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I. GİRİŞ 

Proje Sunumu ve Açıklaması  

Eduforhealth projesi Erasmus+ programı kapsamında Okul Eğitiminde 

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği  (Key Action 2, KA2) altında 

yer alan Stratejik Ortaklıklar alanında 2014-2016 yılları arasında 

fonlanmıştır. 

İki yıl süren projenin amacı kişisel gelişim ve refah  için gençlerin gıda 

bilimi eğitimi ile ilgili bilinçlenmesini sağlamaktır. 

 

Avrupa’nın Gelişim Stratejisi İçeriği 

 Avrupa’nın büyüme stratejisi sürdürülebilir ve kapsayıcı 

gelişmeyi işaret eder. Geleceğe dönük Avrupa Birliği 

büyüme stratejisi olan Europe 2020’de beş hedeften 

birisi eğitime yönelik olmakla birlikte son hedef 

Avrupa Birliği sürdürülebilir ekonomisini kapsamaktadır.1 

Eduforhealth projesinin amacı eğitimde, geleneksel olan ve gelenek dışında 

olan öğretim sistemindeki temel ihtiyaçları belirlemektir.   

 Sağlık ve yiyecek politika yönergelerine rağmen eğitim 

çağındaki çocuklara yönelik bilimsel araştırmalar, yüksek 

çoğunluktaki öğrencilerin ve gençlerin sağlıklı 

                                                           
1  Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, Communication From The Commission Europe 2020,A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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beslenmeye yönelik temel kuralları öğrenmedikleri ve sağlıksız 

beslenmeden doğacak olan sonuçlardan kendilerini koruyacak bilgiye 

sahip olmadıklarını tespit etmiştir. 

Yapılan araştırmalara göre, beslenmeye yönelik derslerin azaltılması ya da 

çıkartılmasının sebebinin aile bireylerinin sosyal yaşantısının değişmesinden 

ve çalışmalarından dolayı çocukların hazır yiyeceklere yönlendirilmelerinin 

arttığı gözlemlenmiştir. Okul öncesi eğitim ve aile bireylerinin etkili 

bilinçlendirme çabası sağlıksız yiyeceklerden bulaşacak olan hastalıkların 

önüne geçmek için etkili bir yöntemdir. 

Yaşam kalitesi hayatın her anında sağlıklı gelişim ve sağlıklı davranışlarla 

doğru orantılı olarak ilerler. Avrupa ülkeleri verdiği eğitimin yanında 

öğrencilerin bilimsel açıdan aktif olmaları, iletişim içinde olmaları, 

değişikliklerin farkında olup karar verebilme mekanizmalarını geliştirmeye 

yönelik ihtiyaçların bireylerde 

geliştirilmesi gereken özellikler 

olduğunu gözlemlemiştir. 

Eduforhealth bu maddeler altında 

oluşturulmuş ve geliştirilmiş bir 

projedir. 
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Projenin Özel Hedefleri 

 Hem okulda hem de okul sonrası aktivitelerde Beslenme 

ve Beslenme Güvenliğinin önemi eğitimlerini pekiştirmek 

 Ulusal değerlendirme ve standartlara ulaşmak için 

geleneksel ve web tabanlı materyallere,gelişmiş geri 

bildirim metotlarına dayanarak,Gıda Bilimlerinin birleştirilmiş öğretim 

yöntemlerini uygulanması ile öğretmenleri eğitmek 

 Temel yaşam bilimlerinin hâkimiyetini anaokulundan başlayarak, 

deneyim odaklı öğrenme ve problem temelli öğrenme metotları gibi 

yenilikçi metotları teşvik ederek geliştirmek  

 Gençler arasında, etkileşimli alıştırmalar sağlayarak ve hem 

anaokulundaki hem daha büyük çocuklara adapte edilmiş canlı 

örneklerle, merak duygusunu devam ettirmek ve yaşam bilimleri için 

istek geliştirmek. 

 Öğrenciler arasında açık görüşlü, stres kontrollü, kendini bilen gibi resmi 

olmayan yeterlilikleri tamamlayarak olumlu bir öz-şekil, iletişim ve öznel 

ilişki kurarak, hayat boyu sağlıklı yaşam davranışlarını, teşvik etmek. 

 Formal eğitim ve görev başı eğitimi arasındaki uyumsuzluğu en aza 

indirmek amacıyla öğrencilerin heveslerini sürdürerek ve yaratıcılıklarını 

ön plana çıkartarak, lisede zanaat için bilimsel ve teknik kariyeri teşvik 

etmek 

 Gıda Bilimi alanında grup projelerinin geliştirilmesini desteklemek 

 Temel ve dönüşümsel yetenekleri geliştirmek 

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri tabanlı çözümler kullanarak fen bilimlerinin 

her alanında eğitim kaynakları geliştirmek 
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Odak Grupları Hangileridir? 

 

Beklenen Etki Nedir? 

 Gıda Bilimi ve bununla alakalı konuların okul ve eğitsel süreçlerle bir 

bütün olarak belirlenen ve analiz edilen ihtiyaçlara dayanan iyi 

örneklerin dâhil edilmesi 

 Gençlerin fen alanındaki düşük performans seviyesini yükseltmek için 

motivasyonlarını arttırmak 

 Gıda Bilimleri Eğitimi’ndeki öğrencilerin formal ve informal 

yeterliliklerini; kişiliklerini geliştirmek, kişisel yaşamlarında ve toplumda 

bilimin yerini anlamayı arttırmak 

 Öğrencilerin gıda bilimleri alanındaki kariyer seçiminde profesyonel 

gelişim fırsatını arttırmak 

 Kendi profesyonel alanlarına ve kuruluşlarına göre farklılık gösteren 

katılımcı ve paydaşlardan bilgi ve tecrübe edinmek (profesyonel, 

sosyal ve kültürel bakış açısı ile) 

Okul öncesi,ilkokul ve 
ortaokul düzeyindeki 

öğretmen ve öğrenciler 

Yüksek öğrenim öğrencileri 
pratik aktivitelerde 

ortaöğretim öğrencileri ile 
yakın işbirliği içerisinde 
olup, dahil edilmiştir.

