdağı Modeli 
 
Alt Modül 3: İklim değişikliğini öğretirken öğrencilerin 
psikolojik olarak iyi olmalarını ve özerk öğrenmelerini 
desteklemek 

A. İklim Kaygısı 
B. Eğitim pratiği için tüm bunların anlamı 

 
 
 

 

 
Bu modülün amacı, öğretmenlere 
iklim hakkında öğretmenin mantıklı 
olduğuna dair güvence vermek ve bir 
eğitimci olarak öğretmenlerin iklim 
ve iklim değişikliği konusunu 
sınıflarına daha fazla entegre 
ederken akıllarında tutabilecekleri 
bazı genel ipuçları vermektir. 
 

 
Bu modülün sonunda kursiyerler: 
1. İklim değişikliğinin soyut doğasını 
tanıyacak ve öğrencinin kavram 
yanılgılarını gidermesine yardımcı olacak; 
2. Sistem düşüncesi ve bunun iklim 
değişikliğiyle ilgisi hakkında temel bir 
anlayış kazanacak; 
3. İklim değişikliği konusunun öğrencilerin 
ruh sağlığını nasıl etkileyebileceğini 
açıklayabilecek ve öğrencilerin gerçekçi ve 
olumlu kalmasına yardımcı olacak 
stratejilerin farkında olacaktır; 
4.Öğrencilerin özerk öğrenme 
motivasyonlarını desteklemek için iklim 
değişikliğini öğretirken uygun pedagojik 
yaklaşımları kullanabilecektir. 
 
 
 

 
İklim değişikliği gibi bir konuyu öğretmek birçok 
eğitimci için göz korkutucu olabilir. Belki de kendi 
alanlarıyla pek alakalı olmadığını düşünüyorlar veya 
hala birçok ülkede olduğu gibi müfredatta açıkça yer 
almıyor olabilir. Ya da belki konunun çok zor olduğunu 
düşünüyorlar ve başka bir şey öğretirken sadece iklim 
değişikliğinden bahsediyorlardır. Nedeni ne olursa 
olsun, 
Bu modül, öğretmenlere/eğitimcilere iklim hakkında 
öğretmenin mantıklı olduğuna ve bunu iyi 
yapabileceklerine dair güvence vermek için 
tasarlanmıştır! 
 
Bu modülün ilk kısmı, iklim değişikliğinin soyut 
doğasını ele alır ve soyut kavramlarla başa çıkmak için 
bazı yöntemler önerir. 
Bu modülün ikinci kısmı, öğrencilerinin iklim 
değişikliği ve etkileri gibi karmaşık olayları 
anlamalarına yardımcı olmak için öğretmenlere 
rehberlik sağlar. 
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Bu modülün üçüncü bölümünde öğretmenler şu 
önemli sorunun yanıtlarını bulacaklar: Bir eğitimci 
olarak öğrencilerin iklim değişikliği ile ilgili zihinlerini 
ve duygularını hafifletmeye nasıl yardımcı 
olabilirsiniz? 
Modüldeki her bölüm videolar, testler vb. yardımıyla 
sunulacaktır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://climateracy.eu/


 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                                             https://climateracy.eu/ 

                         

26 
 

Modül 1: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİRİŞ 
 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları  
 

Modül hakkında genel bilgi 
 

 
Modül 1: İklim Değişikliğine Giriş üç alt modüle 
ayrılmıştır: 
 
Alt Modül 1: İklimin ABC'si 

A. Hava durumu ve iklim arasındaki fark nedir? 
B. İklim okuryazarlığı nedir? 

 
Alt Modül 2: İklim oluşumunun ardındaki temel doğal 
mekanizmaları anlamak 

A. Küresel, bölgesel ve yerel iklimi oluşturan 
etkenler nelerdir, iklimin mekânsal çerçevesi 
nedir? 

B. İklimin zamansal çerçevesi nedir? 
C. Hangi astrofiziksel faktörler Dünya'nın iklimini 

şekillendiriyor? 
D. Dünya ikliminin oluşumunda kara ve okyanus 

morfolojik parametrelerinin rolü nedir? 
E. Atmosferik bileşimin Dünyanın ikliminin 

oluşmasındaki rolü nedir? 
F. Biyotanın iklim oluşumundaki rolü nedir? 

