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“Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını
istiyorsak, onlara miras olarak daha iyi bir gezegen
bırakmalıyız. Bu yüce hedef bizi gelecek nesiller için
birleştirebilir!”

Nevena Stoilkov
Öğretmen, Milisav Nikolic İlkokulu,
Sırbistan.

Çevre Kirliliğinin, Dünyamıza ve Yaşamımıza Etkisi
Konu:

Coğrafya, Bilim,
Dil Bilgisi

Öğrenme Sonuçları:
• Çevre kirliliğinin farklı biçimlerini
öğrenmek
• Çevre kirliliğini azaltmanın
yollarını keşfetmek
• Betimsel ve karşılaştırmalı
kelimelerin kullanımını ve
araştırma becerilerini geliştirmek

• Eğer bir televiziyon veya projeksiyona erişim
sağlayamıyorsanız, EK 1'deki fotoğrafların
çıktısını alın.
• Öğrencilerin, gruplarıyla üzerinde
çalışabilecekleri vakalar seçin. İnternet
erişiminiz varsa, EK 2'deki listede bulunan
vakalardan seçin.
• İnternet bağlantınız yoksa, EK 3'te bulunan
basitleştirilmiş vaka analizlerinin çıktısını
alın ve kullanın.

Hazırlık:

• Bir dünya haritası temin edin (EK 4).
• Küresel Amaçları okuyarak, kirliliğin EK
5'teki amaçlardan belirli bir tanesiyle nasıl
ilişkili olduğunu açıklayın.

• Öğrencilerin karşılaştırmaları için resimler
hazırlayın.
• Fotoğrafları yazdırın veya görebilecekleri
şekilde yansıtın.

Not:Bu ders internet erişimi
olmadan da uygulanabilecek şekilde
düzenlenmiştir.

• Videoları göstermek için bilgisayar veya projeksiyon kurulumu yapın.

Toplam Süre:
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Yaş Aralığı:

11-14
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Dünyanın En Büyük Dersi, Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını
öğretmeyi teşvik eden işbirliğine dayalı bir eğitim projesidir. Proje, 17. Küresel Hedef
olan “Hedefler için Ortaklıklar”ın öneminin canlı bir kanıtıdır. Bizimle ve birbirleriyle
birlikte çalışan ortaklarımızın yardımı olmadan projenin devamı mümkün olmazdı.
Kurucu ekibimize, teşekkürler:

Destekleyen:

Dağıtan:

Çeviren:

Dünya çapında bizimle birlikte çalışan ortaklarımıza özel teşekkürler:

Ders planları, adil ve sürdürülebilir bir dünya için öğrenmeyi teşvik eden Think Global www.thinkglobal.org.uk ile işbirliği içinde oluşturuldu.
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Öğrenme Etkinliği
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Öğrencilerinize, çevre kirliliğiyle ilgili kısa bir video izletin. https://youtu.be/_6zIGYK7GME
Öğrencilerinizden, videoda gördükleri tüm farklı kirlilik ve çevreyi etkileme biçimlerini yazmalarını isteyin.
Öğrencilerinizden, yaşadıkları yerlerde bu kirlilik türlerinden herhangi birinin olup olmadığını düşünmelerini
isteyin. Videoda görmedikleri ama yerel olarak karşılaştıkları başka kirlilik türleri var mı?

Etkinliği Farklılaştırma ve Alternatifler Etkinlik
EK 1'deki kirlilik ile ilgili seçilmiş görsellere göz atın. Öğrencilerinizden, gördükleri farklı çevre kirliliği
türlerini ve çevreyi etkileme biçimlerini açıklamalarını isteyin.

Öğrenme Etkinliği
Öğrencileri dört kişilik gruplara ayırın. Gruptaki her öğrencinin, petrol sızıntısı, araç egzozları, plastik
poşetler, depolama sahası, fosil yakıt santralleri, hava yolculuğu, tarım kimyasalları ve endüstriyel su
kirliliği gibi bir kirlilik türünün nedenleri ve sonuçlarını anlatan farklı bir vakası olsun. Bu vakaları, EK 2'de
verilen bağlantılardan bireysel olarak okumalı ve betimleyici kelimelerin altını çizmelidirler.
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Öğrencilere, bilmedikleri kelimeler için birbirlerine yardım etmeleri ve vakanın gerçekleştiği yeri dünya
haritasında (EK 4) bulmaları için birkaç dakika verin. Daha sonra, öğrenciler gruplarına okudukları vakaları
sırayla sınıfa anlatabilir. Bu çalışma sırasında, öğrencileri not almarı için teşvik edin.

