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1. Giriş
İklim Eylem Projesi, öğrencileri küresel olarak birbirine bağlamayı, bulgularını ve çözümlerini
çevrimiçi olarak tartışmalarına, oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla
2017 yılında başlatıldı. Projeye katılımcıları olarak, öğretmenler ve öğrenciler, deneyim ve
içgörülerini paylaşarak öğrenmeyi evrensel ve otantik hale getireceklerdir. Önceki yıllarda
öğrenciler, küresel konuşmalara katılırken ve iklim değişikliği çağrılarına katkıda bulunurken yerel
seviyede harekete geçtiler ve çözümler tasarladılar.
Bu müfredat, öğretmenlere, projedeki yolculuklarında öğrencilerine rehberlik edebilmeleri için
yeterli arka plan ve bağlam sağlamayı amaçlamaktadır.
İklim değişiklinin sadece öğrencilerin daha fazla bilmek için can attıkları önemli bir konu değil,
aynı zamanda harekete geçmek istedikleri bir konu olduğu dünyanın dört bir yanındaki
öğretmenlerce açıklığa kavuşmuştur. Ayrıca öğrenciler, kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı ve su kıtlığı gibi
diğer çevresel sorunları araştırmak ve aralarındaki bağlantıları da anlamak istemektedirler.

Amacımız
Ana hedefimiz, yaşadıkları dünya hakkında derin ve nüanslı bir anlayışa sahip olan ve daha iyi
bir dünya için harekete geçmeye istekli olan küresel vatandaşlar yetiştirmektir. Yaratıcı, empatik,
işbirlikçi ve problem çözmeyi seven insanlar. Geleceğe dönük öğrenciler... ve öğretmenleri
eşleştirerek!

Bu Müfredatın Amacı
Bu müfredat, doğrudan öğretim veya ders yoluyla öğretilmek veya öğrencilere dağıtılmak üzere
oluşturulmamıştır. Bu müfredatın amacı, öğretmenlere öğrencilerini doğru yönde
yönlendirebilmeleri, sorularına güvenle cevap verebilmeleri ve tartışmalarına rehberlik
edebilmeleri için yeterli bağlam sağlamaktır.
Öğrencilerin yaşının, öğretilen konunun, kültürün ve hatta siyasetin iklim ve çevre hakkında nasıl
öğretmesi gerektiğini etkileyebileceğinin farkındayız, ancak tek bir müfredata sadık kalmaya karar
verdik. Öğrencilerin listelenen faktörlerden etkilenebilecek bir arka plandan gelmelerine rağmen,
bu müfredattaki bilgilerin bilimsel bir gerçek olduğunu ve evrensel olarak güvenilir olacak şekilde
tasarlandığını vurgulamak isteriz.

Teknoloji ve Pedagoji
COVID_19, teknolojinin kaliteli bir eğitim sağlamada önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.
Teknoloji, kalem ve kağıt yerine geçmekten daha fazlasını yapmamızı; dünyanın her köşesinden
öğrencileri ve öğretmenleri birbirine bağlamamızı sağlıyor. Pedagoji ise bu süreçte önemli rol
oynamaktadır. İklim ve çevre hakkında öğretmenin, öğrencilere direk ders aktarmaktan daha iyi
yolları olduğuna inanıyoruz. Öğrencilere iklim değişikliği ile ilgili tanım ve istatistikleri
ezberlemelerini istemek, bu tür bilgileri gerçek hayata uygulama anlayışlarını geliştirmek için iyi
bir yol olmayabilir. Bu yüzden bu önemli konuya bir bölüm ayırmak istedik.

Öğrenciler dünyanın dört bir yanındaki sınıflarından harekete geçiyor ve değişime ön ayak
oluyorlar. Öğrenciler ağaçlar dikti, güneş arabaları geliştirdi, plajları temizledi, geri dönüşüm yaptı,
güneş bavulları icat etti, yeni biyoplastik tarifler geliştirdi, Başbakanlarla bir araya geldi, yeşil
noktalarla ulusal değişim getirdi ve daha fazlasını yaptı!
Sorular ve görüşler? Lütfen bize ulaşın: koen@takeactionglobal.org.
Bu müfredat, 28Eylül 2020'de başlatılan ve 100'den fazla ülkede 1.000.000'den fazla öğrenciyi
dahil etmeyi amaçlayan altı haftalık bir deneyim olan iklim eylem projesinin bir parçasıdır. Web
sitemiz www.climate-action.info tüm öğrencilerimizin haftalık başarılarını göstermektedir.

Bu müfredat ve iklim eylem Projesi, "Take Action Global" (TAG)
tarafından oluşturulmakta ve koordine edilmektedir. TAG inc.
Florida, ABD'de kayıtlı 501(c)3 kâr amacı gütmeyen bir şirkettir.
WWF, dünya çapında yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren,
yaban hayatı ve nesli tükenmekte olan türleri korumada önde
gelen küresel bir organizasyonudur.

Creative Commons (genel yaratıcı) Lisansı CC BY-NC-ND 2.0

"İklim Değişikliği" gerçektir. Yapıların değiştiği, insanların, hayvanların ve çevrenin etkilendiği
tüm dünyada. Bu büyüyen krizle başa çıkmak için harekete geçmeliyiz. Zihinleri
değiştirmeliyiz.”
Dr. Jane Goodall, DBE, Jane Goodall Enstitüsü'nün kurucusu ve BM Barış Elçisi
"Eğitim, öğrencilerin davranışlarını ve toplumların zihniyetini değiştirmenin anahtarıdır. Bunu
yapmak için, öğrencilerin iklim ve çevre hakkındaki gerçekleri ezberlemekten çok daha
fazlasını yapabileceklerini anlamalıyız. Öğrenciler, gerçek dünya sorunlarını çözme ve daha iyi
bir dünya için harekete geçme kabiliyetine sahipler."
Koen Timmers, İklim Eylem Projesi Kurucusu
Gezegenimizi korumak için gerekli faaliyetleri göz önünde bulundurduğumuz sürece,
öğrencilerin yol gösterici olmalarını sağlayabiliriz. Yeni nesil iklim eylem arayışlarında ilerliyor,
ve toplumsal konular ve politikalar üzerindeki uluslararası diyaloğu etkiliyor. Ağların kullanımı
ve dayanışma ve direnme mesajları yoluyla, bu genç aktivistler sınıfın ötesindeki nedenleri
sosyal medyaya, şehir sokaklarına ve hükümet binalarının merdivenlerine taşıyor. Kendi
dünyalarının ve gelecekleri için istedikleri senaryonun kontrolünü ele geçirerek, benzer
düşünen bireyleri çekiyor ve onlar için önemli olan konuları çevreleyen anlatıyı birlikte
değiştiriyorlar. Gençler, dünya vatandaşları olarak, bireysel bir kişinin iklim ve çevre üzerinde
olumlu bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Güçlü ve korkusuzlar, umut sesleri olarak hizmet
ediyorlar; ve tüm dünya onları izliyor. "
Take Action Global'in (TAG) kurucu ortağı Jennifer Williams
"İklim değişikliği, dünyanın karşılaştığı en büyük çevresel sorundur, ancak aktif adımlar
atabiliriz. Önümüzdeki on yılda ne olursa olsun, gelecek çok farklı görünecek ve gençlerin bu
gelecek için hazırlıklı olmaları ve miras alacakları dünyayı şekillendirme fırsatına sahip olmaları
çok önemlidir. Bu, eğer sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünyaya erişmek istiyorsak, doğa ile nasıl
çalışmamız gerektiğini anlamayı içerir."
Cecily Yip, küresel eğitim Koordinatörü, WWF
“Her yaştan öğrencileri, iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve etkilerini hafifletmek için neler
yapabileceğimiz konusunda eğitmeliyiz. İklim değişikliğinden etkilenen toplulukları, iklim
değişikliği ile nasıl başa çıkabileceklerini ve nasıl uyum sağlayabileceklerini öğretmeliyiz.
Okullardaki öğrencileri iklim değişikliği konusunda eğitmeliyiz, böylece okullarında ve
topluluklarında harekete geçebilirler. Gençleri, iklim değişikliğini anlamaları, uyum
sağlayabilmeleri ve kendileri için çevreci işler yaratabilecek akıllıca çözümler geliştirmeleri için
eğitmeliyiz. Gençlerin iklim değişikliği için daha güçlü bir ses haline gelmesini sağlamalıyız.
Bunu ancak iklim değişikliğini, etkilerini ve buna karşı neler yapılabileceğini anlarlarsa
başarabilirler.
Zipporah Musyoki, bölgesel ESD Program Koordinatörü, WWF Afrika Bölgesi
“Dünyanın iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı nedeniyle karşılaştığı zorluklar göz korkutucu,
ancak bu kriz zamanında büyüyen gençlerin çaresiz hissetmemeleri, daha ziyade doğa ile
dengede yaşayan bir dünyayı şekillendirme misyonuna odaklanmaları çok önemlidir. Dünya,
sonsuza dek sürdürülemeyeceğini bildiğimiz yaşam ve çalışma biçimlerinden yeni,
sürdürülebilir, sıfır karbonlu bir geleceğe geçiş yaparken, yol gösterecek beceri, bilgi ve
kararlılığa sahip gençler için fırsatlara sahip olacaktır. Eğer eğitimciler gençleri uygun bir şekilde
donatırsa ve potansiyelleri konusunda onlara ilham verirlerse

sadece hayatta kalabilecekleri değil, gelişebilecekleri bir gelecekleri olacaktır. "
Matt Larsen-Daw, Eğitim Müdürü, WWF-İngiltere

Yazarlar
Koen Timmers
Dr. Jennifer Williams
Matt Larsen-Daw
Sean Mallon

Çevirmenler
Eray Çalışkan
Elif Saraçoğlu
Gülden Karataş
Dinçer Demir

Öğretmen Akademisi Vakfı, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine
destek sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulan ve Türkiye’de bu alana
odaklanmış ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. İklim Eylem Projesi'nin
Türkiye partneri ve iş ortağıdır.

2. İklim Değişikliğini Anlamak
İklim değişikliği hakkında çok şey duyuyoruz, ama bu nedir? Bu bölümde, iklim değişikliğinin
bilimsel tanımını, nasıl gerçekleştiğini, gerçekleştiğini nasıl bildiğimizi ve şu anda bir iklim acil
durumuyla karşı karşıya olduğumuzu söylediğimizde ne anlama geldiğini öğreneceksiniz.