 
Alt Modül 3: İklim ve değişkenliği hakkında nasıl bilgi 
edindiğimizi ve iklim değişikliğine tarihsel bir 
perspektiften bakmayı anlayın 
 

 
Bu modülün amacı, öğretmenlere, 
öğrencilerin iklim değişikliğinin ne 
olduğunu ve iklim değişikliği ile iklim 
biliminin neden önemli olduğunu 
anlamalarını sağlamak için bir fırsat 
sağlamaktır. 
 

 
Bu modülün sonunda kursiyerler, 
1. İklim sistemini oluşturan faktörlerin 
neler olduğunu açıklayabilecek; 
2. İklim değişikliği hakkında bilgi edinme 
becerisini göstererek bilgi kaynaklarını 
eleştirel olarak analiz edebilecek; 
3. İklim değişikliklerini dikkate alırken 
paleoiklim ve zaman çerçevesi 
arasındaki ilişkiyi kavramsal olarak 
anlayabilecektir. 
 
 
 

 
Bu modülün ana odak noktası, iklim değişikliğinin ne 
olduğunu ve iklim değişikliği ile iklim biliminin neden 
önemli olduğunu tanıtmaktır. Okullarda iklim konusunun 
ele alınması, duyularla algılanamayan bir olgu olduğu için 
bir meydan okumadır. İklim, meteorolojik göstergelerle 
karakterize edilir ve iklim hakkında bir şeyler 
söyleyebilmek için en az 30 yılı kapsayan meteorolojik 
verilere sahip olmamız gerekir. Bu nedenle, iklim verileri 
doğada oldukça istatistikseldir ve şu anda değişimi fiziksel 
olarak algılayamıyoruz. Bu nedenle öğrenciler yaşları 
gereği iklim ile ilgili deneyim sahibi değillerdir. Tüm 
hayatımızı etkileyen iklim sistemi, çok farklı faktörlerin bir 
araya gelmesiyle şekillenir ve bu da onu öğrencilerin 
anlaması gereken, yeterli pedagojik teknikler ve en son 
iklim bilgisi ile uygulanan karmaşık bir sistem haline 
getirir. İklim değişikliğiyle ilgili araştırma makalelerinin 
%99,99'u, küresel ısınmanın doğal süreçlerle şiddetlenen 
insan faaliyetleri tarafından tetiklendiğini bildiriyor. 
Mevcut tahminlere göre, Dünya'nın ortalama sıcaklığı 
Sanayi Devrimi öncesine göre 1.8C daha yüksektir. Bu 
hem karasal hem de deniz ekosistemlerinde büyük 
değişiklikler anlamına gelir, türlerin yok olmasını ve 
madde döngüsündeki değişiklikleri hızlandırır. Bu, 
insanların gıda arzı ve refahı üzerinde önemli bir etkiye 
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sahiptir, bu nedenle değişen koşullar büyük toplumsal 
şoklara neden olmaktadır. 
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Modül 2: EKOLOJİK AYAK İZİ 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları  Modül hakkında genel bilgi 

 
 
Modül 2: Ekolojik Ayak İzi, üç alt modüle 
ayrılmıştır: 
 
Alt Modül 1: Küresel ısınma 

A. Ekolojik ayak izlerimizden mi 
kaynaklanıyor? 

B. Bilim adamları iklim değişikliğini 
nasıl ölçüyor? 

C. Ekosistem kayması 
D. İklim Değişikliği ve sosyal 

sistemler 
 
Alt Modül 2: İklim Değişikliğinin Etkileri 

A. İklim değişikliği gezegenimizi 
nasıl etkiliyor? 

B. İklim değişikliği insan refahını 
nasıl etkiliyor? 

 
Alt Modül 3: İklimi nasıl etkiliyoruz- 
"ekolojik ayak izimiz"? 

A. Ekolojik ayak izimizi ölçmek 
B. 'Ekolojik ayak izimizi' azaltmak 

 

 
Bu modülün amacı, öğretmenlere 
öğrencilerinin ekolojik ayak izi 
kavramını, bunun iklim değişikliği ile 
ilişkisini ve yaşam tarzlarımızın ekolojik 
ayak izi üzerindeki etkilerini 
anlamalarına fırsat vermektir. 

