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Gıda Hikayeleri

Okuryazarlık / İngiliz Dili Sanatları ile
İklim Değişikliğinin Araştırılması

Konu

Coğrafya, Vatandaşlık, Sosyal Bilgiler,
İngiliz Dili, Edebiyat

Öğrenmenin Sonuçları

•
•
•

Öğrenenler, Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları'nı tanırlar.
Öğrenenler günlük hayatta yaptıkları
tercihlerinin iklim üzerinde yarattığı etkisini
farkederler.
Öğrenenler günlük yiyecek seçeneklerinin
karbon ayak izimizi nasıl değiştirdiğini,
çevreyi ve küresel ısınmayı nasıl etkilediğini
keşfederler.

Materyaller
•
•
•
•

Küresel Amaçlar Posteri (Ek A)
Küresel Amaçlar Gözlükleri (Ek B)
Makas
Tutkal bandı

60

dakika

Hazırlık

• Sınıfızdaki öğrenci sayısı kadar
Küresel Amaçlar Gözlükleri'nin
kopyasını bastırın. (Ek B)
• Not: Bu ders, tercihen, “Her
Tabak Bir Hikâye Anlatır” ders
planının bir parçası olup, bu
program, Küresel Gıda
Projesi'ne katılmayı ve değişim
için bir vaat belirlemeyi de
içerir.

9-14
yaş
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Öğretmen Notları
Anahtar Kelimeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sürdürülebilirlik
Gelişim
Hedef/Amaç
Vaat
İklim
Bozulma
Tüketim
Karbon Ayakizi
Perspektif

Adım 1: Küresel Amaçlar Hakkında Ön Bilgileri İnceleme

5

dk

Dersi tanıtmak için, Küresel Amaçlar Posteri'ni (Ek A) gözden geçirin ve öğrencilerden Gıda Projesi içerisindeki
temsili öğünlerin sınıf çalışmalarına dayanarak yaptıkları taahhütleri hatırlamalarını isteyin.

Adım 2: Öğrencilerin Bir Amaca Odaklanmasını Sağlayın

5

dk

1: Küresel Amaçlar Hakkında Önceki Bilgileri İnceleme
Öğrencileri kendi öğrenmeleri üzerine düşünmeye davet edin ve kendilerini hazırladıkları amaca ulaşmak için sahip
oldukları yeni fikirleri paylaşın. Öğrencilere, tasarım odaklı düşünme çerçeveside, çoğu zaman bir deneme-yanılma
süreci boyunca çalışmanın gerekebileceğini, fikirleri / kavramsallaştırmaları doğru bir şekilde elde edinceye kadar
sürekli olarak yeniden değerlendirip geliştirmeye ihtiyaç duyabileceğini açıklayın.

Adım 3: “Perspektif” Kavramının Tanıtılması

5

dk

Perspektif fikrini tanıtın ve bu kavramları öğrencilerin yaşamlarıyla ilgili olarak keşfetmeye zaman ayırın. Bir problemi
daha derinden anlamanın faydalı bir yolu olabileceğini açıklayın. Bunları deneyin: rol oynama, fotoğrafın bulunduğu
kişilerle bir fotoğrafı görüntüleme ve fotoğrafta yer alan kişilere dayanan farklı bakış açılarını tartışma veya okuldaki /
topluluktaki veya videodaki insan gruplarının gözlemlenmesi gibi etkinlikler.
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Adım 4: Küresel Amaçlar Gözlükleri - Öğrenme Etkinliği

5

dk

Perspektif düşüncesini takiben, Küresel Amaçlar gözlüklerinin (Ek D) kopyalarını çıkartın ve öğrencilere
gözlükleri kesip birleştirmeleri için zaman tanıyın. Öğrencilere, gözlüklerinin arkasına isimlerini
yazmalarını hatırlatın.

Farklılaştırmalar ve Alternatifler
Gözlüklerin basılı kopyalarını sunulamıyorsa, öğrenciler hayallerini kullanmaları için ellerini
kullanabilirler ve “gözlükleri” görmek için ellerini kullanırlar.

Adım 4 Devam: Küresel Amaçlar - Öğrenme Etkinliği

5

dk

Gözlüklerin montajından sonra, öğrencilere aktivitenin bir sonraki kısmının, ödevi tamamlamak için
yeni bir bakış açısı getireceğini açıklayın. Öğrencilerin Küresel Amaçlar gözlüklerini kullanırken farklı
bakış açılarının kendileriyle ne gibi ilgisi olabileceğini düşünmelerine ve tahmin etmelerine izin verin.
Örneğin: Dünyaya farklı türden insanların veya iş rollerinin perspektifinden bakıldığında gibi (hepsi
Küresel Amaçların temalarından etkilenen farklı şekillerde). Tahminler paylaşıldıktan sonra,
öğrencilere gelecekteki faaliyetleri için harika fikirlerini koruyacağınızı söyleyin, bununla birlikte her
araştırmada Her Tabak bir Hikaye Anlatır etkinliğini hatırlatın. Ve şimdi, yiyecek aslında kendi
hikayesini anlatacak!