Karışıklığı gidermek
İklim değişikliği hakkında hala çok fazla karışıklık söz konusu. Birçok terim birbiriyle karışıyor ve
insanlar temel ilkeleri anlayamıyor. Bu müfredat, gerçekleri alıntılamaya dayanmaz, bir şeyin
ardındaki ‘nedeni’ anlamaya odaklanır. Bu eleştirel düşünme yaklaşımı, öğrencilerle iletişim
kurmayı ve öğrencilerin konuyu anlamalarını kolaylaştıracaktır.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Küresel Isınma, Dünya atmosferinin, okyanuslarının ve yüzeyinin kademeli olarak ısınmasıdır.
Bunun için, tüm gezegenin, sadece bir bölgenin değil, sıcaklığının arttığını hayal etmeniz gerekir.
Bunun nedeni, çeşitli kaynaklardan atmosfere giren sera gazlarıdır. Sera gazları, tıpkı büyük bir
sera gibi, güneşten gelen ısı ve ışığı hapsederler. İşte o zaman bir şeyler ısınmaya başlar.
Zaman içinde bazı doğal değişiklikler görmüş olsak da bunlar nispeten küçüktür. En büyük
değişiklikler yakın zamanlarda olmuştur ve insan faaliyetinin sonucudur.
İklim değişikliği, küresel ısınmanın neden olduğu hava koşullarındaki uzun vadeli değişimdir.
Bu, sadece sıcaklıkta bir değişiklik değil, yaşam koşullarında bir değişiklik anlamına gelir. Isınan
kürenin, halihazırda sıcak olan bölgelerde doğrudan ve diğer bölgelerde hava modelleri üzerinde
zincirleme etkileri olacaktır.

İklim değişikliği nedeniyle, hava koşulları daha olağanüstü ve düzensiz hale gelecektir. İklim
değişikliği zaten yaşıyoruz; daha yoğun yazlar ve daha sert kışlar ve bunu takip eden hava olayları
ile karşılaşıyoruz.
Küresel Isınma arttıkça, iklim değişikliğinin etkileri de artar.
Değişen bir iklim, gezegenimizdeki yaşam için kötü bir haberdir. İstikrarlı bir iklim, canlıların
gelişmesine yardımcı olur, çünkü özellikleri ve davranışları bu koşullar için mükemmel olana
kadar uzun yıllar boyunca yaşadıkları koşullara uyum sağlamak için zamanları vardır. Eğer
iklim canlıların uyum sağlayabileceklerinden daha hızlı değişirse, türlerin artık aynı yerde
hayatta kalamamasına veya her zaman yaptıkları şeyleri yapamamasına neden olabilir.
Hükümetler arası İklim Değişikliği paneli (IPCC) olarak bilinen uluslararası bilim adamları paneli,
küresel ısınmanın gezegenimize neler yapacağını detaylandıran bir çalışma yayınladı ve gerçek
anlamda ne ifade ettiğini göstermek için dereceler kullandılar. Dünya daha çok ısındıkça, etkileri
daha kötü olacaktır.
Isınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamaya çalışıyoruz. Bu bizi ayakta tutan çevreyi korumamız
için ulaşılması gereken bir hedeftir.
2 derecelik bir değişim gezegenimiz için yıkıcı olur...
Şu anda 4 dereceye doğru giden bir yoldayız.

Hava ve İklim
İklim ve hava kavramları genelde insanlar tarafından karıştırılır ve havadaki değişimin küresel
ısınmaya karşı kanıt olduğu düşünülür. İşte bu yüzden size yardımcı olması için her birinin kısa
tanımı.
●

Hava atmosferdeki kısa vadeli değişiklikler hakkında nasıl konuştuğumuzdur. İnsanların
içinde bulundukları çevreyi nasıl hissettiğidir. Yağmur, kar, bulut örtüsü, nem ve aşina
olduğumuz diğer birçok durumu ifade edebilir. Hızlı bir şekilde değişebilir ve değişken
doğası nedeniyle tahmin etmek zor olabilir.

●

İklim, belirli bölgelerdeki hava koşullarının uzun vadeli eğilimlerini ifade eder. Farklı
bölgeler benzersiz iklimlere sahip olabilir (kıyı alanları, çöller). İklim genellikle onlarca veya
yüz binlerce yıl arasında değişen zaman bloklarında ölçülür.

Hava, günden güne veya haftadan haftaya deneyimlediğimiz bir şeydir. Yağmur, rüzgâr, soğuk
enstantane ve ısı dalgalarının hepsi hava durumudur. Hava durumu birçok atmosferik
faktörden etkilenir ve tahmin edilmesi zor olabilir. Bir yıl diğerinden çok farklı hava koşullarına
sahip olabilir, ancak bu iklimde kesin bir değişiklik göstermez. Bu yüzden, hem gezegenin
ısındığı bir iklim değişikliği döneminde olup, hem de bir öncekinden daha soğuk bir kış
geçirebiliriz.
18. yüzyıldan beri bilim adamları hava durumunu izliyor ve kaydediyorlar ve bu kayıtlar
bize iklimin değiştiğini gösteriyor; gezegenimiz daha sıcak hale geliyor.

Sera Gazları
Atmosferdeki ısıyı tutan gazlara sera gazları denir. Güneş ışınları atmosferimizden geçerken,
sera gazları, tıpkı bir bitki serasının yaptığı gibi, ısıyı tutar ve ısının etkisini artırabilir. Bu gazların
bireysel etkilerini küresel ısınmaya etki potansiyeli olarak adlandırıyoruz. Bilmeniz gereken en
önemli iki sera gazı:

●

●

Karbondioksit (CO2): karbondioksit, fosil yakıtları (Kömür, doğal gaz ve petrol), katı atıkları,
ağaçları ve diğer biyolojik malzemeleri yakarak ve belirli kimyasal reaksiyonların bir sonucu
olarak (örneğin çimento üretimi) atmosfere girer. Karbondioksit, biyolojik karbon döngüsünün
bir parçası olarak bitkiler tarafından emildiğinde atmosferden (veya "tecrit edilmiş") çıkarılır.
Metan (CH4) : metan emisyonları, beslenme düzenimizi öğrendikçe çok önemli hale geldi.
Metan emisyonları, hayvancılık ve diğer tarımsal uygulamalardan ve belediye katı atık
depolama alanlarındaki organik atıkların çürümesinden kaynaklanırlar. Hayvanlar otları
çiğneyip geğirdiğinde veya gaz çıkardıklarında, havaya metan gazı salarlar. Metan
emisyonları karbon emisyonlarından az olsa da metan gazı salınımı daha büyük küresel
ısınma etkisi bırakır. Bu küçük miktarların daha büyük etki yaratabileceği anlamına gelir.

Karbon aslında kayalarda, yiyeceklerde ve hatta biz insanlarda bulunabilen çok yaygın bir
elementtir! Biz karbon bazlı yaşamlarız. Karbon kötü bir element değildir, ama ne yazık ki beşerî
faaliyetler nedeniyle atmosferimizde şimdiye kadar gördüğümüzden daha yüksek
konsantrasyonlarda mevcut.
Atmosferimizdeki karbon artışı, fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanmaktadır. Her şey sanayi
devrimi sırasında, yakıt yakmanın enerji yarattığını keşfettiğimizde başladı, bu yüzden trenlere ve
fabrikalarımıza güç sağlamak için kömür ve petrol yakmaya başladık. Elektrik üretmek, evlerimizi
ısıtmak ve soğutmak için fosil yakıtlar kullanıyoruz.
Fosil yakıtlar, yüz milyonlarca yıldır çürüyen bitkilerden ve hayvanlardan gelen eski karbondan
oluşur. Çürüyen madde yoğunlaşır, bir araya gelir ve Dünya'nın mantosundaki muazzam ısı ile
oluşur.
Bu sadece sera gazlarına neden olan fosil yakınların atmosfere salınmasından değil, aynı
zamanda çok fazla karbon depolayabilen doğal kaynakların tahrip edilmesinden de
kaynaklanabilir. Ormansızlaşma nedeniyle de karbon salınımı olabilir
Kömür bataklıkları kazılması, ormanların toprak için yok edilmesi ve hatta eski donmuş buzulların
erimesi bile atmosfere büyük miktarda sera gazı salabilir.
Ağaçlar ve bataklıklar gibi doğal kaynaklar, karbonu atmosferden çıkarmanın ve onu toprağa
hapsetmenin en iyi yoludur. Karbonu geldiği yere geri koymamız gerekiyor-bu tür doğal kaynakları
doğaya dayalı çözümler olarak adlandırıyoruz. Doğal kaynaklar bizim yarattığımız kirliliği alıyor
ve bizi etkilememesi için emiyorlar.

Doğal döngüler ve insan etkisi
İklimimiz her zaman bir değişim halindedir ve kısa vadeli (mevsimler gibi) ve gerçekten uzun
vadeli (buzul çağları gibi) meydana gelebilecek doğal değişim döngülerinden geçer.
Gezegenimiz Dünya son 10.000 yıldır nispeten istikrarlı bir iklime sahipti. Değişiklikler küçük iklim
değişiklikleriyle sınırlıydı. Küçük değişikliklerle sınırlı bu dönem, insanların mevsimsel yağışlara
ve sıcaklık değişimlerine dayanarak verimli tarım tekniklerini geliştirmelerine izin veren istikrarlı
bir dönemdir.
Bu doğal döngüler artık baskın değildir, insan etkisindeki döngülerle yer değiştirmiştir. Aşağıdaki
grafik, tarihsel bir bağlamda CO2 limitlerini göstermektedir. Sağdaki son bölüm, Sanayi
Devrimi'nden bu yana atmosferdeki karbondioksit (CO2) artışını gösteriyor. Bu, beşerî
sanayileşme ile doğrudan ilişkisi olan benzeri görülmemiş bir artıştır.
İnsanlar olarak doğal döngülerin önüne geçtik ve yapay olanlarını yarattık. Bu nedenle bu mevcut
jeolojik zaman ölçeğine Antroposen denir.

Bizim etkimiz
Yeni bir çağ
Bugün gezegenimiz şimdiye kadarki en büyük zorluklarla karşı karşıya – ve bu bizim
yüzümüzden. İnsan aktivitesi gezegenimizin her yerini değiştiriyor. Bu değişiklikler o kadar
büyük ki, bilim adamları yeni bir çağa girdiğimizi söylüyorlar – Antroposen dönemi,
“insanların çağı" anlamına geliyor.”
İnsanlar sadece 200.000 yıldır varlar, gezegenimizin 4,6 milyar yıllık tarihine kıyasla oldukça
küçük bir zaman dilimi. Yine de bu süre zarfında gezegenimiz üzerinde diğer türlerden daha
büyük bir etkiye sahibiz- ve etkimiz artıyor. Gezegenin hemen hemen her yerine yayıldık, tarım
arazileri oluşturmak için ormanları kestik ve zamanla büyük şehirlere yerleştik. Teknolojik
değişiklikler endüstrilerin büyümesine yol açtı ve şimdilerde dünya kaynaklarını her
zamankinden daha fazla tüketiyoruz.
Eylemlerimiz iklim değişikliğine yol açtı, çünkü büyük miktarda fosil yakıt yakmaya devam
ediyoruz ve dünya atmosferine karbondioksit pompalıyoruz.

Gelecekle yüzleşmek
Bu yeni çağda, katı seçimlerle karşı karşıyayız. Eğer gezegenimize, ona verdiğimizden fazlasını
almaya devam edersek, bu hayatta kalıp kalmama meselesidir. Ancak bu aynı zamanda bir
fırsat dönemi olabilir. Neler olduğunu ve daha iyi bir gelecek ve gezegen için yaşam biçimimizi
doğayla uyum içinde nasıl değiştirebileceğimizi anlıyoruz. Şimdi doğru seçimler yaparak
gezegenimizin özel niteliklerini besleyebilir ve gelecek nesiller için Dünya'yı koruyabiliriz.