 
Bu modülün sonunda kursiyerler: 
1. Ekolojik ayak izinin ne olduğunu ve 
iklim değişikliği ile nasıl ilişkili olduğunu 
öğrenecek; 
2. Ekolojik ayak izinin gelişimini ve bizim 
ve toplumumuzun bu konudaki bilinçli 
rolünü anlayabilecek; 
3.Günlük seçimlerimizin, tüketim 
alışkanlıklarımızın ve yaşam tarzımızın 
dünya iklimini nasıl etkilediğini 
kavrayarak, ekonomi kurallarının ve 
hükümetlerin kararlarının dünya iklimini 
nasıl etkilediğini anlayabilecektir. 

 

 
Yürürken fiziksel ayak izlerimize ek 
olarak hem kısa hem de uzun vadede 
çevreyi ve çevremizdeki iklimi değiştiren 
bir dizi farklı görünmez iz bırakıyoruz. 
İklim değişikliğinin insanlardan 
kaynaklandığından nasıl emin olabiliriz? 
Karbon ayak izimizi nasıl ölçebiliriz? İklim 
değişikliğinin eko sistemlerimiz 
üzerindeki etkileri nelerdir ve iklim 
değişikliği günlük hayatımızı da etkiler 
mi? Bu modülde daha fazlasını 
öğrenmeye ne dersiniz! 
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Modül 3: SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları  
 

Modül hakkında genel bilgi 
 

 
Modül 3: Sürdürülebilir Taşımacılık, 3 Alt 
Modüle ayrılmıştır: 
 
Alt Modül 1: Kentsel Büyüme ve Ulaşım 

A. Ulaşım, Ekonomi ve Toplum 
B. Ulaşım ve Sağlık 
C. Ulaşım ve Çevre 
D. Ulaşım ve İklim Değişikliği 

 
Alt Modül 2: Sürdürülebilir Ulaşım 

A. Sürdürülebilir Ulaşım Örnekleri 
B. 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Ulaşım 
C. Sürdürülebilir Ulaşımda 2030 

Hedeflerine Ulaşmayı amaçlayan saha 
çalışmaları 

  
Alt Modül 3: Sürdürülebilir Ulaşım için Eylem 

A. Ulaşım için Karbon Ayak İzinizi nasıl 
azaltabilirsiniz? 

B. Bazı Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel 
Ulaşımın İyi Uygulamaları 

C. Ulaştırmanın Geleceği 
 
 

 
Bu modülün ana amacı, öğretmenlere iklim 
değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir ulaşım için 
Karbon Ayak İzini azaltmanın farklı yollarını 
öğrencilerine aktarma fırsatlarını sunmak ve bazı 
yeşil şehirlerin sürdürülebilir ulaşım uygulamalarını 
incelemelerini sağlamak ve ulaşımın geleceğini 
analiz edebilmeleri için öğretmenlerin 
yetkinliklerini geliştirmektir. 
 
Bu modülün özel amaçları: 
1. Kentsel büyüme ile gelen ulaşımın gelişimini, 
toplum için faydalarını ve sağlık, çevre, 
ekosistemler ve iklim değişikliği üzerindeki zararlı 
etkilerini tanımlamak; 
2. Sürdürülebilir ulaşımın kavramsal anlayışını ve 
farklı sürdürülebilir ulaşım modellerini göstermek, 
iklim değişikliğiyle mücadele için 2030 Ajandasının 
hedeflerini destekleyen uluslararası politika ve 
uygulamaları incelemek; 
3. İklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir 
ulaşıma geçiş için nasıl önlem alınacağına ilişkin 
uygulamaları tartışmak ve analiz etmektir. 
 
 
 

 
Bu modülün sonunda kursiyerler: 
1. Ulaşımın yararlarını ve zararlı 
etkilerini öğrenecek; 
2. Sürdürülebilir ulaşımın farklı 
modellerini tanıyacak; 
3. İklim değişikliği ile mücadele eden 
ve yeşil şehirleri destekleyen 
uluslararası politikaları analiz 
edecek; 
4. Sürdürülebilir Ulaşım için Karbon 
ayak izini azaltma becerileri 
geliştirebileceklerdir. 
 