Etkinliği Farklılaştırma ve Alternatif Etkinlikler
EK 3'de bulunan 4 vaka analizi internet erişimi olmadan da kullanılabilir.
Bu aktiviteyi daha genç veya daha az yetenekli öğrencilerle yapacak şekilde planlarken, vakalarla ilgili bir
soru listesi hazırlayın.Her öğrenci kendi vaka analizini açıkladıktan sonra farklı bir soru seçip, yöneltin.
Her bir vaka çalışması için birkaç tane doğru/yanlış diye cevap verebilecekleri sorular hazırlayarak
öğrencileri daha da destekleyin. Öğrencilerden, her bir ifadenin doğru veya yanlış olup olmadığına karar
vermesini ve diğer öğrencileri dinlerken cevaplarını yazmalarını isteyin.

Öğrenme Etkinliği
Her gruptan, okudukları kirlilik türünü önleyecek fikir üretmelerini isteyin. Sadece kirliliğin etkilerini ele
alan çözümler yerine, mümkün olduğunca kirliliğin nedenini durdurmaya odaklanan çözümler bulmalarını
isteyin. Öğrencilerin bu konuda yaratıcı olmalarına izin verin ve onlara çevre kirliliğini önleyici fikirler
vererek destek olun.
Öğrencilerden, kirliliği önlemek için harekete geçmenin etkilerini gösteren bir grafik çizmelerini isteyin.
Öğrenciler kelimeleri, sembolleri veya resimleri kullanabilir.
Örneğin: Daha az plastik çanta kullanımı > Denizlerde daha az plastik atık > Deniz yaşamı gelişir
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Etkinliği Farklılaştırma ve Alternatif Etkinlik
Bu etkinliği daha etkin bir şekilde yapılandırmak için sorunları çözebilecek çeşitli fikirlerin kısaca yazılı
olduğu açıklamalar hazırlayabilirsiniz. Öğrencilerden de bu çözüm fikirlerini doğru vakalarla veya
problemlerle eşleştirmelerini isteyin.

Öğrenme Etkinliği
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EK 5'deki Küresel Amaçları tanıtın ve çevrenin, tüm bu amaçların iyileştirmek için çalışacağı alanlardan
biri olduğunu açıklayın.
Öğrenciler Küresel Amaçlar animasyon filmini izlemediyse, lütfen dersin bu kısmında videoyu
izleyebilecekleri şekilde değişiklik yapın: Dünya'nın En Büyük Dersi Videosu

Etkinliği Farklılaştırma ve Alternatif Etkinlik
Öğrenciler, çevre kirliliğinin durdurulması söz konusu olduğunda Küresel Amaçlar gibi küresel bir
girişimin faydalarını tartışabilirler.
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Öğrenme Etkinliği
Her gruptan, kendi yaşadıkları yerde çevre kirliliğini önlemek için günlük olarak yapabilecekleri iki şeyi
yazmalarını isteyerek dersi bitirin. Dersin başında yaptığınız, yaşadıkları yerde bulunan kirlilik türüyle ilgili
tartışmayı hatırlatın. Fikirler, ilerdeki günlerde ya da haftalarda birbirlerine hatırlatabilmeleri için yazılabilir.

Küresel Amaçlar için Harekete Geç
Bir
eğitimci
olarak,
öğrencilerin
pozitif
enerjilerini
desteklemek,yönlendirmek ve onların çaresiz olmadıklarına
inanmalarına yardımcı olma gücüne sahipsiniz, bu değişim
mümkün ve öğrenciler bu değişimi sürdürebilirler.
Değişim için bir Tasarım dersi olan "I Can- yapabilirim” projesi,
çocukları harekete geçmeye, kendileri için değişim yapmaya
ve dünyadaki çocuklarla paylaşmaya davet ediyor.