İklim değişikliği doğal olarak da gerçekleşebilir ancak günümüzdeki iklim acil durumu
insanlardan kaynaklanır. Küresel ısınma, insan faaliyetlerinden dolayı olduğu ölçekte ve hızda
gerçekleşiyor. Hayvanların ve insanların uyum sağlayabileceğinden daha hızlı gerçekleşiyor.
Bazı türler göç ediyor ya da yeni koşullara uyum sağlıyor, ancak diğerleri sadece azalıyor ya
da yok oluyorlar.
Küresel sıcaklıkların hızlanmasını gösteren NASA videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=SWPzGo_C010

Kriz noktası
Mevcut acil durum esas olarak üç beşerî faaliyete indirgenmiştir:
1. Fosil yakıtların yakılması
18. yüzyılın sonlarında Sanayi devriminin başlamasından bu yana, insani gelişim, petrol,
kömür ve gaz gibi karbon bakımından zengin fosil yakıtların çıkarılması ve yakılması
Batı ülkeleri tarafından desteklenmektedir. Bu yakıtların yakılması atmosfere büyük
miktarda karbondioksit (CO2) salmıştır. Sanayileşme dünyaya yayıldıkça, daha fazla
güce ihtiyaç duyulmuştur. Bilgisayarlar ve verilerin depolanması için güç gerekli olduğu
için sayısallaştırmanın yayılması bile söz konusudur. 800.000 yıldır olduğundan daha
yüksek CO2 seviyeleri görüyoruz. CO2 bir sera gazıdır, bu yüzden de küresel ısınmanın
büyük bir nedenidir.

2. Ormansızlaşma
Ormanlar gezegen için önemlidir, çünkü atmosferden büyük miktarda karbon emer ve
nefes almamız gereken oksijeni üretirler. İnsanlar odun toplamak ve tarım arazileri
çıkarmak için geniş orman alanlarını yok ettiler, ediyorlar ve ormansızlaşma (ormanın
imhası) korkunç bir hızla devam ediyor.
Ormanları yok etmek, gezegenimizin atmosferden karbon yakalama yeteneğini
azaltırken karbondioksiti serbest bırakır. Ormansızlaştırmanın neden gezegenimiz için
büyük bir sorun olduğunu öğrenmek için bu videoyu izleyin:
Amazon ölüyor: https://www.ourplanet.com/en/video/the-amazon-is-dying
3. Biyoçeşitliliğin yok edilmesi

İklim sadece yaşam koşulları sağlamakla kalmaz, -tam tersi şekilde de çalışır.
Canlıların faaliyetleri de iklimi istikrarlı tutmaya yardımcı olur. İnsan faaliyetleri
(avlanma, habitat yıkımı, kirlilik vb.) sadece 50 yıl içinde vahşi yaşam
popülasyonlarında %60'lık bir düşüşe neden oldu ve bu düşüş devam ederse,
birçok ekosistem yaşamı desteklemede rol oynayamayacak – bizimki de dahil
olmak üzere.

Sadece birkaç derece...
Bugün, dünya 100-150 yıl öncesine göre yaklaşık 1°C daha sıcak. Bu çok fazla görünmeyebilirsonuçta, her gün çok daha büyük sıcaklık dalgalanmaları ile karşı karşıyayız, ancak gezegen için
bu ortalama sıcaklık artışı oldukça önemlidir. Hadi, nedenini inceleyelim.
İlk olarak, bu artış dünya çapında ortalama sıcaklık artışı ile ilgilidir. Oldukça önemli bir gerçek.
Bu, Dünya'nın bazı bölümlerinin 1.1° C'den daha fazla ısındığı ve diğerlerinin daha az ısınma
yaşadığı anlamına gelir. Kutuplardaki küresel ısınma, Ekvator etrafındaki küresel ısınmaya
kıyasla 4 kat ve ortalama küresel ısınmaya kıyasla 2 kat daha hızlıdır. Kuzey ve Güney yarım
küreler arasında da farklılıklar vardır. Örneğin, Kuzey yarımkürede Güney Yarımküreden daha
hızlı ısınır, çünkü Kuzey yarımkürede orantılı olarak daha fazla toprak vardır ve toprak sudan
daha hızlı ısınır.
İkincisi, geçmiş iklim değişiklikleri, dünyayı tanınmayacak şekilde değiştirmek için birkaç
derecenin bile yeterli olduğunu öğretmiştir. Örneğin, buzul çağındaki ortalama dünya sıcaklığı
bugün olduğundan 4 ila 6° C daha düşüktü. Yine de bu, o kadar çok suyu kar ve buza
dönüştürmek için yeterliydi ki, deniz seviyesi o zamanlar 120 metreden daha düşük değildi. Bu
değişim, dünya haritasını büyük ölçüde yeniden tasarladı.
Avrupa'da, örneğin, Britanya Adaları ada değildi. Avrupa'ya bir kara köprüsü ile bağlıydılar ve
Avrupa ana karasının bir parçasıydılar. Bu geniş arazi şekli, mamutlar, yünlü gergedanlar, bozkır
atları ve dev geyikler gibi büyük otlayan memeliler için idealdi. Bir zaman makinesiyle geri
dönecek olan kimse, örneğin 22.000 yıl önce (=son buzul çağının Zirvesi), burada hiçbir şeyi
tanıyamazdı. Her şey çok farklıydı. Ve bunların hepsi sadece daha düşük küresel ortalama
sıcaklık farkıydı. Zaten ısınmış iklimimizi alıp

4 ila 6 ° C daha arttırırsak, gezegenin çehresini büyük ölçüde değiştiririz.
Bitkilere ve hayvanlara ek olarak, okyanuslar, insanların atmosfere yüksek hızla yaydığı sera
gazlarından ciddi şekilde etkilenir.
Tüm CO2 emisyonlarının üçte biri okyanuslarımız tarafından emildi. Bu eylem olmadan,
gezegenimiz şu an olduğundan çok daha sıcak olurdu, ancak CO2'nin okyanus suyunda
çözülmesi okyanusların asitleşmesine neden olmaktadır. Bu, suyun, içinde yaşayan bitkiler ve
canlılar için daha sert hale geldiği anlamına gelir, bu nedenle mercanlar ağarmaya başlar ve
hayvanlar yer değiştirmeye zorlanır ya da bu durumdan etkilenirler. Son yıllarda okyanus
asitleşmesi, son 55 milyon yıldan yaklaşık 100 kat daha hızlıdır.
Okyanuslar, küresel ısınmanın etkilerini önemli ölçüde geciktirir çünkü önemli miktarda ekstra
ısıyı emerler. Tıpkı bir su kabının hemen kaynamaya başlamaması gibi, okyanusların ısınması
zaman alır. Okyanuslarımız, hava olaylarını etkileyen akıntıları oluşturan, soğuk ve sıcak su
akımlarından oluşur. Sonuç olarak, ısınan su daha sert ve yoğun hava koşulları yaratır.
Bu nedenle, ısınan okyanuslar sadece havayı değil, içinde yaşayan balıkları ve yemeğimizi
sağlayan balıkçıları da etkiler.

İklim Değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı
https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/
İklim değişikliği, bu zamana kadar biyoçeşitliliğin azalmasında büyük bir faktör değildi, ancak
bilim adamları son zamanlarda artan sıcaklıkların vahşi yaşam üzerindeki etkilerini gördüler
ve bu yüzden sıcaklıklar yükseldikçe birçok türün önümüzdeki yıllarda sorunlarla karşı karşıya
kalacağı açıkça bellidir. Isınan kürenin zaten sıcak bölgelerde direkt bir etkisi olacak, öte
yandan diğer bölgelerdeki hava sistemlerinde sıcaklığın zincirleme etkisi olacak.
Önemlidir ve not edilmesi gerekir ki, biyoçeşitlilik iklimi istikrara kavuşturmada en önemli
müttefikimizdir. Sağlıklı ekosistemler karbonun emilmesinde ve kilitlenmesinde kilit bir rol
oynar ve bizler yaşam alanlarını yok edip vahşi yaşam popülasyonlarının azalmasına sebep
olurken, iklim değişikliğini yavaşlatmayı zorlaştırırız ve doğa ve insanlar, karbonun etkilerine
karşı daha savunmasız hale gelir.
WWF'nin 2020 Yaşayan Gezegen Raporu, vahşi yaşam popülasyonlarının 1970'ten bu yana
ortalama %68 oranında düştüğünü ortaya koyuyor. Bu büyük ölçüde insan faaliyetlerinden
kaynaklanmaktadır-özellikle tarım için arazi açmak, habitatın tahrip edilmesi ve
okyanuslardaki sürdürülemez balıkçılık kaynaklıdır.
İklim değişikliğine karşı mücadelede ormanlar ve okyanuslar özellikle önemlidir.
Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği arasındaki bağlantı hakkında kısa bir sınıf videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1M&feature=youtu.be

ORMANLAR

Sağlıklı ormanlar karbonu atmosferden CO2 olarak çeker ve ağaçlara ve toprağa hapsederler.
İklim değişikliği, özellikle insanlar tarafından parçalanmış ormanlar için zararlı olan orman
yangınları ve istilacı zararlılardan kaynaklanan riskleri artırır.
OKYANUSLAR
Gelişen bir okyanus ekosisteminde karbon, atmosferden fitoplankton tarafından çekilir, yaban
hayatı biyokütlesinde depolanır, daha sonra okyanus tabanına dışkı ve enkaz olarak batar.
İklim değişikliği, mercan resifleri gibi okyanus ekosistemlerini sürdürmek için hayati önem
taşıyan önemli habitatları tehdit etmektedir.

DÜNYA YANIYOR
Her yıl dünya çapında daha fazla orman yangını rapor ediliyor, Amazon yağmur ormanları ve
Avustralya çalılıkları da dahil olmak üzere büyük doğal yaşam alanlarını yok ediyor ve insanlara
ve vahşi yaşama tehdit oluşturuyor. Dünyadaki sera gazı emisyonlarının %10'u yıllık olarak
orman yangınlarına atfedilmekte ve yangınların sayısı, ölçeği ve süresi iklim değişikliği ile
artmaktadır. Yangınlar, nesli tükenmekte olan türlerin hayatta kalması için bir tehdit oluşturuyor
ve yangınlara uyum sağlayamayan türler kaybolduğunda ekosistemlerin dengesini bozabilir.

İklim değişikliğinin etkileri
Artık Küresel Isınma sürecini ve bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Gelecekte bizim için ne
anlama geleceğini ve bu konuda neler yapabileceğimizi konuşmamız önem arz eder.

Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek
Yazlar daha kuru ve daha sıcak olacak, bu da içme suyu kıtlığına ve tarım sektöründe verim
kayıplarına yol açabilir. Daha tropikal günler (30° C'den daha sıcak) yaşıyoruz ve sıcak hava
dalgaları daha çok yaygınlaşıyor. Yükselen sıcaklıklardan kaynaklanan ısıl stresin etkisini
yapılaşmış çevre üzerinde görüyoruz (ısı adası etkisi).