 
Bu modül, ulaşımın iklim değişikliği üzerindeki 
etkisine özellikle vurgu yaparak, öğretmenlerin iklim 
okuryazarlığını öğretme yetkinliklerini geliştirmek 
ve öğrencilerine sürdürülebilir ulaşımı kullanma 
konusunda ilham vermek için tasarlanmıştır. 
Bu modülün ilk bölümü, ulaşımın toplumlar için 
yararlı ve zararlı etkilerine özel olarak odaklanarak 
kentsel büyüme ile ulaşımdaki artış arasındaki 
ilişkiyi ele alıyor ve inceliyor. 
Bu modülün ikinci kısmı hem farklı sürdürülebilir 
ulaşım modellerini hem de iklim değişikliğiyle 
mücadele için sürdürülebilir ulaşımı hedefleyen 
uluslararası politikaları ve gündemleri analiz ediyor. 
Bu modülün üçüncü bölümünde, karbon ayak izini 
azaltmanın yolları, günlük pratik ipuçları ve 
dünyadaki iyi uygulamalardan örneklerle analiz 
edilmektedir. 
Modüldeki konular videolar, testler vb. gibi çeşitli 
çevrimiçi etkinliklerde sunulacaktır. 
Modül ayrıca, öğrencilerin daha sürdürülebilir 
ulaşımı kullanmalarına yol açabilecek alternatiflerin 
değerlendirilmesini teşvik eden öğrenme etkinlikleri 
için öneriler de sağlayacaktır. 
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Modül 4: EV ENERJİSİ/VERİMLİLİK VE ATIK 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları  
 

Modül hakkında genel bilgi 
 

 
Modül 4: Ev Enerjisi / Verimlilik ve Atık, 3 Alt 
Modüle ayrılmıştır: 

 
Alt Modül 1: Enerji Kullanımı 
A. Ev enerji arzı, derecelendirmesi ve tüketimi 
B. Enerji üretimi- yenilenebilir ve yenilenemez 
kaynaklar 
Enerji tasarruflu yapı malzemeleri 
D. Enerji kullanımı ve ekolojik ayak izimiz 
E. Teknoloji ve enerji 
 
Alt Modül 2: Enerji ve politika 
A. Enerji politikası ve siyaseti 
B. Enerji ile ilgili hükümet tartışması 
C. Enerji aktivizmi- enerji politikasını etkileyen 
gençler 
 
Alt Modül 3: Enerji İsrafı 
A. Enerji 'israfı', boşa harcanan enerji. 
B. Enerjiyi diğer insan israfı biçimleriyle 
uğraşırken nasıl kullanırız? 
C. Sürdürülebilir Enerji Kaynakları 

 
Bu modülün ana amacı, öğretmenlerin 
yetkinliklerini, öğrencilerine enerji 
tüketimi ve insanın enerji ihtiyacının 
iklim değişikliğine nasıl katkıda 
bulunduğuyla ilgili olarak yerel 
bağlamlarında değerlendirme fırsatları 
sağlamak için geliştirmektir. 
 
Bu modülün özel amaçları: 
1. Enerjinin farklı ortamlarda insanlar 
tarafından nasıl kullanıldığını, enerji 
kullanımının nasıl ölçülebileceğini ve 
enerjinin nasıl boşa harcanabileceğini 
anlamak; 
2. Siyasi ve toplumsal bir meselede 
enerjinin ve kullanımının nasıl olduğunu 
belirlemek; 
3. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının 
önemini, enerjinin etik kullanımını ve 
enerjinin nasıl boşa harcanabildiğini 
tanımlamak. 

 
Bu modülün sonunda 
kursiyerler: 
Kişisel ve toplumsal düzeyde 
enerji ihtiyaçlarını, üretimini ve 
tüketimini ve farklı enerji 
biçimlerinin nasıl sürdürülebilir 
veya sürdürülemez olarak kabul 
edildiğini anlar. 
Enerjinin küresel düzeyde 
tasarlandığını ve iklim 
değişikliğiyle mücadelede 
Gündem 2030'un hedeflerini 
desteklemek için politikaların 
nasıl kullanıldığını bilir; 
Enerji tüketimini, kirliliği ve israfı 
azaltmanın farklı yollarını fark 
eder. 