Başlangıç olarak siteyi ziyaret edin.www.dfcworld.com
Değişim için bir Tasarım dersi paketi veya gençlerin
harekete geçmeleri için basit bir öneri paketi indirmek
için,siteyi ziyaret edin.
www.globalgoals.org/worldslargestlesson
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EK 1
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Çevre Kirliliğinin,Dünyamıza ve Yaşamımıza Etkisi | S6

EK 1

Çevre Kirliliğinin,Dünyamıza ve Yaşamımıza Etkisi | S7

EK 1

Çevre Kirliliğinin,Dünyamıza ve Yaşamımıza Etkisi | S8
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EK 1

Getty Images tarafından sağlanan tüm görüntüler
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Grupların Araştırmaları için Kirliliğe Neden Olan Vakalar
• Petrol Sızıntısı
• Meksika Körfezi BP petrol sızıntısı: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/
wasting_ resources/waste_pollution_rev5.shtml
• Petrol sızıntıları denizlerde birikiyor : https://ypte.org.uk/factsheets/oil-pollution-case-study/oilpollution
• Araç Egsozları
• Meksika, hava kirliligini kontrol altına alıyor: http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/
Pages/ArticleDetails.aspx?PublicationID=567
• Hava kirliliğine sebep olan ulaşım sistemleri (Bir olay değil fakat ulaşım araçlarının sebep olduğu
hava kirliliğini açıklıyor): http://www.ecofriendlykids.co.uk/transportairpollution.html
• Plastik Torbalar
• Plastiğin,insan sağlığına ve çevreye etkisi: http://journalistsresource.org/studies/environment/
pollution-environment/plastics-environmental-health-literature-review
• Okyanuslardaki plastik atık birikimi: http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/
case_studies/plastics.html
• Katı Atık Depolama Alanı
• Samoa'daki depolama alanı: http://www.sprep.org/attachments/CaseStudy/Case_Study_-_Semiaerobic_ fukuoka_landfill_in_Samoa.pdf
• Illinois'deki depolama alanı: http://www.epa.gov/superfund/programs/recycle/pdf/hodcase.pdf
• Fosil Yakıt Enerji İstasyonları
• Fosil Yakıtların Yararları ve Zararları üzerine: https://www.tes.co.uk/teaching-resource/fossilfuels-nuclear-power--pros-cons-case-study-6087890
• Enerji İstasyonları için Yakıtlar: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/ocr_gateway/
energy_resources/fuels_for_powerrev1.shtml
• Enerji Geleceğinin Tartışılması (ek maliyet): http://globaldimension.org.uk/resources/item/2208
• Uçak Seyahati
• Heathrow Havalimanı Kirliliği: http://www.theguardian.com/environment/2012/oct/12/heathrowthird-runway-air-pollution
• Uçak Egsozu: http://news.nationalgeographic.com/news/2010/10/101005-planes-pollutiondeaths-science-environment/
• Tarım için Kullanılan Kimyasal İlaçlar
• Kimyasal kullanımı olmadan tarım: http://www.artofliving.org/environmental-care-case-studies/
chemical-free-farming
• Vietnam'da böcek ilaçlarının kullanımı: http://www1.american.edu/ted/vietpest.htm
• Endüstriyel Atıkların Yarattığı Su Kirliliği
• İç Moğolistan'daki gölün kirliliği: http://www.theguardian.com/environment/2012/aug/07/chinarare-earth-village-pollution
• Çin'deki su kirliliği: http://www.bsr.org/en/our-insights/case-study-view/cleaning-up-industrialwater-pollution-in-southern-china
• Hindistan'daki Ganj Nehri: http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/
wpccasestudy1.pdf
• Su Kirliliğinin Gizli Sonuçları: http://www.greenpeace.org/international/Global/international/
publications/toxics/Water%202011/Hidden%20Consequences.pdf
• Hindistan'da Çevre Kirliliği Vakaları: http://www.coolgeography.co.uk/GCSE/AQA/Changing%
20Urban/Urbanisation&environment/Urbanisation&environment.htm

EK 2
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ÇEVRESEL ETKİ VAKA ÇALIŞMASI
Su Kirliliği: Meksika Körfezi'ndeki BP petrol sızıntısı
BBC Bitesize web sitesinden uyarlanmıştır:
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_resources/
waste_pollution_rev5.shtml