Arktik muhtemelen buzsuz olacak
Kuzey Kutbu'nun yüzyılın ortalarından önce yaz aylarında buzsuz hale gelmesi bekleniyor. Bu,
buzun albedo etkisini (güneş ışığının Dünya'dan geri yansıması) azaltacak ve ısınma için bir
devrilme noktası olarak hareket edecektir.

Yağış düzenindeki değişiklikler
Gelecekteki iklim tahminleri, artan yoğun yağış olaylarına yönelik son eğilimin devam edeceğini
gösteriyor. Isınan denizler ve okyanuslar atmosfere daha fazla su buharlaştıracak ve
alıştığımızdan daha büyük sağanaklar yaratacaktır ve bu daha büyük fırtınalara sebep olacaktır.
Bulutlar da tüm bu suyu kıyılara düşürecek ve iç bölgeler bu nedenle susuz kalacaktır.

Kasırgalar daha güçlü ve daha yoğun hale gelecek
Kasırgaların ve tayfunların yoğunluğu, sıklığı ve süresi, iklim ısınmaya devam ettikçe artacaktır.
Yine bu da ısı ile buharlaşan su miktarına bağlıdır.

Daha fazla kuraklık ve ısı dalgaları
Kuraklık ve ısı dalgaları, birkaç gün ila birkaç hafta süren anormal derecede sıcak hava
dönemleridir. Kuraklık ve ısı dalgalarının daha yoğun ve uzun ömürlü olacağı ve soğuk cephelerin
her yerde daha az yoğunlaşacağı öngörülüyor. Bu yüzyılın sonunda, 20 yılda bir aşırı sıcak
günlerin (bir günlük olaylar) kuzey yarımkürenin çoğunda her iki veya üç yılda bir gerçekleşeceği
tahmin ediliyor.

Deniz Seviyesi Yükselecek
1880'de güvenilir kayıt tutmanın başlamasından bu yana küresel deniz seviyesi yaklaşık 8 inç
(yaklaşık 20 cm) arttı. 2100 yılına kadar bir ila 8 feet (2.44 metre) daha yükseleceği tahmin
ediliyor. Bu, karadaki buzun erimesinden ve ısındıkça deniz suyunun genişlemesinden
kaynaklanan ilave suyun bir sonucudur.
Sel
Önümüzdeki birkaç on yılda, fırtına dalgalanmaları ve yüksek gelgitler, birçok bölgede selleri daha
da artırabilir ve deniz seviyesinin yükselmesi ve kara çökmesi ile birleşebilir.

İklim Mültecileri
Çevresel göçmenler, yerel çevrelerindeki ani veya uzun vadeli değişiklikler nedeniyle kendi
bölgelerini terk etmek zorunda kalan insanlardır. Bu değişikler insanların iyi hallerini veya
güvenliklerini riske atan türdendir. Dünyanın bazı bölgeleri, yoğun ısı veya su ve yiyecek gibi
kaynakların eksikliği nedeniyle insanlar için yaşanamaz hale gelecektir. Öncelikli olarak en
savunmasız bölgeler ekvator boyunca veya Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Afrika gibi çöl tabanlı
topluluklarda bulunabilir.

Sağlığımız
Bizler daha sert koşullara ve strese maruz kaldıkça, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Hava
kalitesi azalacak, solunum problemlerine neden olacak, ısı dalgaları kendi sıcaklıklarını
düzenlemede sorun yaşayan hasta ve yaşlıları etkileyecektir. Yeşil alana erişim eksikliğinin,

kişinin ruhu ve sağlığı üzerinde hastalığa yol açabilecek pek çok etkisi olduğu
kanıtlanmıştır.
Dinamik haritada sonuçları gösterme:

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-around-t
he-world

Çözümler
Pek çok olumsuz etki olmasına rağmen, harekete geçme seçenekleri umut sağlıyor. Bu sorunla
mücadele etmek için ihtiyacımız olan her şey var. Küresel ısınmaya yönelik çözümlerimiz var ve
bunları nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Sadece harekete geçmeliyiz.

Fosil yakıt kullanımını azaltmak
Bu önemli bir ilk adımdır. Fosil yakıtların kullanımı, dünya çapında antropojenik sera gazı
emisyonlarının %70 ila 75'inden sorumludur. Avrupa Birliği içinde bu oran %80'e kadar yaklaşıyor.
Bu nedenle, bu fosil yakıtları düşük karbonlu alternatiflerle değiştirmek, iklim başarısının en hızlı
yoludur.

Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir ve gezegenimiz üzerinde düşük bir etkiye sahip olan düşük karbonlu bir enerji
kaynağına geçmemiz gerekiyor.
Sahip olduğumuz fosil yakıtlara en iyi alternatif, rüzgâr ve güneş enerjisi tarafından üretilen
elektriktir. Bu, güneşin ısısı veya rüzgârın gücünden sağlanan enerjidir. Kelimenin tam anlamıyla
var olan bu güçleri koşumlandırıyor ve evlerimize güç sağlamak için kullanıyoruz. Güneş ve
rüzgârdan sağlanan enerjinin kendine özgü zorlukları var çünkü tamamen yeni bir enerji sektörü.
Bu yüzden elektrik dağıtımının verimliliğini artırmalıyız VE belirli miktarda depolama sağlamalıyız
çünkü güneş ve rüzgâr her zaman mevcut değil.
Bazı ülkeler jeotermal enerji kullanabilir. Bu, Dünya'nın derinliklerinden gelen ısının kullanılmasını
içerir. En çarpıcı örnek İzlanda'dır. Yaklaşık 300° C'lik yeraltı suyu halihazırda birkaç yüz metre
derinlikte bulunabilir. Evleri ısıtmak ve elektrik üretmek için idealdir.

Elektrikli Taşıma
Sadece bir trenin kullandığı yakıt türünü değil, seyahat alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Ayrıca
trenleri ve arabaya alternatif olabilecek taşıtları daha çok kullanmalıyız. Hem insanlar hem de mal
taşımacılığı için ulaşım talebi sürekli artmaktadır. Mevcut ulaşım araçlarımızın çoğu içten yanmalı
motorlar kullandığından, sera gazı emisyonları mobilitemiz sonucu büyük bir etkidir.
Elektrikli araçlar, geleneksel yakıt motorlarından çok daha verimlidir. Sera gazı emisyonlarının
yokluğuna ek olarak, sağlığımız için de çok daha iyidirler. Daha az ince toz ve azot oksit (NOx)
yayarlar. Sosyal açıdan bakıldığında, elektrikli sürüş bu nedenle büyük bir fırsattır ve hükümetler
için bir zorunluluktur. Şu an için, asıl zorluk araçların maliyeti ve şarj altyapısının daha da
geliştirilmesidir. Neyse ki, her şey hem maliyet hem de şarj altyapısı açısından doğru yönde
gidiyor.
Havacılık sektöründe ise düşük karbonlu alternatiflere geçiş hala geliştirilme aşamasında
olduğundan, hava yolculuğunu en aza indirmek ideal olandır.

Geliştirilmiş bina ve altyapı
Bir binanın ısıtılması veya soğutulması ve sıcak su kullanılması çok fazla enerji gerektirir.
Binaların sıcaklıklarını korumamız için enerji verimliliğini artırmamız gerekir. Bunu öncelikle çatı
veya çatı katını yalıtarak, ardından yüksek kaliteli doğramalara, duvarlara ve zeminlere yüksek
verimli cam yerleştirerek ve son olarak çatlaklar ve yarıklardan ısı kaybını önlemek için binanın
hava geçirmezliğini artırarak yapabilirsiniz. Bir binanın yerden veya duvardan ısıtması veya düşük
sıcaklıklı radyatörleri de varsa geleceğe hazır olduğu düşünülmektedir.

Değişen Sanayi
Sanayi devrimi, eylemlerimizin gezegeni büyük ölçüde etkilemeye başladığı zamandı.
Dolayısıyla, bu endüstriyel süreci daha sürdürülebilir hale getirmek için yeniden düşünmemiz ve
düzeltmemiz gerek. Sanayi sektörüne bağlı olarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere
emisyonlarda önemli bir azalma mümkündür:
●
●
●
●
●

Üretim sürecinin enerji verimliliğini artırmak.
Isı prosesi ve sürdürülebilir şekilde üretilmiş hidrojenin kimyasal işlemlerinde ve çelik
üretiminde elektrik enerjisine geçiş mümkündür.
Örneğin inşaat sektöründe artık ısının geri kazanımının uygulanması
Depolama veya yeni malzemeler yapmak için CO2 emisyonlarını zapt etmek.
Malzemelerin daha verimli kullanımı ve dairesel ekonomi

Tarım
Gıda üretimi, iklim değişikliğine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir ve aynı zamanda
biyoçeşitlilik kaybının önemli bir nedenidir.
Tüketiciler olarak bu konuda büyük bir rolümüz var. Yaptığımız şeyler hükümeti ve yiyecek satan
dükkanları etkiliyor. Et ve süt ürünleri tüketimimizi yeniden düşünmeliyiz. Farklı et ve süt
ürünlerinin etkisini karşılaştırırsanız, kuzu ve sığır eti yalnızca gıda sektöründe en büyük iklim
izine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda su ve arazi tüketimi (ormansızlaşma) açısından da en
büyük yeri kaplar. Daha az et ve süt ürünü tüketmek sağlığımıza da fayda sağlar.
WWF, bunu nasıl yapacağınızı göstermek ve yine de lezzetli ve çeşitli yiyeceklerin tadını
çıkarmak için iyi yaşam ilkelerini yarattı.

Ekonomimizi dairesel bir ekonomiye yeniden icat etmek
Dairesel olarak organize edilmiş bir ekonomide, bir ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü
boyunca CO2 etkisi genellikle doğrusal bir sistemden daha az olacaktır. Bir ürünün tasarım
aşamasında, kullanım ömrü sonunda nihai sökülmesi (dağılması) dikkate alınır. Bu amaçla,
malzemelerin ayrılması ve yeniden kullanılması kolay olacak şekilde kullanılır ve müşterilere
halihazırda arta kalan ürünler sağlanır.
WWF’nin Bizim Gezegenimiz Bizim İşimiz filminin bu gençlik uyarlamasına göz atın:
https://vimeo.com/371912372 (password: Greta_Thunberg)

CO2'yi atmosferden çıkarın
Bize 2100'de tehlikeli iki derece sınırının altında kalma şansı veren neredeyse tüm senaryolar
şimdi sözde negatif emisyonlarla çalışıyor. Pratikte bu, CO2'yi atmosferden çıkarmak anlamına
gelir.

