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Sadece bir gezegenimiz var. Gidecek başka bir yere sahip değiliz.
Yaratıcı güçlerimizi uygun bir şekilde kullanırsak başka herhangi bir yere ihtiyacımız
yoktur. Ona ve birbirimize iyi bakarsak, ihtiyacımız olan her şey burada.

Sir Ken Robinson
Yazar/Eğitimci

Küresel Hedefler'e Giriş
Konu
Küresel Vatandaşlık, Sosyal Bilimler

Öğrenme Çıktısı

Öğrenciler; Sürdürülebilir Kalkınma için
Küresel Hedefler'in ne olduğunu ve neden
önemli olduğunu açıklayabilir, hedeflerin
kendileriyle olan ilgisini anlayabilir.

Materyal Hazırlığı
• Küresel Hedefler'in (EK 2A) renkli baskısını
alın (en küçük A4 boyutlu) ve sınıfta herkesin
görebileceği bir yere birlikte yapıştırın.
• Kendinize referans olabilmesi için Küresel
Hedefler'in baskısını alın. Her bir öğrenci için
de renkli A4 baskı alabilirsiniz. (EK 2A)
• Dersten önce Küresel Hedefler
hakkında daha çok bilgi sahibi olun:
www.kureselhedefler.org

• Öğrencileriniz için 6 Bilgi İstasyonu
kurmanız gerekecek. Önerilen gruplama ve
Küresel Hedefler'in bir listesi için EK 3'e
bakınız. (EK 3).
• Her istasyona araştırma yaparak bilgi
yerleştirin. Bu, kısa vaka incelemeleri, kişisel
hikayeler, fotoğraflar, grafikler vb. içerebilir.
• Bu istasyonlar öğrencilerin hedefler hakkında
daha fazla bilgi edinmesini sağlayacaktır.

Daha fazlasına erişmek için
• Küresel Hedefler'i nasıl öğretileceğine
dair tavsiyeler.
• Çocuklar için yazılmış bir Küresel
Hedefler kitapçığı.
• Küresel Hedefler'in daha derin
anlaşılabilmesini sağlamak için
diğer ders planları.
Ziyaret edin www.dunyaninenbuyukdersi.org

Toplam Süre

60

dakika

Yaş Aralığı

8-14
yaş

Dünya'nın En Büyük Dersi, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler
duyurusunu desteklemek için hazırlanmış işbirliğine dayalı bir eğitim projesidir.
Proje, 17. Küresel Hedef olan "Hedefler için Ortaklıklar"ın öneminin canlı kanıtıdır ve bizimle
olduğu kadar birbirleriyle de çalışan tüm ortakların yardımları olmaksızın asla mümkün olmazdı.
Kurucu ekiplerimize teşekkürler.

tarafından
desteklenmiştir.

tarafından
yaygınlaştırılmıştır.

Ve dünya çapında bizimle çalışanlara özel olarak teşekkürler:

Think Global ile birlikte hazırlanan ders planları için www.think-global.org.uk.
"Sürdürülebilir bir dünya için öğrenmeyi teşvik etmek."

tarafından
tercüme edilmiştir.
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Küresel Hedefler'e Giriş
İnsanların Karşılaştığı En Büyük Sorunlar | Öğrenme Aktivitesi

5

dakika

1- Öğrenciler odada/sınıfta tamamıyla hazır olduklarında, şu soruyu onlara yönelterek başlayın:
'Sizce bugün dünyanın dört bir yanındaki insanların karşılaştığı en büyük sorunlar neler?'
2- Öğrenciler bu aşamada, başkalarının bakış açılarından düşünmek ve büyük resmi görebilmek için biraz daha
cesaretlendirmeye ihtiyaç duyabilirler. (Aşağıdaki "Farklılaştırma ve Alternatifler'i inceleyin.)
3- Öğrencilerin en büyük problemleri belirleyebilmeleri için çift olarak çalışmalarını sağlayın.
Fikirlerini tartışabilir ya da yazabilirler, ancak devam edebilmek için tüm grupla paylaşmaya hazır olmalılar.