Yiyecek endüstrisi ve gıda 
ürünlerinin kalite kontrol 

sürecine dahil olan 
kurumlardan paydaşlar              

( öğrencilerin velileri gibi) vs.
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 Daha iyi bir dil yeteneği ve kültürel farkındalık yaratmak 

 Ara kuşak öğrenmeyi uygulama: – Dijital hikâyeleme ile- gençlerin 

sesi yaşlı insanların sağlıklı yeme-pişirme bilgilerine dijital ses olurken, 

yaşlı insanlar gençlere geleneksel sağlıklı yemekleri ve onları pişirmeyi 

öğretecek 

 Beslenme ile alakalı kronik hastalıkların ve sağlıklı beslenmenin 

arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşıldığı ve sağlıklı beslenme kalıbına 

uyan yiyeceklerin gerçek seçimi sonucunda, Avrupa çapında yüksek 

yaşam kalitesi beklentisi olan Avrupa halkının refahı üzerinde olumlu 

iz bırakmak. 
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Projenin Temel Maddeleri Nelerdir? 

 Beslenme programı, Sağlık ve Beslenme Güvenliği programlarının 

eleştirel analizi 

 Eğitim Araçları 

 10 adet akıllı dijital kart oyunu modülü, 20 adet dijital portalda ilgili 

hikâyeler 

 Her ülke için en az 30 adet sınıf içi uygulamalı ve aktif katılım 

sağlayacak portfolyo 

 Eğitim sürecinde en az 300 öğretmen ve 200 adet eğitim materyali 

 Beslenme, Sağlık ve Gıda Güvenliği olarak adlandırılan bu üç konuyla 

alakalı bilinçlendirmeye yönelik 3000’den fazla anket formu 

 Değerlendirme Materyalleri 

 Okul Eğitimi için Doğru Beslenme kitapçığı, Çocuklar için beslenme ve 

güvenliği kitapçığı  

 Proje internet sitesi : http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/ 

II. EĞİTİM ŞEKLİ VE MODÜLLERİ  
Eduforhealth projesi adı altında okul-öncesi, ilkokul ve ortaokullarında 

var olan sağlık, beslenme ve güvenli beslenme programları proje 

ortakları tarafından gözlemlenmiştir. 

Tüm proje ortakları, okul-öncesi eğitimden ilkokul ve ortaokuldaki 

eğitime kadar olan ulusal eğitim kısmındaki her seviyeyi nitel ve nicel 

olarak Beslenme, Sağlık ve Güvenli Beslenme başlıkları altında 

incelemişlerdir. Bu inceleme esnasında uygulanan eğitici metodlar ve 

aktiviteler belirlenmiştir.  

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/
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Bunun yanı sıra bilimler arası alanları esas alan anket formları göz 

önüne alınmıştır. Bu anketler proje ihtiyaçlarına ve başlangıç noktasına 

göre oluşturulmuştur.   

Süreç analizinin ardından eğitim stratejileri ve uygulama zamanı 

belirlenip gerekli içerik ve metodlar tanımlanmıştır. 

Eğitim Sürecinin Yapısı

 

Eğitim Süreci ve Uygulamalar üç aşama olarak planlanmıştır: 

 

1. Eğitim,10 modül içeren  60 saatlik blended/harmanlanmış 

öğretmen eğitimi olarak dizayn edilmiştir. 

Her ortak katılımcıların profillerine göre planlanmış olan yüz yüze ve 

web tabanlı eğitim saatleri düzenlemiştir. 

 

 

 

•Yüz yüze eğitimler

• Web tabanlı 
eğitimler

60 saat öğretmen 
eğitimi

•Eğitim modülleri

•Geri bildirim

•İşbirliği

Çevrimiçi platform
•Çevrimiçi geri 

bildirim

•Sınıf için portfolyo 
uygulamaları

Değerlendirme
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2. Web tabanlı platform modülleri takip etmek, modüller hakkında 

bildirim yapmak ve geri bildirim almak ve öğretmenlerin 

uygulamalarını takip etmek için oluşturulmuştur. Aynı zamanda 

öğretmenler arası iletişime de olanak sağlamaktadır. 

3. Değerlendirme eğitim modüllerinin uygulanmasıyla 

başlatılmıştır.  

 

Bu eğitim e-öğrenme platformunun yönlendirmesi yardımıyla özel ders 

üzerine organize edilip, yüz yüze görüşme ve platform üzerinden 

keşfetmeye dayalı olarak planlanmıştır. Eğitim sürecinin yanısıra sınıf içi 

uygulamalar da öğrencilerin beslenme-sağlık-güvenli beslenme 

üçlüsünün öneminin günlük hayatımızdaki öneminin anlaşılmasında 

önemli bir parçadır. 

Eğitim süreci 60 saatlik harmanlanmış/blended öğrenme bölümlerini 

içerir. (değerlendirme dâhil olarak).   

Eğitim sonunda öğretmenlere Özel etkinlik günlerinde ve sınıflarda 

sunulmak üzere beslenme-sağlık-güvenlik üçlüsü hakkında eğitici bir 

portfolyo ve etkinlikler hazırlamaları istenmiştir.  