Daha önce bahsettiğimiz doğaya dayalı çözümleri kullanmak, bunu yapmanın en kolay yoludur.
En ucuz ve en kolay ve etkili çözüm ise- ağaç dikmektir. Ağaçlar karbonu atmosferden yakalar ve
güvenli bir şekilde toprağa hapseder. Tüm gezegene 1 trilyon ağaç dikersek, atmosferden
sorunumuzu çözecek kadar karbon çekmek için yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Bu rakam
kulağa çok fazla ağaç gibi gelebilir, ancak gezegenin boyutunu düşünürseniz o kadar da zor
değildir.
Jeo-mühendislik olarak bilinen başka karbon yakalama teknolojisi de vardır. CCS veya bazen
BECCS olarak bilinen karbon yakalama ve depolama teknolojisi, karbonu yakalamak ve daha
sonra dev bir boru ağı üzerinden taşımak ve yeraltında saklamak için kullanılan bir süreçtir. Bu
hala geliştirme aşamasında olan son derece pahalı bir tekniktir. Henüz ölçekte çalıştığı
kanıtlanmamıştır. Havadan CO2 çıkarılması için olan diğer fikirler de problemlidir. Bazıları
muazzam miktarda enerji gerektirir, diğerleri (henüz) ekonomik olarak uygulanabilir değildir ve
potansiyeli keşfetmek, avantaj ve dezavantajları belirlemek için hala çok fazla araştırma gerektirir.
Peki sen ne yapardın, ağaç dikmek gibi doğal çözümleri kullanır mıydın? Yoksa sorunu çözmek
için endüstriyel boru hatlarını mı tercih ederdin?

İklim adaptasyonu: kaçınılmaz sonuçlarla başa çıkmak
Küresel ısınmanın bazı sonuçları şimdiden hissedilebilir veya bazıları artık durdurulamaz. Ve
bunun için hazırlanmalıyız. Bu nedenle iklim adaptasyonu, küresel ısınmanın neden
olabileceği zararı sınırlamak ve olası fırsatları kullanmak için toplumun mevcut veya beklenen
iklime ve etkilerine uyum sağlama sürecidir.
Uyum önlemlerini zamanında almak neredeyse her zaman küresel ısınmanın etkilerini
onarmaktan daha ucuz olacaktır. Bilim adamları ve hükümetler, iklim değişikliğini yavaşlatma ve
durdurmanın daha büyük ve en hayati zorluğunu da göz önünde bulundurdukları için bu tür
adaptasyonlar hakkında düşünmek zorunda kalıyorlar.

Durdur Düğmesi
Atmosferimize giren tüm emisyonları derhal durduran hayali bir düğmeye basacak olsaydık bile,
Dünya önümüzdeki yıllarda ısınmaya devam edecekti. Buna alçalma diyoruz. Şu anda tüm sera
gazı emisyonlarını durdursak dahi, sistemin içinden filtrelemek için hala uzun zaman alacağı
anlamına geliyor. Gazları çoktan serbest bıraktır ve devreye girecekler. Sorunumuzu çözmek için
sadece emisyon azalışına güvenemeyiz. Bu nedenle, ağaç dikmek gibi doğal çözümlerle karbonu
atmosferden çıkarmamız gerekiyor.

Hükümet Eylemi
Tüm bunlar iklim değişikliği ve ne anlama geldiği hakkında bilmemiz gerekenler için bir
başlangıçtı. Fakat şimdi iklim değişikliği sorununu nasıl çözmeye çalıştığımızı konuşmamız
gerekiyor. Bireylerin bu konuda çözüm için katkıları olsa da hükümetlerin de yasalar çıkarıp
emisyonu azaltmayı temel bir öncelik haline getirmemizde yardımcı olmalarına ihtiyacımız var.
Bunu tek başımıza yapamayız!
Ortak sorunumuzu çözmek için tüm ulusların birlik olarak en üst düzeyde çalışmasına
ihtiyacımız var. Eğer hepimiz ısınan bir dünyanın etkilerini hissediyorsak, bunu düzeltmek için
birlikte çalışmamız gerekir. Bu da bizi daha önce duymuş olabileceğiniz çok özel bir anlaşmaya
getiriyor…

Paris Anlaşması (2015)
Paris İklim Anlaşması küresel ısınmayı 2° C ‘nin çok altında tutmayı hedefliyor.
İlk kez 12 Aralık 2015 tarihinde Paris'te bir iklim anlaşması imzalandı ve bu anlaşmada
dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler küresel ısınmaya karşı somut adımlar atmayı taahhüt etti.
Bu anlaşmanın merkezinde, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme (18501900) kıyasla 2 ° C'nin çok altında tutmak ve küresel ısınmayı 1,5 ° C ile sınırlandırmak var.
Gezegenimizin sahip olacağı olumsuz etkiler nedeniyle de daha fazla ısınmayı durdurmak
istiyoruz.
Anlaşma prensip olarak bağlayıcıdır fakat hiçbir yaptırım mekanizması kurulmamıştır.
Bu anlaşma, her ülkenin kendi ulusal katkısını belirlediği, hazırladığı ve ilettiği ve bu katkıyı
hayata geçirmek için bazı önlemler alması gereken “aşağıdan-yukarıya” doğru bir yaklaşım
kullanır ve biz buna “Ulusal Olarak Belirlenen Katkılar” diyoruz (NDCs). Her ülke büyük miktarda
bir emisyonun sorumluluğunu alır ve bunu azaltmak için çalışır.
Yeteri kadar hızlı davranmazsak sıcaklık, eylemsizlikten dolayı ve geçen zamanla daha da
artacaktır. Daha sonra, bardağı taşıracak olan son damlayı tetikleyeceğiz ve bu iklim
değişikliğinin etkilerinin tam bir felakete dönüşeceği zaman olacak.
Bu nedenle tüm katılımcı ülkeler birbirlerinin iklim politikasını her beş yılda bir değerlendirme ve
gerekirse düzenlemeler yapma sözü verdi. İlk kontrol 2023 yılında yapılacak.
Paris İklim Anlaşması, daha zengin ve tarihsel olarak daha fazla emisyon oranına sahip ülkeler
tarafından finanse edilen bir iklim fonu üzerine anlaşmaları da içeriyor. Bu fondan gelen parayla,
gelişmekte olan ülkeler küresel ısınmanın etkilerine karşı kendilerini daha iyi silahlandırabilecek
ve iklim dostu bir şekilde daha da gelişebileceklerdir.

CarbonBrief Paris Climate pledge tracker (per country):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLUGtTKnSxofjfZy7jx06bTSaM
aH4/pubhtml?gid=14385633&single=true

Neden 1.5° C?
Bilim insanları, gezegenimiz ısındıkça ne olacağını öngörmek için ayrıntılı tahmin verilerini
kullanıyorlar. 1.5° C’den 6° C’ye ve hatta daha yüksek ısınmanın etkilerini karşılaştırmak için bir
çok senaryo oluşturdular.
Eğer şu anki durumda 1° C ’lik bir artıştaysak ve negatif etkilerini görüyorsak, geleceğimizi
korumak ve bu tehdidi sınırlandırmak için kaç dereceye ihtiyacımız var? 1.5°’lik bir artışta,
neredeyse şu anki yaşam tarzlarımıza yakın bir şekilde yaşayabiliriz. Fakat hala gezegenimizin
üzerinde fırtınalar, orman yangınları, türlerin ölümleri ve sel gibi birçok dramatik etkileri görüyor
olacağız.

Ancak sıcaklığı 2°C’ye çıkarırsak, yükselen deniz seviyeleri gibi kıyı topluluklarını etkileyen,
değişen hava koşullarının daha yoğun ve uzun süreli kuraklıklara, daha sık ve güçlü fırtınalara
ve hatta ürünlerimiz ve gıda sistemlerimizin etkilenmesiyle, ekonomimiz üzerindeki negatif
etkilerini görmeye başlarız.
İklim değişikliği, en yoksul toplulukların en kötü şekilde etkilenmesiyle bir sosyal adalet
sorunudur.
Eğer sıcaklıklar daha da artarsa, tüm bu sorunların etkisini de arttırırız ve daha da büyük etkiye
sahip olacak bardağı taşıran son damlayı da tetiklemiş oluruz. Bu kritik eşik, bir dizi küçük
değişikliğin daha büyük, daha önemli bir değişikliğe neden olacak kadar önemli hale gelmesidir.
Atmosferimizdeki sera gazlarının Kuzey Rusya ve Kuzey Kutbundaki donmuş tabakayı eritmesi
iklim bağlamında bir örnek olabilir. Bu olay sonrasında atmosfere büyük miktarda fazladan sera
gazı salınımına yol açar ve sorunu daha da büyütür.
Sera etkisinin hızlanması ve güçlenmesi, donmuş tabakayı daha da eriterek daha fazla sera
gazı salınımına yol açar.
Bazı kritik noktalar, ani yerel değişimlere yol açar, diğerleri de küresel ısınmayı daha da
geliştirerek, kontrol edilmesi giderek zorlaşan ve kendi kendini güçlendiren bir süreç haline
getirir.

Sen neler yapabilirsin?
İklim değişikliğinin sebepleri ve çözümleri bu konuyu ele alma yönünde bir rol almamızı
zorlaştıracak kadar büyük görünebilir ve bu insanların çaresiz ve kayıtsız hissetmelerine yol
açabilir. Hepimizin geleceği için verdiğimiz bu mücadelede hiçbir bireyin çaresiz olmadığını
belirtmek önemlidir.

Eylemlerinizin ve günlük davranışlarınızın diyetinizden, seyahat alışkanlıklarınıza hatta paranızı
nasıl harcadığınıza dair çevrenizdeki her şey üzerinde büyük bir etkisi vardır.Yaptığınız her
eylemin gezegenimiz üzerinde etkileri vardır, bu aynı zamanda çevrenizdeki insanları,
uygulamaları nedeniyle desteklediğiniz veyahut desteklemediğiniz işletmeleri de etkiler. Bu
nedenle yaşam tarzımızı ve yaptığımız eylemleri düşünmek, karar-vericilere ve diğer insanlara
sürdürülebilir değerlerin bizler için önemli olduğunu göstermek önemlidir.
İnsanlar günlük alışkanlıklarını değiştirmeye başladıkça, hükümetler ve işletmeler bunu göz
önünde bulundurarak müşterilerine ve vatandaşlarına uyacak şekilde değişiyorlar. Bu programın
başlarında kritik noktalardan bahsetmiştik. Birçok küçük eylem büyük değişikliklere neden
olabilir. Siz, aileniz ve sınıfınız. Eğer hepiniz küçük bir şeyleri değiştirirseniz, tüm bunlar daha
büyük bir bütüne eklenirler. Peki bunu nasıl yapacaksınız?
Bunlar herhangi bireyin daha bilinçli hareket etmeye başlamak için atabileceği adımlardır.
1.Adım – karbon ayak izini bul – karbon ayak izinizi bularak hangi alanların en büyük etkiye
sahip olduğunu ve nerelerde değişiklikler yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Dünya Doğayı
Koruma Vakfı (WWF) bunu yapmanıza yardımcı olacak harika bir araca sahip.
https://footprint.wwf.org.uk/#/
2.Adım – yapacağınız değişiklikleri planlayın – nereden başlayacağınızı ve etkilerinin nasıl
olacağını bilmek zordur. Environmentally Conscious, sizin için listelenmiş birçok eylemin bir
listesini içeren bir internet sayfasıdır. https://www.environmentallyconscious.org/

