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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. 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. 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. 
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. 
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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 
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. 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 
C. 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. 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. 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 
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. A.’Daha Azla İdare edebilme' anlayışı 
B. Tüketimi azaltma yöntemleri 
C. Aşırı Tüketim ve İklim Değişikliği 
D. SDG-12: Sorumlu Tüketim ve Üretim. 
E. Sürdürülebilir Tüketim Politikaları 

 
Alt Modül 3: Sorumlu Eylem (Sürdürülebilir Tüketim) 
A. ‘Etik Tüketim' Kavramı 
B. İklim dostu alışveriş seçenekleri 
C. Aktif tüketici olmak 

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. 1.Sorumlu tüketim kavramını 

anlar; 
2. 2.Aşırı tüketimin iklim 

değişikliği üzerindeki etkisinin 
farkına varır; 

3. 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, 
aynı zamanda daha sürdürülebilir 
tüketime yol açabilecek alternatiflerin 
değerlendirilmesini teşvik eden 
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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. 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. 

 