Yüz yüze yapılan etkinliklerin aktifliği hakkında kesinlik sağlamak için 

sınıfiçi uygulamaları için dizayn edilmiş olan  sağlık/beslenme konulu 

güvenlik bilgileri her bir ülke ortağı tarafından kullanılmıştır.  
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Eğitim Modüllerinin Konuları 

Derslerin içeriği ve pratik uygulamaları beslenme, sağlık ve besin 

güvenliği konularını temel alarak aşağıdaki maddeler halinde 

belirlenmiştir: 

1. Yiyeceklerin Temel Bileşimi 

(Glusitler,yağlar,proteinler,vitaminler,mineraller,biyolojik aktif 

bileşikler) 

2. İnsan sağlığında ve bedensel işlevinde besinlerin rolü 

3. Yiyeceklerin biyolojik aktif bileşikleri ve sağlık üzerindeki etkileri 

4. Gıda tüketiminde kimyasal katkı madddelerinin doğurabileceği 

riskler (Örn: ağır metaller, tarım ilaçları, kendiliğinden oluşan 

zehirler, kimyasal zehirler, vs ) 

5. Gıda tüketiminde biyolojik risk ( verilen örnek: patojen ve 

katıştırma mikroorganizmaları) 

6. Kimyasal ve biyolojik riskler ve bunların önlenmesi 

7. Besin değerli gıdaların etiketlenmesi 

8. Tavsiye Edilen 

Günlük Tüketim 

Miktarı (RDA) ve 

Tüketim Güvenliği 

9. Sağlık Logoları 

10. Gıda Hijyeni 

 
 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en


  

15 
 

 Eduforhealth Eğitim Süreci Hedefleri 

 Sınıf içi uygulanabilecek bir aktivitenin düzenlemesi 

 Eduforhealth konuları adı altında öğretici birlik oluşturmak 

 10 adet önemli okul eğitimi hakkında konular hazırlama 

 Öğretici stratejilerin ve yenilikçi metodların olduğu ders 

planları oluşturmak  

 Malzemeleri ve ürünleri ayarlamak, öğrenci ürün çıktılarını 

planlamak 

 Kriterleri belirlemek ve öğrencilerin tepkilerini 

değerlendirmek 

 Sınıf içi aktiviteleri öğrencilerle geliştirmek 

 Öğrencilerden oluşturulan aktivite uygulamalarının ve geri 

bildirimlerin toplanması 

 Sınıf içi uygulamalarının değerlendirilmesi 
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EduForHealth Eğitici Mateyaller  

Eğitim materyalleri diğer ülke ortakların analizleri ve anket sonuçlarına 

göre tasarlanmıştır.  

Eduforhealth eğitici materyalleri proje uzmanları tarafından üretilmiştir: 

 Yeterli eğitim amaçlanarak öğrencilerde uzun zamanlı kalıcı ve 

kuvvetli bir temel yapı yaratmak;  

 Öğrencilerin kendi yaşantılarında, aile yaşantısında ve küresel 

ortamda sağlıkla beslenmenin ilişkisini ve güvenli beslenmenin; 

 Öğrencilerin kişisel sorumluluklarını geliştirmek;  

 Öğretmenin önplanda olduğu eğitim metodunun önüne geçen 

Bilimsel Öğrenim Metoduna(sorgulayıcı bilimsel eğitim, ICT 

platformüzerinde bilimsel eğitim, dönüşümsel disiplinli aktiviteler,  ); 

öğrencileri teşvik (ör: sorugulayıcı bilimsel eğitim, ICT-platformunda 

bilim eğitimi, çapraz disiplinli aktiviteler, tek başına deney ortamı 

oluşturmak)  

 Detaylandırma tekniğiyle öğrencilerin öğrenmeye yönelik kavrama 

ve iletişim yeteneklerini geliştirmeye teşvik etme; 

 Ortakları okul içi ve okul dışında da katılımlara teşvik etmek; 

 Öğrencileri sorunları çözmek üzere kendi çözümlerini üretmeye ve 

yöntem bulmalarına ve bunları sürdürmeye teşvik etmek; 

 Öğrenci, öğretmen ve veli arasında uyum sağlamak;  

 Bölge öğretmenlerin belirlenen seviyede e-öğrenme platform ve yüz 

yüze öğrenme seansları gibi tüm yeni öğrenme metodlarının 

kullanılabildiğinden emin olmak. 
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o Eğitim Platformu- Moodle 

 

Eğitimin kapsamı ve eğitim materyalleri platformun ana bileşenleridir. 

Eğitim materyalleri e-öğrenme platformunda bulunabilir. 

Platform anlamlı ve eğlenceli öğrenme aktiviteleri sunar. 

Tüm katılımcı öğretmenler (okul öncesi, ilkokul ve ortaokul) 

materyallere ulaşabilmek için platform kayıtlıdır. Platform aynı zamanda 

projenin 10 ana maddesini içermektedir. Makaleler ulusal dillere 

çevrilmiş ve uygulayıcı öğretmen ve uzmanlara kaynak olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.eduforhealth.ssai.valahia.ro/?lang=en 
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o  Oyun Platformu 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login 

Proje esnasında proje ana konularını temel alan digital oyunlar 

oluşturulmuş ve  platforma aktarılmıştır. Bu oyunlar sayesinde 

öğrenciler beslenme, sağlık ve güvenli beslenme hakkındaki bilgilerinin 

doğruluğundan emin olabilir ve yanlışları hakkında geri bildirim 

alabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play 

Bu oyunun tasarımında sosyal ve yapılandırıcı eğitim şekli göz önüne 

alınmıştır. Proje, öğrencilerin platformda ve platform ortamındaki 

oyunda aktif öğrenme becerilerini geliştirmektedir.  

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login
http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play
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o Dijital Hikâyeler: 

Dijital hikâye; öğrencilere, özgün bir içerikle hikâyeleme yeteneklerini 

geliştirmeye ve bu yöntemi öğrenen kişilerin olduğu platformda 

bilgilerini paylaşıp ve geri bildirim almaya olanak sağlar.  

 

 

 

 

 

 

Akıllı dijital hikâyeleme etkinliğiyle öğrencilerin beslenmeyle ilgili kötü 

alışkanlıkları bu projede yer alan dijital materyallerle tespit edilmektedir. 

Dijital hikâyelemeyle öğrencilerin bulunduğu ülkenin kültürel boyutuyla 

uyuşan sağlık ve beslenme şekillerinin öğretilmesi hedeflenmiştir. 