Farklılaştırma ve Alternatifler
§ Bazı öğrenciler için öncelikle kendi toplumlarındaki ve ülkedeki problemleri düşünmelerini sağlamak ve
daha sonra bunu dünya çapındaki sorunları da içerecek şekilde genişletmek daha faydalı olabilir.
§ Özellikle yaşı ufak öğrencilerinize en fazla karşılaştıkları ilk üç veya beş sorunun ne olduğunu sorabilir ve
onlardan kendi ülkelerinin liderleri gibi düşünmelerini isteyebilirsiniz.
§ Oda çevresinde altı büyük fotoğraf (istasyonları temsil eden EK-3) görüntülemek isteyebilirsiniz.
Öğrencilere fotoğraflara bakmalarını ve her birinin temsil ettiği düşünülen küresel soruna karar vermelerini
ve daha ciddi olduklarını düşündüklerinin yanında durmalarını isteyin. Bazı öğrencilerden seçimlerini neden
yaptıklarını açıklamalarını isteyin. Uygun fotoğrafları www.dunyaninenbuyukdersi.org adresindeki üst
menüde bulunan Öğretmen Çantası'nda bulabilirsiniz.
• Öğrencilere, diğer arkadaşlarından çok ikna edici bir yorum duydukları takdirde, açıklamalar ile eş
zamanlı olarak, farklı bir fotoğrafa doğru hareket edebilme seçeneğine izin verin.
§ Alternatif olarak, bazı sorunları listeleyen EK 1'i kullanın ve öğrencilere onlar için en önemli hedefin ne
olduğunu düşünmelerini ve paylaşmalarını isteyin. Bu; toplumun, küresel seviyede ülkenin ve öğrencilerin
kendi yaşamları arasında düzeysel farklılıklar olup olmadığını görmek için yapılabilir.

Günümüz Sorunlarının Küresel Hedefler ile İlişkisi | Öğrenme Aktivitesi
1- Öğrencilerden, belirledikleri problemleri sınıfın önüne çıkarak EK 2A yer alan ve her öğrencinin görebileceği
büyüklükte tek tek baskısını aldığınız Küresel Hedefler ile eşleştirmelerini isteyin.
§ 1.1- Eğer öğrencileriniz keşfettiği sorunları kağıda ya da yapışkanlı notlara yazdıysa tam da burada
öğrencilerinizden keşiflerini Küresel Hedefler'den ilgili olanın yanına yapıştırmasını isteyebilirsiniz.

Bu aktivite, öğrencilerinizin keşfettiği bazı sorunların Küresel Hedefler'e neden dahil edildiğini ya da edilmediğini
tartışmak için iyi bir yol olabilir. Çocukların keşfettiği sorunların Küresel Hedefler ile ilgili olup olmadığını
araştırırken, hedeflerin alt hedeflerini incelemeyi unutmayın. Öğrencilerinize her hedefin de kendi içinde alt
hedefleri olduğunu paylaşın. (Mobil cihazınızdan ya da kişisel bilgisayarınızdan www.kureselhedefler.org
adresindeki alt hedefleri açarak öğrencilerinize hızlıca geri bildirim verebilirsiniz.)
2- Herhangi bir öğrencinin paylaştığı, tanımlanmamış olan / varolan hedefin kapsamadığı sorun var mıydı?
Öyleyse, öğrencilere bu hedeflerin neden dahil edilmediğini düşündüklerini sorun.

5

dakika
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Dünya'nın En Büyük Dersi Animasyonu

5

dakika

Öğrencilerinize "Dünya'nın En Büyük Dersi" animasyonunu büyük bir ekranda izletin.
Öğrenciler ayrıca sizin önerinizle Küresel Hedefler ile ilgili çizgi romanları
www.dunyaninenbuyukdersi.org adresinden okuyabilir ve cep telefonlarına ya da tabletlerine
indirebilirler.