Okulların gücü
Okulunuzda sürdürülebilirliğe yönelik bütün bir okul yaklaşımını benimsemek, daha geniş bir
toplulukta değişim yaratan bir dalgalanma etkisine yol açabilir.
Okul, öğrencilerin beceri, bilgi ve deneyim kazandığı bir yerden daha fazlasıdır.
Okullar; işletmeler, işverenler, peyzaj yöneticileri, etkinlik alanları ve topluluk merkezleridir. Diğer
yerel işletmelerle ve yerel yönetimle bağlantılıdırlar, yerel medyada görünürler ve bir bütün
olarak topluluk için önemli simgelerdir.
Bu bizim için üç şey ifade ediyor.
1. Doğrudan etki elde etmek
Okullar sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek ve Küresel Hedefleri politika
uygulamalarına yansıtarak sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmada olumlu bir rol
oynayabilirler. Okullar, kırtasiye tedariki, yemek hizmeti, saha yönetimi, enerji tedariği,
yeşil altyapı, peyzaj yönetimi, temizlik malzemeleri, emeklilik ve daha fazlası ile ilgili
politikalarda olumlu değişiklikler yapabilirler. Bu şekilde okullar enerji ve su ayak izlerini
azaltabilir, doğa dostu okul alanları oluşturarak yerel biyolojik çeşitliliği iyileştirebilir ve
yeşil ekonomiyi destekleyebilirler.
2. Sürdürülebilirliği öğrenciler için hayata geçirmek
Öğrencilerin okuldaki sürdürülebilir uygulamaları tanımlamasına ve uygulamalara dahil
edilmesi, bu ilkeleri sınıf dışında anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olabilir.
Değişikliklerin nasıl yapılabileceğini ve ne gibi bir etkiye sahip olduklarını ilk elden
görüyorlar ve deneyimliyorlar ve okul zamanının dışında ve okul yaşamlarının ötesine
taşıdıkları olumlu alışkanlıklar ve değerler oluşturma fırsatına sahip oluyorlar
3. Sürdürülebilir uygulamanın bir örneği olarak hareket etmek
Okullar, öğrencileri ve personeli dışında geniş bir görünürlük ve etkiye sahip
olduğundan, sürdürülebilir politikalar uygulamak, sürdürülebilir seçimleri teşvik etmeye

ve normalleştirmeye yardımcı olabilir. Politika ve uygulama ile ilgili kararları öğrencilere
ve ailelerine, çalışanlara, tedarikçilere, yerel medyaya ve karar vericilere ileterek, okullar
gezegen için olumlu eylemde bulunmanın mümkün olduğunu ve pratikliklerini ve
faydalarını sergileyebilir.

Ülkenizdeki İklim Değişikliği
İklim değişikliğinin etkileri, dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak büyük ölçüde değişir ve
iklim değişikliğinin itici güçlerini ve mevcut farklı politika ve uygulamaları ele almak söz konusu
olduğunda her ülkenin farklı bir dizi düşüncesi vardır. Öğrencilerin iklim değişikliğinin küresel
resmini anlamaları, aynı zamanda da yerel konular ve öncelikler hakkında bir farkındalığa sahip
olmaları önemlidir. Ayrıca, öğrencilerin bunları tanıdık yerlere, insanlara ve durumlara
uygulayabilmeleri durumunda sorunları ve kavramları da anlamalarına yardımcı olacaktır.
Sınıf kaynaklarınızı ve tartışmalarınızı zenginleştirmek için özel bağlamınızla ilgili bilgilere de
kolayca erişebilirsiniz.

Örnek:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Liberia#:~:text=Environmental%20iss
ues%20in%20Liberia%20include,and%20dumping%20of%20household%20waste.
Ülkeniz hakkında buradan bilgi edinin: https://www.climatelinks.org/where-wework#/countries/list

Daha fazlası / Kaynaklar:
●
●
●
●
●
●
●

● https://climate.nasa.gov
● https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
● https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-isclimate-change/
● https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
● https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
● https://www.drawdown.org/solutions
● https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win

3. İklim Değişikliğinin Öğretilmesi
Öğretim ve diğer öğrenme sistemleri
Bazı öğretmenler bilgiyi sadece sunmanın, öğretmenin en iyi yolu olduğuna inanıyorlar. Bu,
bilgiyi aktarmanın en kolay ve belki de en etkili yoludur. Diğer öğretmenler ise, araştırmaya
dayalı, işbirlikçi veya proje tabanlı öğrenmenin, iş birliği, empati, problem çözme, eleştirel
düşünme ve yaratıcılık gibi önemli becerilere hitap ettiği için daha iyi bir yol olabileceğini
savunurlar. Garip olan şey, her iki yönün de birçok araştırmacı tarafından araştırılmış olması ve
her ikisinin de “kendilerinin” benimsediği yaklaşımın doğru olduğunu savunan aynı miktarda
araştırmaya sahip olmasıdır. Aslında bu konuda tek bir doğur yok. Her ikisi de kaliteli bir eğitim
sunmak için gereklidir. Doğrusu, öğrencilerin yaşı, okulu ve hatta kültürleri de farklı bir yaklaşım
gerektirecektir.
İklim ve çevre konusunu öğretmek için öğrencilerin
● küresel konular hakkında daha derin ve otantik bir anlayış kazanmasını
● sorunları çözebilmesini
● harekete geçmelerini tercih ediyoruz.
Bizim gerçekten neye ihtiyacımız var? (a) Öğrencilerin iklim değişikliği ile ilgili tanımları
ezberlemelerini ve sınavlarını geçmelerini mi istiyoruz? Ya da , (b) öğrencilerin davranışlarını
değiştirmelerini ve daha sürdürülebilir bir dünya için harekete geçmelerini mi istiyoruz?
Biz ikinci seçeneği tercih ediyoruz. Öğrencilerin kendi biyo-plastiklerini veya yenilebilir su
kabarcıklarını oluşturmalarına izin vererek, tek kullanımlık plastik kullanmaktan kaçınmaları
gerektiğini anlamalarını sağlayacağız. Ebeveynleri, öğrencilerin ne öğrendiklerini açıklamak için
okula davet ederek, tabandan yukarıya doğru bir değişim getirebiliriz. Öğrenciler, farklı kıtadan
öğrencilerle, iklim değişikliğinin diğer etkileri üzerine sohbet ederek, dünya çapında arkadaşlar
edinir ve çevrelerine minnet duymayı öğrenirler.
Bu yüzden müfredatımıza değerlendirmeyi eklememeye karar verdik.

Pedagoji
Peki iklim değişikliği ve çevresel tehditleri öğretmenin en iyi yolu nedir? Bunu yapmanın farklı
yolları var. İşbirlikçi öğrenmeyi, yaparak öğrenmeyi ve oynayarak öğrenmeyi, teknoloji ile
geliştirilmiş öğrenmeyi ve proje tabanlı öğrenmeyi keşfedelim.
Her biri farklı olduğu kadar ortak noktaları da vardır. Her yaklaşım için bir örnek sunulmaktadır.

İşbirlikçi öğrenme
Öğrenciler akranlarından, öğretmenlerinden, uzmanlardan veya diğer kaynaklardan
öğrenebilirler. Öğretmenlerin artık rollerini yeniden düşündükleri bir eğitim noktasındayız.
Öğretmenin bilgiyi sadece aktardığı bir yaklaşımdan, öğrencilerin özgürce ve keşfederek
öğrenmelerine olanak sağlayan destekleyici bir yaklaşımın olduğu bir noktadayız. İşbirlikçi
öğrenmenin çeşitli yaklaşımları vardır: sosyal oluşturmacılık (social constructivism) ve
bağlantıcılık (connectivism). Her yaklaşımda, öğretmenin farklı bir rolü var ve öğrenciler farklı
teknolojiler kullanıyor olacaklar.
Önemli: Öğrencilerinizi en başta gruplar halinde ayırmanız işe yaramayacaktır. Öğretmen,
sosyal oluşturmacılığa (social constructivism) ve bağlantıcılığa (connectivism) geçmeden önce
öğrencilerine gereken arka planı, kavramı ve bilgileri vermek zorundadır.
Bir uygulama topluluğu (Wenger ve Lave, 1991) “ortak bir tutkuyu veyahut endişeyi paylaşan,
düzenli etkileşimde bulundukça nasıl yapılacağını daha iyi öğrenen bir gruptur”.

1: Sosyal yapılandırmacılık (Vygotsky)

Öğrenciler grup içerisinde birbirlerinden öğrenirler ve kendi bilgilerini inşa ederler. Yeni bir bilgi
elde etmek için, beyin fırtınası yapar, tartışır ve anladıklarını, bilgiyi ve deneyimlerini paylaşırlar.
Öğretmen, bir yöneten ve akıl hocası olarak öğrencileri etkileşimde bulunmaları ve görüş
alışverişinde bulunmaları için teşvik eder.
Teknoloji seçenekleri: elektronik posta, tartışma forumları, söyleşi, video konferanslar

Örnek:
Öğretmen sera etkisini öğrencileri beşli gruplara ayırarak 15 dakika boyunca anlatır. İlk grupta
öğrenciler, evlerindeki davranışlarının iklim değişikliğini nasıl etkileyeceğini tartışırlar. Diğer
gruptaki öğrenciler muhtemel çözüm yolları için beyin fırtınası yaparlar. Daha sonrasında ise
öğrenciler sonuçlarını diğer gruplarla paylaşırlar. Öğretmen tüm gruplara rehberlik eder,
paylaşılan bilginin doğrulundan ve tüm grup üyelerinin bu aktiviteye dahil olduğundan emin olur.

Bağlantıcılık (Siemens & Downes)

“Kişisel bir öğrenim ağı” oluşturmak bu yaklaşım için önemlidir. Öğrenciler bu ağlarda yer almak
için birbirlerini teşvik ederler. Öğretmenler, kaynakları değerlendirmede öğrencilerine yol
gösterirler. Daha sonrasında ise öğrenciler bu deneyimlerini kişisel bloglarında yayınlarlar.
Teknolojiyi kullanırken: sosyal medya, wiki, blog, internet sayfası

Örnek:
Öğretmen sera etkisini 15 dakika boyunca anlatır ve öğrencilerden internet üzerinden iklim
değişikliğinin sebepleri ile ilgili okuma yapmalarını ister. Öğrenciler Twitter’ı kullanarak
uzmanlara bağlanır ve diğer uzmanlarla da video konferans yaparlar. Öğretmen, güvenilir
kaynakları göstererek öğrencileri doğru yola yönlendirir. Bazı öğrenciler de kitaplardan gerçek
bulguları kontrol eder ve akranlarından veyahut öğretmenlerinden geri dönüt alırlar. Dersin
sonunda öğrenciler edindikleri deyimleri bloglarında paylaşırlar

Yaparak öğrenme ve oyun ile öğrenme
Öğrenciler, atölye dediğimiz yerlerde yaparak veya oynayarak öğrenebilirler. Araştırmalar, oyun
ve etkileşimle öğrenen öğrencilerin dil becerilerini, hayal güçlerini, duygularını, yaratıcılıklarını

ve sosyal becerilerini geliştirebileceklerini kanıtlamıştır. Oyun, hayal gücünü beslemeye ve
çocuğa macera duygusu vermeye yardımcı olur. Bu sayede, problem çözme, başkalarıyla
çalışma gibi daha bir çok temel becerileri öğrenebilirler. Bu yaklaşım, bir şeyleri
deneyimlediğimizde, o deneyimi daha iyi anlayacağımızı ve hatırlayacağımızı iddia eder.