Adım 5: Yazı Ödevi
Seçilen yemeğin bakış açısı ile, her öğrenci, gıda maddesinin aldığı yolculuğun hikâyesini anlatan bir
yazma ödevini tamamlayacaktır. Hikayede, öğrenciler bu yiyeceğin iklim üzerindeki kanıtlarını ve
olumlu ya da olumsuz etkileri doğrulamak için destekleyici ayrıntıları ekledikleri etkiyi dikkate
almalıdırlar.
Göz önünde bulundurulacak noktalar şunları içerebilir:
•
•
•
•
•

Yemek mesafesi ve ulaşım şekli
Et tüketiminin emisyonlar ve arazi kullanımı ile diğer gıda ürünlerine etkisi
Ormanların temizlenmesi
Atık depolama atıkları
Karbon Ayakizi

Bu noktalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrencileri aşağıdaki destekleyici kaynaklara
yönlendirin.
Öğrenciler ön taslak yazma, taslak oluşturma, düzenleme, gözden geçirme ve son taslağın
tamamlanması ile yazma sürecinden geçmelidir. Öğrenciler yazılı esere eşlik edecek bir çizim veya
çizim yapabilirler. Eskizler yiyeceğin yolculuğunu detaylandırabilir - yaratıcılık teşvik edilir!

30
dk

Gıda Hikayeleri | S4

Farklılaştırmalar ve Alternatifler
Sınırlı kaynaklarla çalışıyorsanız, öğrenciler hikayelerini iletmek için kısa bir oyun oluşturmak için
gruplar halinde çalışabilirler.

5

Adım 6: Sonlandır

dk

Sonuç olarak, öğrenci “araştırmacıları” tarım ve gıda sistemlerinin iklimimiz üzerindeki etkisini analiz
etmeye davet edin ve karbon ayak izimizi azaltmak için olası seçenekleri göz önünde bulundurun. Küresel
Amaçlar gözlüklerini tekrar giymelerini ve Küresel Amaçlara ulaşılması gerektiğinde 2030'da neleri görmek
istediklerini hayal etmelerini isteyin.
Daha önce verdikleri taahhütleri tekrar gözden geçirmelerini ve bu taahhütlerin Küresel Amaçlarla olan
bağlantılarını hatırlamalarını isteyin.

Aktiviteler
”
Tamamlanmış yazıları taslaklarla birlikte görüntüleyin ve bunları dünyayla paylaşmak için aşağıya bakın.

Paylaşma
”
Küresel Amaçlar Gözlüğünüz ile neler
görüyorsunuz?
Gördüklerinizi sosyal medyada hashtag
kullanarak dünyayla paylaşın:

#EnBüyükDers
#KüreselAmaçlarıÖğret

Dünya'nın En Büyük Dersini etiketleyin:

@dunyaninenbuyukdersi
@enbuyukders
@dunyaninenbuyukdersi

Öğrencilere, yazılarını ve fikirlerini Flipgrid ile video olarak
paylaşmaya davet edin https://flipgrid.com/globalvoice
Küresel Hedefler hakkında küresel öğrenme haritasına yazı yazın:

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/map
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Destek Kaynakları
Küçük çocuklar için Hippoworks İklim Videoları (Dünyanın En Büyük Dersi ve UNICEF)
https://vimeo.com/album/4040236
Yeşil Yiyin: Gündelik Yemek Seçimlerimiz Küresel Isınmayı ve Çevreyi Etkiler (NRDC)
https://www.nrdc.org/sites/default/files/eatgreenfs_feb2010.pdf
İklim Koruma Ortaklığı
https:/www.myclimate.org/education/
İklimi Anlamak: Akıllı Tarım (FAO)
https://www.youtube.com/watch?v=lUdNMsVDIZ0&feature=youtu.be
Gıda Sistemleri Araçları (Nourish, Worldlink) http://www.nourishlife.org/teach/food-system-tools/

ABD Uygulama Standartları
Common Core Standards English Language Arts, (NGAC, 2010)
ISTE Standards for Students (ISTE, 2016)
National Curriculum Standard for Social Studies (NCSS, 2010) Next Generation Science Standards (NGSS, 2013)

Yazarlar Hakkında
Bu ders, Dünyanın En Büyük Dersi ve #TeachSDGs İş Gücü arasında bir
işbirliği olarak üretilmiştir.
Fran Siracusa ve Dr. Jennifer Williams, Calliope Global ve #TeachSDGs İş
Gücü'ne özel teşekkürler.

Ek A: Küresel Amaçlar Ağ Posteri