Küresel Hedefler'i Anlamak
Bu sorunlar neden bu kadar ciddidir? Öğrencilerinizin bilgi ve anlayışlarını genişletmek için
odadaki hazırlamış olduğunuz 6 Bilgi İstasyonu'nu ayrı ayrı ziyaret etmelerini sağlayın.
1- Öğrencilerin Küresel Hedefler hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak için bilgi ve kaynaklar
içeren 6 Bilgi İstasyonu ders öncesi hazırlamış olmalısınız. Her bir istasyon için önerilen tema ve dahil
edilecek Küresel Hedefler EK 3'te listelenmiştir.
§ 1.2- Her bir istasyonda, kısa vaka incelemeleri, kişisel hikayeler, fotoğraflar, grafikler vb. içerebilecek
ek bilgileri hazırlamanız gerekir. www.dunyaninenbuyukdersi.org adresindeki Öğretmen
Çantası'nda uygun kaynakları bulabilirsiniz.
2- Öğrenciler, hedefler hakkında daha fazla bilgi toplamak için grup olarak her bir istasyonu ziyaret etsin.
Her istasyonda sadece dört dakikaları var, bu nedenle ilerlemeleri gerektiğinde sinyal vermeniz
(rahatsızlık vermeyen bir ses ya da kelime üretebilirsiniz) gerekecek.
§ 2.1- Her istasyonda her öğrenci grubu, onları şaşırtmış en az bir gerçeği yazmalıdır. Ayrıca her
istasyonda gelecek derslerde veya evde daha fazla bilgi edinmek veya araştırmak isteyecekleri bir
soru yöneltebilir ya da not alabilirler. (1 Soru - 1 Şaşırtıcı Bilgi)

Farklılaştırma ve Alternatifler
§ Alternatif olarak öğrencilerin her bir istasyondaki cevapları tamamlamaları gereken bir soru
formu da olabilir. Sorular, her tema için seçilen kaynaklara bağlı olacaktır.
§ Zaman, mekan veya kaynaklar sınırlıysa, hedeflerin değişmesini umduğu bazı sorunların kısa
bir tanımını içeren bir sayfa verebilirsiniz. (Alt hedeflerden yararlanabilirsiniz.)
§ Öğrencilerin alt hedeflere de göz gezdirmelerini sağlayarak, hangi sorunların üstesinden
gelinmesine yardımcı olabileceklerine karar vermelerini isteyin. (Hangi hedefi / hedefleri
başarmak istersin?) Alt hedeflere www.kureselhedefler.org sayfasından hedeflerin görsellerine
tıklayarak ulaşabilirsiniz.
§ Yukarıdaki 25 dakikalık faaliyeti, www.dunyaninenbuyukdersi.org adresinde bulunan Küresel
Hedefler ile ilgili Çocuk Dostu Kitapçık'ı kullanarak destekleyebilirsiniz.

25

dakika
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10

Öğrenme Aktivitesi

dakika

Öğrencilerin hangi hedefin en önemli olduğunu, ve seçtikleri hedefin diğer hedeflerle nasıl ilişkili
olduğunu düşünmelerine ve karar vermelerine izin verin. Bunu bir paragrafa yazarak özetlesinler.
Öğrenciler, 6 Bilgi İstasyonu'ndaki kendilerine sunulan bilgilere bakabilirler.

Farklılaştırma ve Alternatifler
Zaman sınırlıysa, bu bir ödev etkinliği olabilir. Öğrenciler, hedefleri önemlerine göre sıralayabilirler,
bunları sıralamasına yardımcı olmak için EK 2B'yi kullanabilirler. Ayrıca, hedefler arasındaki
bağlantıları gösteren bir diyagram oluşturabilir ve bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır ve birbirlerine
nasıl bağlıdır açıklayabilirler. Okları kullanmalarını veya bağlantıları göstermelerini isteyerek onları
yaratıcı bir çalışmaya da teşvik etmiş olursunuz.