Dijital hikâyelemedeki teknolojik imkânlarla öğrencilerin grup olarak 

çalışmalarını ve hem öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimin 

gelişmesine hem de öğrenci-öğretmen ilişkisinin gelişmesine katkı 

sağlar.  

Önemli konular hakkındaki dijital hikayelere Eduforhealth 

platformundan ulaşabilirsiniz. 

(http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en) 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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III. OKULLARDA SAĞLIK EĞİTİMİ 

Beslenme ve Eğitim 

Obezitede dikkat edilmesi gereken faktörlerden birisi erken yaştaki 

beslenme şeklidir. Obeziteyi önlemek küçük yaşlarda başlar. Erken 

yaştaki ve genç yaşta sağlıksız beslenme ileriye dönük obezite sorununa 

alt yapı hazırlar. Bunun yanı sıra okullar,aile ve toplum dengeli 

beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmelidir.2 

Beslenme, sağlık ve eğitim gelişimin üç ana destekçisidir. Okul bazlı 

beslenme eğitimi bu üç konunun 

hepsine değinmektedir. Beslenme 

eğitimi bu konulara bir aracı olmuştur. 

Bu eğitim insanların daha sağlıklı bir 

hayat ve doğru beslenme şekline sahip 

olmasını teşvik etmektedir. Beslenme 

eğitimi aynı zamanda sağlıklı ve aktif bir 

hayatın temel taşıdır. Gıda ve beslenme eğitimi, güvenli besin hakkında 

bilgi edinme ve sağlıklı yeme alışkanlığı edinmede önemli rol oynar. 

Aynı zamanda etkili beslenme eğitimi bir çok ülkede bulaşıcı olmayan 

hastalıklarla mücadele etmede de önemli rol oynamaktadır.3 

Okul çağındaki çocuklar öğretmenleriyle, aileleriyle, yaşıtlarıyla ve diğer 

insanlarla sürekli iletişim halindedir. Evdeki ortamdan, kendi yaşıtlarının 

olduğu ortamdan, okul ortamından ve sosyal hayattan etkilenmeye 

                                                           
2Healthy Nutrition and Active Life Program of Turkey (2010-2014), 
3Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, FoodandAgricultureOrganization of the United Nations FAO, 
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açıktırlar. Bundan dolayı okul ortamı yeme düzeninin oluşmasında ve 

yeme alışkanlıklarının edinilmesinde etkin rol oynar. Okullar 

öğrencilerin beslenme eğitimlerini geliştirdiği doğal bir ortamdır. Okul, 

öğrencilerin hayatlarında verdikleri kararları etkiler. 

 

Etkili bir beslenme eğitimi geniş bir programı kapsar. Bu program sağlık  

ilkesinin prensiplerini temel alır. Bütün sağlıklı beslenme okul aktiviteleri 

genişletilmiş ‘makro beslenme eğitim programı’ olarak görülebilir. Aile 

ve toplum makro-programının bir diğer kesimini oluşturur. Bu iki 

grubun katılımı beslenme eğitiminde önemli rol oynar çünkü okul tek 

başına çocukların öğrenim alanı değildir. Yeme alışkanlıkları ve 

tutumları ilk olarak aile yanında başlar ardından toplum tarafından, 

çocukların kendi tecrübeleriyle ve fiziksel ortamla pekiştirilir. Bu yüzden 

de okullar aile bireyleri ile iletişim halinde olmalı ve birlikte 

çalışmalıdırlar. Ailelerle ve beslenme ile alakalı sektörlerle, organizasyon 

ve kişilerle pozitif ilişkilerde bulunmak önemlidir. Bu iletişim ve 

çalışmalar beslenme eğitiminde etkili rol oynar. 

Okullarda etkili beslenme eğitimi sağlıklı gelişime yönelik ve üç 

bölümden oluşan programlardır.   

Eğitim ve sağlık ilişkisi iki yönlüdür. İlki, öğrencilerin beslenme ve sağlık 

durumları öğrenimlerini etkiler. Diğer bir yönden de öğrenim süreci 

öğrencilerin sağlığını ve beslenme şekillerini etkiler. Hijyen konusunda 

eğitimin önemli bir yeri vardır. Hijyen eğitimi yiyeceklerin çeşitliliği ve 

bu yiyeceklerin korunma şekli ile alakalı, yiyeceklerden bulaşacak 
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baltnews.it 

hastalıklardan korunma ve bilinçsiz beslenmenin önüne geçmek için 

pratik bilgiler içerir.4 

 

Sağlık, birey için önemli bir faktör olmakla 

birlikte aynı zamanda ekonomik refah 

içinde önemlidir. Kişilerin sağlığı 

ekonomiyi üreticiliği, çalışan sayısı ve 

toplum harcamalarını  etkiler. Sağlık 

harcamaları da ekonomi dostu harcama 

olarak gözlemlenmiştir. Çevrebilimi ve 

çalışma sektörü gibi sağlık sektörü dışındaki alanlarda da daha iyi bir 

sağlık desteği ve hastalıklara karşı önlemler sağlık sektörünün 

sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmaktadır.5 

 

Avrupa Birliği ‘White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, 

Overweight and Obesity related health issues’ bildirisine göre kişilerin 

bilgi edinimi, tercih seçimleri ve davranışları kişinin bulunduğu çevresel 

faktörlere, yaşam tarzlarına ve yeme alışkanlıklarına bağlı olarak şekil 

alır. Bir taraftan belirli, araştırılmış ve kesin bilgillerle yiyecek satın alma; 

diğer yönden ise çevresel faktör olan reklam ve medyadan kaynaklı 

yiyecek seçimi değişiklik gösterir.6 Kişiler genellikle bulundukları iş veya 

okul ortamındaki en yakın restaurantlara veya kafelere giderek oradaki 

                                                           
4 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. 
5 Investing in Health, CommissonStaffWorkingDocumentSocialInvestmentPackage, February 2013, 