 
Bu modül, ev enerjisinin iklim değişikliği 
üzerindeki etkisine özellikle vurgu yaparak, 
öğretmenlerin iklim okuryazarlığını öğretme 
yetkinliklerini geliştirmek ve enerji tüketimini 
azaltmak ve sürdürülebilir enerji kaynakları 
kullanmak için onlara ilham vermek için 
tasarlanmıştır. 
Bu modülün ilk bölümü, binalara enerji 
tedarikini, enerji derecelendirmelerini ve 
tüketimini anlama ile ilgili faaliyetlere yardımcı 
olacaktır. Farklı teknolojilerin ve yapı 
malzemelerinin enerji tasarrufuna ve enerji 
israfını azaltmaya nasıl yardımcı olduğuna 
bakacak. 
Bu modülün ikinci kısmı, enerjinin hem küresel 
hem de yerel düzeyde siyaset ve politikada 
nasıl tartışıldığını açıklayacaktır. 
Bu modülün üçüncü bölümü, enerjinin etik 
kullanımı ve farklı türdeki sürdürülebilir enerji 
kaynakları ile ilgilenecektir. 
Bu modüldeki konular videolar, testler vb. gibi 
çeşitli çevrimiçi etkinliklerde sunulacaktır. 

Bu modül aynı zamanda öğrencilerin enerji 
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tüketimini azaltmasına yol açabilecek 
alternatiflerin değerlendirilmesini teşvik eden 
öğrenme etkinlikleri için öneriler de 
sağlayacaktır. 
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Modül 5: SORUMLU (SÜRDÜRÜLEBİLİR) TÜKETİM 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları  
 

Modül hakkında genel bilgi 
 

 
Modül 5: Sorumlu (Sürdürülebilir) Tüketim, 3 Alt 
Modüle ayrılmıştır: 
 
Alt Modül 1: Neden tüketelim? 

A. Hayatta kalma 
B.  Kimlik, aidiyet 
C. Alışkanlık 
D. Merak, yenilik 
E. Reklam 
F. Arkadaş baskısı 

 
Alt Modül 2: Sorumlu (Sürdürülebilir) Tüketim 
 
A.’Daha Azla İdare edebilme' anlayışı 
B. Tüketimi azaltma yöntemleri 
C. Aşırı Tüketim ve İklim Değişikliği 
D. SDG-12: Sorumlu Tüketim ve Üretim. 
Sürdürülebilir Tüketim Politikaları 
 
Alt Modül 3: Sorumlu Eylem (Sürdürülebilir 
Tüketim) 
 
A. ‘Etik Tüketim' Kavramı 

 
Bu modülün ana amacı, öğrencilerine 
tüketimin farklı nedenlerini anlama, 
sorumlu tüketim kavramını kavrama ve 
sorumlu, iklim dostu tüketiciler olarak 
hareket etmeyi öğrenme fırsatı 
sağlamak için öğretmenlerin 
yetkinliklerini geliştirmektir. 
 
Bu modülün özel amaçları: 
1. Neden tükettiğimizi, bizi satın 
almaya iten faktörleri anlamak, 
2. Daha az ile idare edebilme 
kavramını belirlemek ve aşırı tüketim 
ile iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi 
analiz etmek; 
3. Etik tüketimin gezegendeki önemini 
tanımlamak ve iklim dostu tüketim 
kalıplarına girmeye motive olmaktır. 
 

 
Bu modülün sonunda kursiyerler: 
1.Sorumlu tüketim kavramını anlar; 
2.Aşırı tüketimin iklim değişikliği 
üzerindeki etkisinin farkına varır; 
3.SDG-12'nin neden önemli 
olduğunu öğrenir. 
 
Sorumlu tüketim için hareket 
edebilmeyi, kendi tüketici 
davranışlarını yansıtabilmek ve 
ihtiyaçlarını karşılamak için ve 
alternatif davranışlar için fikirler 
üretebilmeyi (örneğin, satın almak 
yerine paylaşım ekonomisini) öğrenir. 