Örnek:
Öğretmen, öğrencilerine karbondioksitten arınmış LEGO bir dünya düşünmelerini ister ve
öğrenciler LEGO tuğlaları kullanarak güneş enerjili, rüzgâr türbinli ve bisikleti küçük evler
yaratırlar.
“Selleri Önlemek (Prevent Flooding)” aktivitesi gibi bazı durumlar LEGO WeDo gerektirebilir (
https://education.lego.com/en-us/lessons/wedo-2-science/prevent-flooding#2-explore-phase)
bazen de sadece tuğlalar ve öğrencilerin hayal gücü yeterli olur.
LEGO ya da pahalı kaynaklara ihtiyaç olmadığını dikkate almak gerek. Arvind Gupta çöpten
oyuncaklar yarattı ve bunlar için de bir internet sayfası tasarladı. Kendi güneş enerjili arabanızı
inşa etmek ister misiniz? http://www.arvindguptatoys.com/toys-from-trash.php

Teknoloji Destekli Öğrenme
Teknoloji, öğrenenlere küresel ölçekte görselleştirmelerine, beyin fırtınası yapmalarına,
tartışmalarına, bağlanmalarına, yansıtmalarına, biriktirmelerine, bilgilendirmelerine,
incelemelerine ve daha fazlasını yapmalarına olanak sağlar. İşte öğrencilerin teknoloji ile
öğrenmelerine olanak tanıyan bazı araçlar:

Yeşil ekran
Yeşil perde teknolojisi, yeşil duvar ya da perde, veyahut tabletinizde ya da telefonunuzda bir
uygulama (örnek: Do Ink) gerektirir. Uygulama size yeşili herhangi bir fotoğraf ya da video ile
değiştirmenize olanak sağlar. Bu sayede öğrenciler hayal güçlerinin elverdiği kadar, haber
stüdyosunda ya da geçmiş bir zamandaymış efekti oluşturacak videolar yaratabilirler.

Tek hareketli (stop-motion) görüntü
Öğrenciler LEGO ve stop motion studio uygulaması gibi küçük şeyleri kullanarak stop motion
video çekebilirler. Öğrenciler bir zemin oluşturur, uygulamayı kullanarak fotoğraf çeker, ayarı
değiştirir, tekrar fotoğraf çeker ve bunu 100 defaya kadar tekrarlarlar. Uygulama, fotoğrafları
kullanarak video oluşturur ve LEGO figürleri hareket etmeye başlarlar.

Sanal Gerçeklik
Makul bir fiyatı olan Sanal Gerçeklik Gözlüğü 5$ kadar düşük bir fiyata satın alınılabilir.

1: YouTube
YouTube videolarının Sanal Gerçeklik ile uyuşma özelliği vardır. Telefonunuzdan video izlerken
köşede bir ikon görürsünüz. Tıkladığınız zaman videoyu iki tane ve biraz bozuk olarak
görürsünüz. Sadece telefonunuzu Sanal Gerçeklik kartonuna yerleştirin ve harika bir gösteriye
hazır olun... Öğrencileriniz videoları 360 derece ile izleyebilirler. Eğer 360 derece kameranız
varsa da kendi videolarınızı üretebilirsiniz.

2 : Uygulamalar
Bazı uygulamalar Sanal Gerçeklik için yapılmıştır. Google Keşif, sizi Louvre Müzesi, mercan
kayalıkları, Machu Picchu ve birçok farklı yerlere götüren ücretsiz ve harika bir uygulamadır

Artırılmış gerçeklik
Artırılmış gerçeklik gördüğünüz şeye ekstra bir katman ekler. Belli uygulamaları kullandığınız
zaman (örnek: Assemblr) masanıza ya da sınıfınızın zeminine bir tsunami, iskelet ve birçok
farklı nesne ekleyebilir ve 3D, 360 derece keşifler yapabilirsiniz.

Oyunlaştırma ve Oyun tabanlı öğrenme
Öğrenciler bilgisayar oyunları oynayarak da öğrenebilirler. O zaman, oyunlaştırma ve oyun
tabanlı öğrenme arasındaki fark nedir?

• Oyun Tabanlı Öğrenme belli bir yeteneği öğretmek için veya belli bir öğrenme çıktısına
ulaşmak için oyun elementlerini kullanır. Oyunlar öğrenmek için kullanılır.
Örneğin: öğrencilerin doğa dostu dünya yaratmasında kullandıkları Minecraft
• Oyunlaştırma: Oyunlaştırma, oyun tasarım öğelerini ve ilkelerini, oyun bağlamı dışındaki
öğelere uygulanmasıdır. Öğretmenler ders esnasında popüler bilgisayar oyunlarının rozet,
seviye, puan gibi konseptlerini kullanır ya da bu konseptlerle öğrenme yönetim sistemlerini
(Moodle, Blackboard) kullanır
Örneğin: Öğrenciler sınıfta çevre kirliliğine dikkat ederler ve puan ve rozet kazanıp bir
üst seviyeye atlayabilirler.

Proje tabanlı ve probleme dayalı öğrenme (PBL)
Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin odaklanmaları gereken ve problemi grup olarak ya da
bağımsız bir şekilde çözmeye çalıştıkları sorgulamaya dayalı bir yaklaşımdır. Çeşitli alanlarda
bir dizi etkinlik olduğu zaman, buna da proje tabanlı öğrenme denir.
Örneğin: Öğrencilerin iklim değişikliğine veya çevresel konulara çözüm bulması gerekmektedir.

Bazı öğretmenler öğrencilerden bilgileri ezberlemelerini istemenin hiçbir anlam ifade etmediğini
savunur. Genelde öğrencilerin Google’da tüm bilgileri bulabildikleri için değerlendirmenin de bir
anlam ifade etmediğine inanırlar. Google’ın yanlış bilgilere veya hatta sahte haberleri olan web
sitelerine yönlendirebileceği gerçeğinden bağımsız olarak, hazır bilgiye sahip olmak çok
önemlidir. Basitçe söylemek gerekirse: başkentleri, nehir isimlerini, çarpım tablosunu,
ülkelerinizin tarihini, insan vücudunun nasıl çalıştığını vb. bilmiyorsanız, bir uçuş rezervasyonu
yapamaz, bir mağazaya giderken doğru bir ödeme yapamaz, ya da bir web sitesi oluşturamaz
veya iyi bir telefon görüşmesi yapamazsınız.
Bu yüzden diğer öğretme sistemlerine geçmek çok önemli ama; - Her zaman değil – tüm
seçenekler bağlam ve arka plan sunmak için öğrencilere talimat vermeyi gerektirir
Bilgi kıymetlidir ve Google ile yer değişemez. Farklı konular, farklı yaşlar ve
kültürler farklı yaklaşım gerektirir.

Önemli Yetkinlikler
Zihniniz tarafından kontrol edilebilen dronların olduğunu biliyor muydunuz? Peki Google
Duplex'in, aramanın diğer tarafındaki kişi uygulama ile konuştuğunu fark etmeden bile
telefonunuzun pizza sipariş etmesine izin verdiğini biliyor muydunuz?
Yapay zeka ve diğer teknolojiler nedeniyle bazı işler ortadan kalkacak. İnsanların makinelerle
değiştirilmemesi için bazı becerilere sahip olmaları onlara kapı açan bir anahtar olacaktır. Bu
yetkinlikler genelde 21.yy Yetkinlikleri olarak adlandırılır.
Diğer öğrenme yaklaşımlarına geçiş yaparken, şu yetkinliklerden bahsetmek önemlidir:
● Yaratıcılık
● Takım halinde çalışma
● Problem Çözebilme
● Empati
● Eleştirel Düşünme
● İletişim
● Teknoloji okur yazarlığı

Sistem Teorisi
Sistem odaklı düşünmek, iklim değişikliğinin nedenlerine ve çözümlerine bakarken ve daha
sürdürülebilir bir geleceğe yönelik adımları belirlerken önemlidir.
Bağlantı kurmaya yardımcı olmak
Sistem teorisi, dünyayı öğrenmek, problem çözmek ve anlamak için dönüşümsel bir
yaklaşımdır. Öğrenciler, sadece parçalarına odaklanmak yerine, geri adım atmaya ve resmin
tamamını görmeye teşvik edilir. İnsanlar, yerler, olaylar ve doğa arasındaki bağlantıları ve
kalıpları tanımlamayı ve dünyalarını geliştirmek için bu bağlantıları nasıl kullanacaklarını
düşünmeye başlamayı öğrenirler.
Öğrenme ile artan ilgi
Müfredatı geliştirmenin yanı sıra, sistematik düşünce öğrencilerin kendi öğrenmeye olan ilgilerini
artırabilir. Bulmacanın parçalarını bir araya getirir, kalıplarını ararlar ve farklı disiplinlerde soru
sormak ve cevap bulmak için birlikte çalışırlar.
Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
Sistem teorisi, öğrencilerin gelecekte karşılaşacakları karmaşık sosyal, ekonomik ve çevresel
sorunları ele almak için ihtiyaç duyacakları beceri ve bakış açıları ile donatmaya yardımcı olur.
Çözüm ararken, basit bir doğrusal düşünme biçiminden daha etkili eylem türlerini tanımlamaya
yardımcı olur.

4. Ders planları ve Etkinlikler
Ders planları
Ders Planları, onaylandıkları zaman buraya gelebilir.

Aktiviteler

Öğretmenlerin bazı aktiviteleri:
● Fide Deneyi, Olivier (Belçika)
● Ekilebilir Tohum Kağıdı, Kristine (Kanada)
● Güneş Panelli Fırın, Koen (Belçika)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

İklim Değişimi Tombalası, Anne (İrlanda)
Çöp Kutusundan Dikey Bahçe, Stephen (Amerika)
Edebiyat Çemberi, Marj (Güney Afrika)
Akuaponik ile% 80 daha az su ile büyüyen bitkiler, Mike (Amerika)
Kendi Biyoplastiğinizi Oluşturun, Magdelena (Arjantina)
Kendi Güneş Panelinden Işığınızı Üretin, Inez (Portekiz)
Biyogaz Tesisi, Olalekan (Nijerya)
Yenilebilir Su Baloncukları, Kristine (Kanada)
Güneş Enerjili Araba, Koen (Belçika)
Çoklu Zekalar Matrixi, Rene (Güney Afrika)
Daha fazlası: https://www.climate-action.info/learning-resources

İlhamınız için: Pusula Eğitimi
Pusula Eğitimi Modeli, N, E, S, W: Nature, Economy, Society and Wellbeing (D, E, T, R: Doğa,
Ekonomi, Toplum ve Refah) üzerine odaklanarak öğrencilerin belirli bir nesne, kişi, süreç
hakkında beyin fırtınası yapmasını sağlar. Bu model size buradaki 4 yönün avantajlar ve
dezavantajları hakkında bilgi edinmenize yardımcı olur. Böylece öğrenciler, arabaların,
kıyafetlerin, yedikleri etin, gittikleri okulun, uçağa binmenin belli ekonomik faydaları olmasının
yanı sıra aynı zamanda ekolojik bir ayak izi bırakabileceğini öğrenirler.
.