Brussels, 20.2.2013, SWD (2013) 43 final. 
6 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, 

OverweightandObesityrelatedhealthissues.’Commission of theEuropeanCommunities, Brussels, 30.5.2007 

COM(2007)279 final. 

file:///C:/Users/BuseSultan/Desktop/baltnews.it
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mevcut yiyecekleri tüketmektedirler. Beslenme düzeni kişinin 

bulunduğu bölgedeki altyapı ve gelişimine, tarımına, politicik ve 

ekonomik durumuna ve taşımacılık sektörüne göre şekillenir. Gıda 

üretimi endüstrisindeki değişiklikler Avrupa standartlarına göre belirli 

bir gıdanın mevcudiyetinde, üretim sayısının, işlenmiş ve işlem 

görmemiş gıdaların miktarında önemli bir etkiye sahiptir. Avrupa 

standartlarına göre üretilen gıdalardaki ürün üretim şeklinin değişmesi 

ürün çeşitliliğinde ve sayısında önemli bir etkendir.7 

 

Bireylerin gıda seçimleri, psikolojik faktöre göre, kültüre göre, sosyal 

faktöre, inanca, eğitime, ekonomik faktöre, kişinin yaşına, 

reklamcılıktan, aileden ve arkadaş ortamından etkilenir. Dünya artık 

daha geniş ve bu genişlik gıda sektöründeki kişinin seçimlerini 

değiştiriyor. Avrupa çapında yapılan ankete göre, 15 yaş ve üstü 

gençlerin yiyecek seçimlerinde kalitenin (aynı zamanda güvenli gıda), 

fiyatın, tadın, sağlıklı beslenme alışkanlığının ve aile ortamının etkili 

olduğu belirlenmiştir. Aile, çocukların ilk yıllarındaki yeme alışkanlıkları 

üzerinde etkili rol oynar. Bir çok çocuk kendi yeme listesini seçemiyor.  

 

Aileler çocukların yerine yiyecekleri seçiyorlar. Çocuklar okul ortamında 

kendi arkadaşlarıyla olup kendi seçtikleri yiyecekleri tüketiyorlar. Bu 

noktada okul, öğrencilerin yemek yeme alışkanlıkları üzerinde önemli 

bir rol oynamaktadır. Sadece yemek yemeğe değil aynı zamanda 

televizyon, film ve reklam izlemeye de vakit harcıyorlar. Bu faktörler de 

gıda sektörü ve ideal vücut yapısı konusunda kişiye mesajlar 

                                                           
7 RachaelDixeyandothers; HealtyEating for Youngpeople in Europe, A School-

basednutritioneducationguide, IPC International Planning Committeeof theEuropean Network of 

HealthPromoting Schools 1999, ISBN 92 890 1170 X. 
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iletmektedir. Arkadaş edinmek gençler için kendilerini tanımlamada ve 

aile faktöründen uzaklaşıp özgürleşmede önemlidir. Gençler bir arkadaş 

grubuna dahil olmak isterler. 8  Okullar sadece çocukların doğru 

beslenme ve sporun önemini anlatmakla yükümlü değil aynı zamanda 

bu sağlıklı yaşamın faydalarını da anlatmakla yükümlüdür. Okullar bu 

konular hakkında özel ortaklıklarla ve seminerle yönlendirilebilirler. 9 

Beslenme konusunda yeni kavramlar,insan sağlığı alanında besin 

güvenliği ve uygulamaları 

‘Öğrencinizin beslenme düzeni ve yaşam tarzı üzerinde pozitif etki bırakın’ 

‘ Sağlıklı öğrenci=Daha yüksek oranda katılım=Daha iyi davranış şekilleri=Daha 

yüksek test puanları ’ 

 

 Gençler ve Yetişkinler için yaygın obezite sorunundan korunma ve 

tedavi şekilleri Obezite, yağların yüksek miktarda vücutta birikmesi 

sonucu oluşan tıbbi bir hastalıktır. Obezite teşhisi konulan kişiler 

düşük yaşam standardına ve/veya ciddi sağlık problemleriyle 

karşılaşmaktadır. Obezite sadece fiziksel görüntüyle alakalı değildir. 

Birçok anket gösteriyor ki yüksek orandaki vücut yağ indeksi sağlıksız 

yaşam koşullarına neden olmaktadır. 

Şişman ve obeziteyle mücadele eden insanların, kilo kaybının daha 

sağlıklı bir yaşama adım olduğu fikri yaygınlaşmıştır. Aşırı kilo ve 

obezitenin genç nüfustaki oranı son 20 yılda dünyanın birçok 

bölgesinde artmıştır. 

                                                           
8 Rachael Dixey and others; Healthy Eating for Young people in Europe, A School-based nutrition education 
guide, IPC International Planning Committee of the European Network of Health Promoting Schools 1999, 
ISBN 92 890 1170 X. 
9 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues. 
Commission of the European Communities, Brussels, 30.5.2007 COM(2007)279 final. 
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Obezite sadece gelişmiş ülkelerde değil aynı zamanda gelişmekte olan 

ülkelerde de sorun teşkil etmektedir.  Uluslararası Obezite Görev 

Gücü(International Obesity Task Force (IOTF)) ‘ün verilerine göre dünya 

çapında 20 milyondan fazla çocuk ya şişman ya da obezdir.
10

   

Dünya çapında obezite sorunu 1980’den bu yana ikiye katlanmıştır. 

2014 yılındaki 1,9 milyardan fazla yetişkin ve 18 yaş ve üstü kişilerin 

fazla kilolu olduğu tespit edilmiştir. Bunların 600 milyondan fazlası 

obez, 18yaş ve üstü kişilerin %39’u aşırı kilolu ve %13’ü obez olarak 

2014 yılında tespit edilmiştir.    