 
Bu modül, aşırı tüketimin iklim değişikliği 
üzerindeki etkisine özellikle vurgu 
yaparak, öğretmenlerin iklim 
okuryazarlığını öğretme yetkinliklerini 
geliştirmek ve onları daha sorumlu 
(sürdürülebilir) tüketiciler olmaya teşvik 
etmek için tasarlanmıştır. 
 
Modülün ilk bölümü, insanların satın alma 
nedenlerinin çeşitliliğini açıklayarak 
konuya kısa bir giriş sağlar. 
Modülün ikinci bölümünde öğrenciler, 
iklim değişikliği üzerindeki etkisini analiz 
ederek sorumlu tüketim kavramını 
öğreneceklerdir. 
Bu modülün üçüncü bölümü, öğrencilere 
sorumlu tüketici davranışları kazandırarak 
iklim değişikliği için harekete geçmeleri 
için ilham verecektir. 
Bu modüldeki konular videolar, testler vb. 
gibi çeşitli çevrimiçi etkinliklerde 
sunulacaktır. 
Bu modül aynı zamanda, yalnızca neden 
satın aldığımıza ışık tutmakla kalmayıp, 
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B. İklim dostu alışveriş seçenekleri 
C. Aktif tüketici olmak 
 

 

aynı zamanda daha sürdürülebilir 
tüketime yol açabilecek alternatiflerin 
değerlendirilmesini teşvik eden öğrenme 
etkinlikleri için öneriler de sağlayacaktır. 
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Modül 6: SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA 

Modül/ Konular 
Modülün bölümleri 

Amaç/Öğrenme Hedefleri Öğrenme Çıktıları  
 

Modül hakkında genel bilgi 
 

 
Modül 6: Sürdürülebilir Gıda 3 Alt Modüle ayrılmıştır: 
 
Alt Modül 1: Gıda Seçimlerinin İklim Değişikliğine Etkisi 

A. Yerel Yiyin: Karbon ayak izini azaltır mı? 
B. İşlenmiş Gıdaların Çevresel Etkisi 
C. Yemeğiniz Ne Kadar Yeşil? Eko-etiketler 
D. Gıda Üretiminde Su 
E. Gıda Güvenliği ve Bioçeşitliliğin Korunması 
F. Yemek atıkları 

 
Alt Modül 2: Sürdürülebilir Gıda Üzerine Farklı Perspektifler 

A. Sürdürülebilir Gıda ve Sağlık 
B. Sürdürülebilir Gıda ve Ekonomi 
C. Sürdürülebilir Gıda ve İklim Değişikliği 
D. Sürdürülebilir Gıda ve Çevre 

 
Alt Modül 3: Sürdürülebilir Gıda için Eylem 

A. 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Gıda 
B. Gıdanın Geleceği 
C. Gıda için karbon ayak izimizi nasıl değiştirebiliriz? 
D. Yerel olarak tüketilen gıdalarla ilgili siyasi kararları 

değiştirmek için nasıl baskı uygulayabiliriz? 
E. Gıda israfını nasıl durdurabilir/en aza indirebiliriz? 
F. Kendimiz nasıl daha fazla yiyecek yetiştirebiliriz? 

 
 

 
Bu modülün genel amacı, öğrencilerine 
gıda tüketim kalıplarının iklim değişikliği 
üzerindeki etkisini anlama ve 
sürdürülebilir gıda kavramını daha 
yakından tanıma fırsatı sağlamak için 
öğretmenlerin yetkinliklerini 
geliştirmektir. 
 
Bu modülün özel amaçları: 
1. Gıda seçimlerinin iklim değişikliğine 
etkisini tanımlamak; 
2. Sürdürülebilir gıdanın kavramsal 
anlayışını ve farklı bakış açılarını 
göstermek; 
3. Gündem 2030'un iklim değişikliğiyle 
mücadele hedeflerini incelemek ve 
öğrencileri sürdürülebilir gıda seçimleri 
için harekete geçmeye teşvik etmek. 