Şablon:

Örnek, ARABA:

Diğer örnekler: okulunuz, akıllı telefonunuz, kot pantolonlarınız... Bu örnekler büyük bir ölçüde
kültürden kültüre değişir elbette. Örneğin Batılı öğrenciler “Kot pantolonları” , “Çikolataları”
keşfetmeyi ilgi çekici bulurken Doğulu öğrenciler başka örneklere ilgi duyabilirler.

5. İklim Eylem Projesi
Proje Hakkında
İklim Hareketi Projesi 2017’de başlatılmış ve Ekim ayında 6 hafta süren bir projedir. Her kıtada
100’den fazla ülkeden katılan öğrenciler burada keşfeder, tartışır ve belli konular üzerinde
oluşturdukları bulgularını www.climate-action.info adresinde haftalık bir video yayınlayarak
paylaşırlar. Böylece, iklim değişikliğinin yerel nedenleri, etkileri ve çözümleri hakkında bulgu
paylaşıp harekete geçebilirler. Öğrenciler birbirlerinin paylaştığı videoları izleyerek dünya
genelindeki iklim değişikliği ve çevre sorunlarını daha derin kavrayabilirler. Proje aynı zamanda
öğrencilerin canlı sanal etkileşimleri deneyimlemesine ve çevrimiçi seminerler aracılığıyla
uzmanların bilgilerini paylaşabilmesini sağlar. Geçtiğimiz yıllarda Rick Davis (NASA Mars
Görevinin başkanı), araştırmacı Céline Cousteau, Matt Larsen-Daw [WWF- UK (Dünya Doğayı
Koruma Vakfı- İngiltere) ‘de Eğitim Yöneticisi] ve başka birçoğu bu çevrimiçi seminerlerin bir
parçasıydı. Bu proje 15 ülkede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Proje aynı
zamanda WWF ile ortak olup projeyi destekleyen isimler arasında Jane Goodall, Princess
Esmeralda, Kumi Naidoo ve İrlanda Cumhurbaşkanı bulunmaktadır.

Proje ücretsizdir ve birkaç amacı vardır:
- Öğrencilerin doğrudan başka ülkelerde yaşayan akranlarından yeni bilgiler
öğrenebilmeleri,
- Öğretmenlerin bu platform aracılığıyla deneyimlerini ve kaygılarını
paylaşabilmeleri
- Mars’a bir mesaj göndermek ve küresel ağaç dikmek gibi ilgi çekici aktiviteler
yürütmek... #PlantED (www.plant-ed.net)
Dünya çapında öğretmenler https://www.climate-action.info/joinus aracılığıyla ücretsiz
katılabilirler.

Önceki Tesirler: Siz de yapabilirsiniz!

Geçtiğimiz son birkaç yıldan beri, İklim Hareketi Projesi'nin bir parçası olarak öğretmenlerin
tutkusu, uzmanlığı ve öğrencilerin de enerjisi ülkelerinde çok büyük ölçüde etki yaratmaktadır.
Aşağıdaki liste tam olarak tamamlanmamış olmasa da sadece birkaç kişinin

çabalarının nasıl büyük bir şeye yol açtığını göstermektedir: Yeni bir icat, hükümetlere
seslenmek, teknoloji olsun veya olmasın şirketlerle bir ekip oluşturmak...
İşte 10 Tesirin Hikayesi:

Malavi - Malavi Ağaç Dikimi
Malavi - Ağaç Dikimi Malavi’deki öğrenciler Chilwa Gölü’ne
doğru uzanan dört ana nehir boyunca 60 milyon ağaç
dikilmesine öncülük etmiştir. Andrew Nchessie’nin amacı Chilwa
Gölü'nesu getiren dört ana nehir boyunca kesilen ağaçları
yeniden dikmek ve gölün tekrar kurumasını önlemekti. Bu
2018’de oluşturulmuş bir tasarıydı. Daha fazlası için:
https://www.climate-action.info/story/tree-planting-malawi
2020'de ise Filipinler'den Peder Benigno bir günde 1 milyon
ağaç dikecek.

Kanada - Mercan Resiflerini Yeniden Canlandırmak için 3 Boyutlu Baskı
Kanadalı öğrenciler Skype yoluyla uzmanlarla -Catherine
McKenna (Kanadalı Çevre Bakanı), Celine Cousteau (ünlü
Okyanus Bilimci Jacques Cousteau’nun torunu) ve Chris Lowe
(Köpekbalığı Uzmanı) bunlardan birkaçı- ve mercanların
beyazlama krizini dengelemek için 3D baskı kullanımı üzerine
bir araştırma üstlendiler. Öğretmenleri Kristine Holloway ile 3D
basılı resif için en uygun olabilecek farklı malzemeleri
araştırdılar ve sonunda da organik deniz canlılarından oluştuğu
için kireç taşının en iyi olabileceği kararına vardılar. Geçtiğimiz
yıllarda mercanları korumak için Maldivler’de bir 3D resif bile
kuruldu. Öğrenciler aynı zamanda yenilebilir su baloncukları da
oluşturmuştu.

İsveç - Başbakanı Ziyaret
Ülkenize değişimi nasıl getirebilirsiniz? Öğretmen Emma Nääs
öğrencilerini başkent Stockholm’de trenle bir geziye çıkarmıştı.
Birlikte Başbakan’ı ziyaret ettiler ve ona “buluşlarını” gösterdiler:
Eşitlik Makinesi. Ve bu, onların önemli bir değişim talep
etmelerine de yardımcı oldu. Bu hareket ulusal bir televizyon
tarafından yayınlanmıştı.

İrlanda - Yeşil Sembol
İrlanda’da Kate Muray’in okulu 2017’de ülkede geniş çaplı
hasara ve can kaybına neden olan Ophelia Kasırgası yüzünden
İklim Hareketi Projesi’ni iptal etmek zorunda kalmıştı. Kate
Muray ve öğrencileri de paketlemelerde kullanılan geri dönüşüm
sembolleri üzerinde çalıştılar. Buldukları şey tutarsız ve
karmaşıktı. Sonrasında Yeşil Sembol Hareketi’ni başlattılar ve
atık yönetimi sembollerinin değiştirilmesi için okula Çevre
Bakanı’nı davet ettiler. Böylece, ulusal bir değişime neden
oldular. Sonrasında, yaptıkları iş üzerine Cumhurbaşkanı’ndan
bir tebrik mektubu aldılar. Öğrencilerden biri, Katelyn Culleton,
ulusal bir televizyon tarafından yayınlanan ilk İrlanda Gençlik
Meclisi’nde iklim üzerine açılış konuşmasını yaptı.

ABD – Güneş Enerjili Bavul (Solar Suitcase)
Koen Timmers, Skype üzerinden mülteci öğrencileri eğiterek
Kakuma Mülteci Kampında’ki eğitim seviyesini artırmaya karar
verişti. Bunun için öncelikle kampa kendi bilgisayarını
göndermeli, internet bağlantısı kurmalı ve güç kaynağı
sağlamalıydı. Öğretmen arkadaşı Brian Copes (Alabama)’dan
bir Afrika okuluna ücretsiz elektrik sağlayabilecek güneş paneli
ve pil ile bir tür güneş enerjili bavul yapmasını istedi. Brian’ın
öğrencilerinin birden fazla dizüstü bilgisayarı ve telefonu şarj
edebilen ve sınıfa ışık sağlayabilen bir bavul ortaya koymaları
sadece birkaç ay sürdü. Bir yıl sonra Brian, Koen ve
Avustralyalı
öğretmen Ken Silburn Dubai’da buluştular ve bavulu Mülteci
Kampı’na getiren Ken oldu. Bir yıl aradan sonra TAG’ten Koen
ve Jeniffer Kakuma Mülteci Kampı’nda toplam 2 tane çevre
dostu okul inşa ettiler, ve artık BM binaları dizel jeneratörlere
ihtiyaç duymamakta. Güneş panelli bavul ve okullar için daha
fazlası : https://innovationlabschools.com

Nijerya - Biyokütle tesisi

Nijeryalı öğrenciler öğretmenleri Olalekan Adeeko ile kendi
küçük biyokütle tesislerini oluşturdu! Biyokütle, bir bitki veya
enerji (elektrik ya da ısı) üretimi için kullanılan hayvansal
maddeler bütünüdür. Öğrenciler proje bittiğinde bu küçük
tesisleri ateş yakmak için kullandılar.

Endonezya – Eko Tuğlalar (Ecobricks)
Endonezyalı öğrenciler ise, öğrenmeyi daha otantik hale
getirmek için bir şirketle iş birliği yaptı (Texas Instruments).
Öğrenciler yeni bir şey geliştirmek için kullandıkları malzemeleri
geri dönüştürmelerine ve yeniden kullanmalarına olanak
sağlayan eko tuğlalar geliştirdiler. Bu da ulusal bir televizyon
tarafından yayınlandı.

Belçika – Sınıfa Aileleri Davet Etmek
Değişim nasıl getirilir? Olivier Dijkmans adında bir öğretmen
öğrencilerin ailesini sınıfa davet etti ve onlara öğrencilerin çevre
kirliliği, su kullanımı, geri dönüşüm ve araba ile ulaşım hakkında
ne hissettiklerini gösterdi ve öğrencilerin çözümlerini sundu.
Ebeveynler de konuyu çocuklarıyla tartıştı. Bu yaklaşım,
tabandan yukarıya doğru değişimi getirmek için harika bir
yoludur.

ABD - Akuaponik
Değişim nasıl getirilir? Olivier Dijkmans adında bir öğretmen
öğrencilerin ailesini sınıfa davet etti ve onlara öğrencilerin çevre
kirliliği, su kullanımı, geri dönüşüm ve araba ile ulaşım hakkında
ne hissettiklerini gösterdi ve öğrencilerin çözümlerini sundu.
Ebeveynler de konuyu çocuklarıyla tartıştı. Bu yaklaşım,
tabandan yukarıya doğru değişimi getirmek için harika bir
yoludur.

50 ülke - Minecraft Eko-Dünya
Teknoloji, insanları küresel olarak birleştirme potansiyeline
sahiptir. Amerikalı öğretmen Joe Fatheree de, dünyanın her
yerinden öğrencilerin yeni bir çevre dostu dünya oluşturmasına
olanak sağlayan bir Minecraft sunucusu geliştirmeye karar
verdi. Bunun sayesinde günün her dakikasında bu 50 ülkedeki
öğrenciler güneş panelleri, hiper döngüler ve diğer çevre dostu
binalar oluşturmakta.