20 Nisan 2010'da, Meksika Körfezi'nde derin deniz petrol kaynağı patladı. Patlamasıyla birlikte
11 kişi öldü, 17 kişiyse yaralandı. Hesaplanamayan yüksek oranda petrol sız. Bazı tahminler
günde yaklaşık 40.000 varil olduğu yönünde. Petrol sızıntısı çevreye risk oluşturuyor ve yerel
sanayiyi etkiliyor.
Bu petrol sızıntısının etkisi, sahil şeridinin hangi kısımlarına bakmanıza bağlı. Yaban
hayatındaki mevsimsel değişiklikler nedeniyle etkileri ölçmek zordur.

Ekonomik Etkisi
• Hükümet, BP'den 20 milyar dolar zarar talep etti ve BP'nin hisse fiyatı düştü.
• Balık avcılığı gibi yerel endüstriler tehlike altında. Patlamadan etkilenen alanda balık
alamak yasakladı.
• Turizim geliri düştü.

Çevreye Etkisi
• Bitkiler ve hayvanlar petrol ile kaplandı. Deniz kuşları, deniz kaplumbağaları ve yunuslar
ölü bulundu.
• Petrol yavaş yavaş iyileşmeye yol açan kıyı sulak alanlarına da girdi.
• Balık stokları zarar gördü ve verimlilik azaldı.
Petrol sızıntısının büyüklüğü, Amerika'nın gördüğü en büyüklerden biriydi. Ancak petrol ılık sulara
girdiği için, sudaki organizmalar yağın bozulmasına yardımcı oldu. Genel etki, 1989 yılında daha
soğuk sularda meydana gelen Exxon Valdez Petrol sızıntısından daha az olabilir.

EK 3a
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ÇEVRESEL ETKİ ÇALIŞMASI
Hava Kirliliği: Heathrow, Havalimanı,Birleşik Krallık
The Guardian sitesinden alınmıştır:
http://www.theguardian.com/environment/2012/oct/12/heathrow-third-runway-air-pollution

Peki problem ne?
Massachusetts Institute of Technology havacılık ve çevre laboratuarı müdürü ve çalışmanın kıdemli
yazarı Profesör Steven Barrett “Heathrow'la ilgili asıl mesele, esasen büyük bir nüfus merkezinin
ortasındadır” diyor. “Ayrıca, Birleşik Krallık'taki hakim rüzgarlar nedeniyle, emisyonlar bütün Londra'ya
uçmaya eğilimlidir.”
Araştırmacılar, 2005 verilerine dayanarak, Birleşik Krallık havaalanlarının, her yıl, çoğunlukla akciğer
kanseri ve kardiyopulmoner şikayetler nedeniyle, 110 erken ölüme sebep olduğu sonucuna
varmışlardır. Bunlardan 50'si sadece Heathrow'ın sebep olmuştur.
With government Gelecek 20 yıl içinde,hükümet rakamları hava seyahetinin %50 artıcağını
gösteriyor.Bu durum insan sağlığı üzerinde daha çok olumsuz etkilere sebep olucak.

Ne Yapılıbilir?
Barrett'a göre ölümlerin çoğu basit düzenlemeler yapılırsa önlenebilir.Uçaklar,stantlarda iken,elektriği
küçük jet motorlarından alırlar. Plugging into the airport electricity supply would reduce those
emissions.Ayrıca havaalanı içi ulaşımlar için elektrikli araçların kullanılması, yakıtın kullanılması, yakıt
maliyetlerine sadece% 2 oranında artırırken,sağlık etkilerini% 20 oranında azaltır. Toplamda, azaltma
çabaları, havalimanı ulaşımlarından kaynaklanan kirliliği yarıya indirebilir.