 
Bu modülün sonunda kursiyerler: 
 
• Gıda seçimleri ve iklim değişikliği 
arasındaki ilişkiye ilişkin ilk bilgileri 
edinir; 
 
• Sürdürülebilir gıdanın sağlık, 
ekonomi, çevre ve iklim değişikliği 
ile ilgili farklı bakış açılarını 
öğrenir; 
 
• Daha sürdürülebilir gıda için 
harekete geçerek Karbon ayak 
izini azaltmak için beceriler 
geliştirir 
 

 
Bu modül, gıdanın iklim değişikliği üzerindeki 
etkisine özellikle vurgu yaparak ve öğrencilerine 
sürdürülebilir gıda kullanma konusunda ilham 
vererek, öğretmenlerin iklim okuryazarlığını 
öğretme yetkinliklerini geliştirmek için 
tasarlanmıştır. 
Bu modülün ilk kısmı, gıda seçimleri ile iklim 
değişikliği arasındaki ilişkiyi ele alır ve inceler. 
İkinci bölüm, sürdürülebilir gıdayı sağlık, 
ekonomik, iklim değişikliği ve çevre açılarından 
analiz eder; 
Bu modülün üçüncü bölümü, sürdürülebilir gıda 
için günlük pratik ipuçları açısından iklim 
değişikliğiyle mücadele için sürdürülebilir gıdayı 
hedefleyen uluslararası gündemi analiz eder. 

Modüldeki konular videolar, testler vb. gibi 
çeşitli çevrimiçi etkinliklerde sunulacaktır. 
Modül ayrıca, öğrencileri daha sürdürülebilir gıda 
tüketmeye yönlendirebilecek alternatiflerin 
değerlendirilmesini teşvik eden öğrenme 
etkinlikleri için öneriler de sağlayacaktır. 
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Ek 1 

İklim Okuryazarlığı Öğretimi İhtiyaç Analizi   
 

Bu anket, ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, İKLİM OKURYAZARLIĞI 

öğretimi ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek için tasarlanmıştır. Veriler yalnızca bu Erasmus+ 

projesi için kullanılacak ve ortaklarla birlikte güvenle saklanacaktır. Katılım gönüllülük 

esasına dayanır ve anonimdir. Bu anketi doldurarak katılımı kabul etmiş oluyorsunuz. 

 

1. Hangi konu alanlarını öğretiyorsunuz? (Örneğin; matematik, coğrafya, biyoloji, 

tarih, bilim, beden eğitimi veya sanat) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Ne kadar süredir öğretmenlik yapıyorsunuz? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.  İklim değişikliği konusunu öğretme konusunda diğer okul paydaşları tarafından 

sizden neler beklenmektedir (ör. Okul liderliği, müfredat, ebeveynler, öğrenciler, topluluk 

vb.)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Öğrencilerinizin genel olarak iklim değişikliği hakkında ne kadar bilgisi olduğunu 

düşünüyorsunuz?  

A. kapsamlı iklim değişikliği bilgisi 

B.  yeterli bilgi 

C. genel bilgi 

D.  biraz bilgi 

 

5. Sınıflarınızda veya ders dışı etkinliklerinizde iklim değişikliği içeriğini ve sorunlarını 

nasıl ele alıyorsunuz (ne tür yöntemler, materyaller, etkinlikler, projeler, vb. Kullandınız)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. Öğrencilerinizle iklim değişikliği içeriği ve sorunları hakkında eğitim verme 

konusunda en çok hangi faaliyetler ve stratejiler işe yarıyor?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. İklim değişikliği konusunun etkili bir şekilde öğretilmesi için en çok ihtiyaç duyulan 

şeylerin şunlar olduğunu düşünüyorum * 

 ⃝ destekleyici okul ortamı 

 ⃝ çevremdeki öğretmenlerin desteği 

 ⃝ kabul edilen iklim değişikliği bilimi hakkında kişisel bilgi 

 ⃝ öğrencilerimin ilgisi 

 ⃝ veli desteği 

 ⃝ toplum desteği 

 ⃝ ulusal eğitim politikası (müfredat zamanı ve alanı, odak) 

 ⃝ mesleki gelişim 

 ⃝ iklim değişikliğine ilişkin kamuoyu anlayışı ve medya odağı 

 ⃝ Other___________________________________________________ 

 

8. İklim okuryazarlığı öğretimini daha etkili hale getirmek için çevrimiçi bir araçtan 

beklentiniz nedir (ör. İçerik, etkinlikler, araçlar, kaynaklar) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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