5

Öğrenme Aktivitesi

dakika

Dersi bitirmek için, her bir öğrenciden, Küresel Hedefler ve onlara ne ifade ettikleri hakkında
görüşlerini yansıtan bir cümle yazmalarını isteyin. Çocuklarınıza şu mesajla başlayabilirsiniz:
"Küresel Hedefler önemlidir çünkü ..." Öğrencilerin bir gazete başlığı veya tweet yazmak için izin
verdiği kelimelerin miktarını sınırlayın ve mesajlarını @EnBuyukDers profiliyle birlikte
#HedefleriÖğret #KureselHedefler #EnBüyükDers etiketlerini kullanarak birer tweet atmaları için
onları teşvik edin.
NOT: Öğrencilerinizin kişisel bir cep telefonu yoksa, mesajlarını görünür kılabilmek adına,
onaylarını da alarak, kendi sosyal ağ hesaplarınızdan ilgili etiketleri kullanarak paylaşım
yapabilirsiniz.

Küresel Hedefler için Harekete Geçin
Bir eğitimci olarak, öğrencilerin pozitif enerjilerini kanalize etme
ve onların çaresiz olmadıklarına inanmalarına yardımcı olma
gücüne sahipsiniz, bu değişim mümkündür ve bu değişimi
sürdürebilirler.

Başlamak için www.dfcworld.com ziyaret edin.
“Design for Change” ders paketini veya gençlerin
harekete geçmesini sağlayacak basit bir
tavsiye paketi indirmek için;

The Design for Change programı, çocukları harekete
geçmeye, kendileri için değişim yapmaya ve dünyadaki
çocuklarla paylaşmaya çağırıyor.

www.globalgoals.org/worldslargestlesson
adresini ziyaret ediniz.
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Günümüzde insanların karşılaştığı problemler

(Gerekirse hızlı yanıt için kullanın)
• Yoksulluk
• Ülkeler arası eşitsizlikler
• Açlık
• Kötü sağlık ve hastalıklar
• Kirli su
• Hijyen eksikliği
• Kötü Eğitim – bazı çocukların okula gidememesi
• Düşük ücretli ve yetersiz işler

• Düşük ekonomik büyüme – Ülkeler, insanlarının ihtiyaç duyduğu her şeyi ödemek için yeterli para
kazanamıyorlar.
• Cinsiyet Ayrımcılığı – Erkekler ve kadınlar farklı muameleye tabi tutulur ve eşit fırsatlara sahip
değildirler.
• Savaş, kavga ve istikrarsızlık
• İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar
• İnsanlar arasındaki şiddet
• Yolsuzluk ve adaletsizlik
• İnsan haklarına saygı duyulmaması
• Ülkeler herhangi bir şey üzerinde birlikte çalışmıyor ve birlikte karar almıyorlar.
• Herkesin konforlu bir yaşam yaşayabilmesi için yeterli enerjisi yok.
• Zayıf altyapılar, zayıf teknoloji ve iletişim
• Güvenli olmayan köy, kasaba ve şehirler
• Dünya'nın üretebileceğinden daha fazlasını tüketen sürdürülebilir olmayan şehirler
• Yetersiz geri dönüşüm ve çok fazla sayıda atık kaynağı
• İklim değişikliği
• Kirlenmiş deniz ve okyanuslar
• Zarar görmüş doğal ortamlar
• Pahalı telefonlara, teknolojilere ve bilgisayarlara sınırlı erişime sahibiz.
• Göç
• Nüfus Artışı
• Obezite
• Irkçılık
• Toplumdaki insanların arasındaki dayanışmanın dağılması

EK 1
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EK 2A
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EK 3

Küresel Hedefler'in Temalarını Araştırmak
(6 Bilgi İstasyonu)
İstasyon Adı

Kapsadığı Hedef

Yoksulluk

1. Yoksulluğa Son
10. Eşitsizliklerin Azaltılması

Sağlık ve refah

2. Açlığa Son
3. Sağlıklı Bireyler
6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

Eğitim, beceriler ve işler

4. Nitelikli Eğitim
8.İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Güvenli ve adil bir gezegen

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
16. Barış ve Adalet

Sürdürülebilirlik

7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
11. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
17. Hedefler için Ortaklıklar

Çevre

13. İklim Eylemi
14. Sudaki Yaşam
15. Karasal Yaşam