Seadart tarafından “Londra Heathrow İstatistikleri”. Wikimedia Commons üzerinden CC BY-SA 3.0
altında lisanslanmıştır https://commons.wikimedia.org/wiki/File:London_Heathrow_Statistics.png#/
media/File:London_Heathrow_Statistics.png

EK 3b

Çevre Kirliliğinin,Dünyamıza ve Yaşamımıza Etkisi | S14

ÇEVRESEL ETKİ ÇALIŞMASI
Su Kirliliği: Ganj Nehri, Hindistan
Wikipedia ve Cool Coğrafya websitesi tarafından alınmıştır.: http://www.coolgeography.co.uk/
GCSE/AQA/Changing%20Urban/Urbanisation&environment/Urbanisation&environment.htm

Ganj, Hindular için dini önemi olan Hindistan'ın en büyük
nehridir.11 eyaletteki Hindistan nüfusunun yaklaşık% 40'ına su
sağlar ve tahmini 500 milyon kişi veya daha fazla nüfusa hizmet
eder ve bu değer dünyadaki diğer nehirlere göre çok büyüktür.
Bugün dünyanın en kirli altıncı nehri olduğu düşünülmektedir.
Ganj Nehri, ülkenin kuzeyinde akan kutsal bir Hint ırmağıdır. Ganj
Nehrinin kirlenmesi o kadar ciddi bir hal aldı ki, suyun içinde
yıkanması ve içme suyu olarak kulanılması çok tehlikeli hale geldi.

Nedenleri
• Ganj boyunca önemli kirletici endüstri, Chromium ve diğer kimyasalların nehre bırakan, deri
endüstrisidir.
• Bir diğer büyük kirlilik kaynağı, nehre her gün giren yaklaşık 1 milyar litrelik işlenmemiş ham
atıklardır.
• Bilinçli yapılmayan ölü yakma törenleri sonucu nehirde tam yanmamış veya yarı yanmış vücud
parçaları kirliliğe sebep olur.

Temizleme Çabaları
Ganga Eylem Planı (GAP) 1985 yılında Hindistan hükümeti tarafından bir dizi atık arıtma tesisi inşa
etmek için İngiliz ve Hollanda desteği ile kuruldu. GAP kapsamında kanalizasyon durdurulmakta ve
su arıtma için yönlendirilmekte ve çeşitli elektriksel ölü yakma yerleri inşa edilmektedir. Proje şimdi
ikinci aşamasında - GAP II.

EK 3c
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ÇEVRESEL ETKİ ÇALIŞMASI
Endüstriyel Atık :Moğalistan
Guardian websitesinden alınmıştır: http://www.theguardian.com/environment/2012/aug/07/china-rareearth-village-pollution
Fotoğraf: http://abcnews.go.com/Technology/toxic-lake-black-sludge-result-mining-create-tech/
story?id=30122911
İç Moğolistan'daki Baotou kasabası, akıllı telefonlar,
GPS alıcıları, rüzgar çiftlikleri, elektrikli arabalar ve daha
birçok üründe kullanılan minarele ev sahipliği yapıyor.
en büyük müsterisi ise Çin.Mineraller Bayan Obo'da
120 km daha kuzeyde çıkarılır, daha sonra işleme için
Baotou'ya getirilir.

Peki problem ne?:
Havadan çok büyük bir göle benziyor, ancak yerde balık
veya yosunların yaşayamayacağı bir su dalgası var.
Kıyı,siyah bir kabukla kaplanmış,kabuk o kadar
kalınlaşmış ki üzerinde yürüyebilirsiniz.Bu büyük, 10
kilometrekarelik gölet içinde,yakındaki fabrikalar
dünyanın en çok aranan 17 madenin bulunduğu bu
kimyasallarla yüklü suyu tahliye ediyor.
Göletin kirli suları her türlü toksik kimyasalları aynı zamanda kansere neden olabilen radyoaktif
elementler içerir.

Etkileri:
Fabrikalar kurulmadan önce sebze yetiştiren birçok alan vardı.1958'de Baotou Demir ve Çelik
şirketi mineralleri üretmeye başladı.1980'lerde yerel halk, sebzelerinin artık büyümeyeceğini fark
etti böylece zamanla çiftçilik azaldı,çiftçilerin çoğu taşındı.Sadece 10 yıl içinde nüfus 2.000'den 300
kişiye düştü.Baotou'de yaşayan halk, çözücü buharı,sülfürik asidi ve kömür tozunu teneffüs etmek
zorunda kalıyor bu hava kirliliği halkın fiziksek olarak sorunlar yaşamasına sebep oluyor.

EK 3d
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