 

 

Türkiye Demokratik ve Sağlık anketi her 5 yılda bir Türkiye’de 

yapılmaktadır. Sonuçlara göre kadın nüfusundaki obezite oranının 

arttığı gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmaların sonucuna göre 1998, 

2003 ve 2008 yıllarında 15-49 yaş arası(Vücut Kitle İndeksi(VKİ) = 25-

29.9 kg/m2) şişman bayan oranının  %33.4, %34.2 ve %34.4 olarak ve 

obezlik oranının (VKİ = 30kg/m2) 1998, 2003 ve 2008 yıllarında sırasıyla 

%18.8 , %22.7 ve %23.9 olarak tespit etmiştir. Bu tespitlere göre son 10 

yılda bayanlardaki obezite yaygınlığı %5,1 artmıştır. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/
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Aşırı şişmanlık ve obezlik sonucu sıkça karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

 

Obezite 60’dan fazla hastalıkla bağlantılıdır. Yükselen vücut kütle 

indeksi(VKİ) 2012’de ölümle sonuçlanan kalp ve 

damar yolları hastalıkları (çoğunlukla kalp 

hastalıkları ve kalp krizi), diyabet, kas ve iskelet 

bozuklukları(kemik yapısının bozulması), bazı 

kanser türleri(endometriyal, göğüs ve kolon) gibi 

tehlikeli sağlık durumlarına neden olur. Bu 

hastalıkların oluşma oranı VKİ’nin oranının 

yükselmesiyle aynı orandadır.  

 

Obeziteyle savaşmada yıllık $147 ve $210 milyar 

dolar harcama hesaplanırken, %15’e yakın, 

senelik medikal harcamalara yönelik uzmanlar obezite sorununun 

devam etmesi durumunda 2030’a kadar her yıl yıllık medikal 

harcamanın  $45 - $65 milyar dolar artacağını belirtmiştir.11 

 

 

 

 

 

                                                           
11http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 

http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40 

http://123rf.com 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40
http://123rf.com/
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Besin okur-yazarlığı ne demektir? 

Yemek yeme isteği insanların doğal bir 

ihtiyacıdır. Hangi yiyeceklerin insanın 

yaşam kalitesini (ve tabii ki dünyanın da 

kalitesini) ve insan sayısını artıracağını 

bilmek önemlidir. Yemeğin kültürü başlığı 

adı altında da yemeğin üretiminden 

masaya kadar olan süreci takip edilir ve gıda seçiminin insan sağlığı, 

hayvan sağlığı ve doğanın üzerindeki etkisinin anlaşılması sağlanır.12 

 

Besin kültürünü bilen bir kişi:  

 Yiyeceğin; yetiştirme, ekim, dağıtım, işleme, paketleme, satma, 

tüketme ve yok etmeden oluşan üretim süreci hakkında bilgi 

verebilir ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunabilir. 

 Sürdürülebilir tarımla endüstriyel tarımın sonuçları arasındaki farkı 

anlayabilir. 

 Mevsimsel gıda tüketiminin ekonomik ve çevresel etkisi hakkında 

bilgi sahibi olur. 

 Bütün ve işlenmiş gıdanın arasındaki farkı anlayabilir. 

 Sağlıklı besinle bunun sağlığa olumlu etkisini anlayabilir. 

 Temel alışveriş ve pişirme becerilerine sahip olur. 

 Alışveriş: tüketiciyi yanıltan ve kandıran promosyonlar, farklı satış 

stratejilerini öğrenir.  

 Pişirme: Basit, besin değerleri yüksek ve kaliteli yemek pişirme 

yeteneğine sahip olur.13 

                                                           
12http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 

http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
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İşlevsel Yiyecekler 

Bazı işlevsel yiyeceklerin ve içeriklerinin sağlıklı yaşama katkıda bulunduğunu 

biliyor muydunuz? 

’İşlevsel yiyecek’ olarak bilinen besinler, diğer besinlerden öte belirli 

hastalıkların oluşumunu azaltmada ve belli sağlık sorunlarının 

önlenmesinde etkilidir. ‘İşlevsel yiyeceklere meyveler, sebzeler, tam 

tahıllar, takviyeli besin ürünleri, içecekler örnek gösterilebilir.   Yeni gıda 

ürünleri daha sağlıklı olması için geliştirilirken geleneksel olan gıdaların 

işlevselliği keşfedilip araştırılmıştır. Böylelikle hangi yiyeceğin yaşam 

kalitenizi arttıracağını bilmek sağlınız üzerinde daha kontrollü olmanızı 

sağlamıştır.  

 

Fonksiyonel bileşen grupları şunlardır; 

Karetonoidler, Diyet lifi D… Yağ asitleri, Flavonoids,izotiyosiyanatlar, 

Mineraller, Fenolik asitler,Bitki siterolleri, , Polioller, Prebiotikler, 

Probiotikler, fitoöstrojenler, Soya Proteini, Sülfitler / tiyoller, 

Vitaminler.14 

 

 

                                                                                                                                           
13http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 
14http://foodinsight.org 

http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
http://foodinsight.org/
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www.precisionnutrition.com 

Genetik ve Beslenme 

Besin ve besin bileşenleri vücudu 

etkiler, vücudu hastalıklardan korur, 

vücudun sağlıklı olmasını sağlar ve 

vücudun ortamdaki değişikliklere karşı 

verdiği tepkiyi ölçmede yardımcı olur.  

Belli koşullar altında beslenme şekli bireyler 

için birçok hastalıkla karşı karşıya kalma riskini oluşturabilir.  

Yaygın besin kimyasalları insan geninin yapısını değiştirmek üzere 

direkt veya dolaylı yoldan etki yapar.  Hangi kimyasalın kişinin sağlığı 

konusunda etkili olacağı o kişinin gen haritasına göre farklılık gösterir. 

Bazı beslenme düzeniyle alakalı genler (ortak çeşitlilikte olan) kronik 

hastalıkların başlangıç, oluşum, ilerleme, ve şiddetli bölümlerinde rol 

oynar. Beslenme düzenine olan müdahale, beslenmeye yönelik, besin 

değer bilgisine ve gen yapısına (ör: kişisel beslenme düzeni) dayanan 

bilgiler içerir.15 

 

 Gıda Güvenliğinde Organik Yiyecek Stratejileri/Gıda Güvenliği Risk 

Yönetimi/ Gıda üretiminde izlenebilirlik/Tarladan sofraya 

Gıda güvenliği geleneksel ürünlerden çok organik ürünlerde daha iyidir.  

Hem doğal hem de endüstriyel alanda gelecek yıllar için birçok gelişme 

mevcuttur. Bununla birlikte bu yeni teknolojinin insan doğasına ve 

çevreye karşı negatif etkilerinin olmaması için tedbirli olmak önemlidir.  

Sınıflandırma, kontrol ve sertifika işlevi adımları gıda güvenliğini arttırır 

ve bu konuda da organik sınıflandırmanın önemli avantajları vardır.  

                                                           
15http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/ 

http://www.precisionnutrition.com/all-about-genetic-testing
http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/
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Organik sınıflandırmanın gelişmesinde ürünün kökeninin bilinmesi de 

pozitif etki sağlar. Benzer olarak, organik ürün kuralları ve gıda 

güvenliği; yönetim, işleme, dağıtım ve pazarlama kurallarının tanıtımıyla 

güçlendirilebilir. 

BESİN GÜVENLİĞİ 

Ürün güvenliği Tarım-gıda-sistemi güvenliği 

-Toksik olmayan,güvenilir besin 
-Besin değeri olan güvenilir besin 
-Güvenlirlik beyannamesi(besinin 
tüm içeriğinin belirtilmesi) 
-Besin etiketlerinin 
güvenilirliği(Organik besin etiketinin 
gerçeği ifade etmesi) 

Tedariğin güvenliği 
Dağıtımın güvenliği 
Şeffaflık ve yakınlığın güvenliği 
Besin üretiminde tüketici etkisinin 
güvenliği 
Tüm besin üretim sürecinin 
kullanılan  besin etiketleri ile 
güvenilir olması 
Besin üretim uygulamalarının 
insan,diğer yaşayan canlı 
organizmalar,çevre ve iklim üzerinde 
hiçbir negatif etkisinin olmamasının 
güvenilirliği 

 

 
 

 

 

 

 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd 

 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd
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IV. SINIF İÇİ AKTİVİTELER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5E Öğrenme Metodu 

Günümüz eğitim sisteminde yeni ve aktif eğitim sistemleri oldukça 

tercih edilmektedir. 5E metodu eğitsel bir metot olup öğrencilerin eski 

bilgilerinin üzerine yeni bilgi eklemelerine olanak sağlar. 5E öğrenme 

metodu her yaştan öğrenci ve yetişkinler için uygundur. Bu aktivitenin 

amacı öğrencilerin eski bilgileriyle yola çıkıp edindikleri yeni bilgiler 

arasında bağlantı kurmalarını sağlamak, grup halinde çalışma ortamı 

yaratarak bilgilerini açıklayıcı şekilde sunma becerilerini geliştirmektir 

(Bybee, 2006).  

 

5E başlığındaki her ‘E’ harfi öğrenim sırasındaki aşamaları tanımlar:  

Giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme, değerlendirme. 5E, öğretmen 

ve öğrenciyi bir araya getirerek iki tarafın bir aktivitede yer alıp konu 

hakkında var olan fikirlerini paylaşmalarını ya da yeni fikirler üreterek 

ortak noktada buluşmasını sağlar. 
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5E Tanımı Öğretmen Davranışı Öğrenci Davranışı 

Dikkat çekme/Giriş 

 İlgi oluşturmak 

 Ön bilginin açığa 
çıkarılması 

 Geçmiş bilgiler ile 
bağlantı kurulması 

 Odaklanacak 
parametreler 
belirlenir 

 Konu çerçevelenir 

• Öğrencinin ilgisini çeker. 
• Merak uyandırır. 
Öğrencilerin bildikleri ile 
bağlantı kurmalarını sağlar. 

 Konu hakkında 
düşünmelerini 
sağlar. 

• Sorular sorar ve cevap 
vermelerini teşvik eder. 
• Öğrencinin ön bilgilerini 
ortaya 
çıkarmaya çalışır. 

 Neden bu oldu? Bu konu 
hakkında ne biliyorum? 

 Bu konu hakkında ne 
bulabilirim? sorularını  sorar. 

 Sorulara cevap vererek, 
konuya ilgisini gösterir. 

Keşfetme 

 Anahtar kavramlar 
deneyimlenir 

 Yeni beceriler 
keşfetmek 

 Araştırmak, 
sorgulamak, soru 
sorma pratiği 
yapılması 

 Düşüncelerin 
yoklanması, 
incelenmesi 

 Öğrencileri birlikte 
çalışmaları 

 için teşvik eder. 
• Öğrencileri gözler ve 
öğrenciler birbirleri ile 
etkileşirken onları 
dinler. 
• Öğrencilerin araştırmalarını 
daha farklı  duruma çekmek 
için yönlendirici sorular sorar. 
• Öğrencilere yeterli zamanı  
sağlar 

• İlgi alanına göre konuyu 
keşfetmek için sorgular. 

 İyi bir dinleyici olur 
• Tahminlerini ve hipotezlerini 
test eder. 
• Yeni tahminlerde bulunur ve hipotezler 
kurar. 
• Farklı  deneyler dener ve 
arkadaşlarıyla tartışır. 
• Gözlemleri ve oluşturduğu 
fikirleri kaydeder. 

 Geçici alternatif bilgileri tartışır 

Açıklama 

 Yeni keşfedilen 
bilgiler ile önceki 
bilgiler arasında 
bağlantı kurulur 

 Yeni anlayışlar ile 
iletişim kurulur 

 Gayri resmi lisan 
ile resmi lisan 
arasında ilişki 
kurulur 

• Öğrencileri 
cesaretlendirerek, 
kavramları  kendi cümleleriyle, 
tanımlamalarını  ister. 

 Tanımlar, yeni 
kelimeler ve 
açıklamalar ile 
öğrencilerini 
destekler 

• Öğrenciden kanıt bekler. 
• Açıklamalarını  öğrencilerin 
deneyimleri üzerine kurar. 

 Tüm makul 
cevapları kabul 
eder 

 Çeşitli etkileşimleri 
sonucu,kavramların 
açıklamalarını ve 
tanımlamalarını  yapmaya 
çalışır. 

• Arkadaşlarının açıklamalarını 
 dinler. 
• Açıklamalarında daha 
önce kaydetmiş  olduğu 
gözlemlerini kullanır. 

 Destekleyici ve pozitif bir 
yaklaşımda bulunur 
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Yapılandırmacı Yaklaşım ve 5E Öğrenme D.ngüsü Modeli Uzm. Cihad ŞENTÜRK * 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgiyi derinleştirme 

 Önceki 
aşamalarda elde 
edilen 

bilgiler veya problem çözme 
yaklaşımlar yeni olaylara, 
problemlere 
ve günlük hayata uygulanır. 

 Yeni deneyimler 
vasıtasıyla bilgi ve 
deneyimlerini 
derinleştirip genişletirler. 
Yeni anlayışlarını resmi dil 
kullanarak anlatırlar 

• Öğrencilerin kavramları, 
açıklamalarını  ve 
tanımlamalarını 
daha önce edindikleriyle 
bütünleştirmelerini bekler. 
• Öğrencileri öğrendikleri 
kavramları  veya kazandıkları 
becerileri genişletmeleri 
veya bunları  yeni durumlara 
uygulamaları  için teşvik eder. 
Öğrencileri önceden edindikleri 
açıklama ve terimleri kullanma 
konusunda teşvik eder 
• Farklı  (alternatif) açıklamaları 
öğrencilere hatırlatır. 

 Tanımları , açıklamaları  ve 
becerileri yeni fakat benzer 
durumlara uygular. Bunun 

için önceki bilgilerini kullanır. 
• Kanıtlardan yola çıkarak akla 
uygun sonuçlar çıkarır. 
• Gözlemlerini ve 
açıklamalarını  kaydeder. 

 Diğer öğrenciler tarafından 
anlaşılırlığını  belirler. 

Değerlendirme 

Öğrenciler ve öğretmenler 
öğrenme sonuçlarını 
değerlendirir. 
 
Açık uçlu cevaplarlar ve 
gözelemler vasıtası ile yeni 
kavramların öğrenildiğinin 
değerlendirilmesi 
 
Problemli durumlar için 
geliştirilen çözümlerin 
değerlendirilmesi 
Başarı için kanıt gösterilmesi 

• Öğrencinin bilgi ve 
becerilerini 
değerlendirir. 
• Öğrencilerin davranış  ve 
düşüncelerindeki değişikliği 
gözlemler, bulgu ve kanıtları 
inceler. 
• Öğrencilere kendi 
öğrenmelerini 
ve grup becerilerini 
değerlendirmek için fırsat 
tanır. 
• Bu düşüncenin nedeni ne? 
Hangi kanıtların var ve 
bunların niteliği 
ne? gibi sorular sorar. 

• Konu hakkında yöneltilen 
sorulara, kabul görmüş 
 kanıtlarla açıklık getirir. 
• Konu hakkındaki bilgisini 
sunar ve anladığını  kanıtlar. 
• Kendi kendini değerlendirir. 
• İleriki aşamalar için sorular 
sorar. 
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5E Ders Programı Örneği Öğretmen: Büşra KURT 

Beklenen Öğrenim Sonuçları:  

Öğrenciler belirli besin ve gıdalar hakkında genel bilgiye sahip 

olacaklar. Topluma karşı duyarlı ve sağduyulu birer birey olarak 

kendilerini geliştirebileceklerdir. 

 Sağlıklı Yaşam Planlaması 

o Sağlıklı hayat planlaması yapabileceker. 

o Besin gruplarını tanımlayabilecekler. 

o Besin gruplarına göre yiyecekleri 

kategorileştirebilecekler. 

o Besin değerlerini tanımlayabilecekler. 

 Bilgisayar ve Bilişim Teknolojisi 

o Appinventor uygulamasından hesap oluşturup yeni proje 

oluşturabilecekler. 

o Appinventor’da uygulama geliştirirken arayüz 

oluşturabilecekler.  

o Appinventor’da uygulama oluştururken doğru kod 

blokları oluşturabilecekler. 

Materyaller: 

o http://www.appinventor.mit.edu; Android tablet ve 

telefonlar için uygulama geliştirirken kullanılır. 

o http://en.linoit.com; Besin listesi oluşturmada kolaylık 

sağlaması için kullanılır. 

o Postit-kalem; Besin tablosu oluşturmak için kullanılır. 

o Aistarter; Emulator’ü kullanarak uygulamalarının 

çalışılırlığını kotrol etmek için kullanılır.  

o Stormboard;  zihin haritası oluşturma 

http://www.appinventor.mit.edu/
http://en.linoit.com/
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o www.rubistar.4teachers.org; değerlendirme ölçeği 

oluşturmak için kullanılır. 

 5E’nin Adımları 

GİRİŞ:  

 Öğrenciler 5 kişilik küçük gruplarda çalışırlar. Ardından onlara 

gün boyunca ne yiyip içtikleri sorularak “linoit” ‘e 

https://linoit.com/session/login girip liste halinde cevaplarını 

yazmaları istenir.   Alternatif olarak postit ve kalemi de listelerini 

oluşturmak için kullanabilirler.  

KEŞFETME:  

 Zihin Haritası “stormboard” uygulamasında öğrencilerin 

gruplandırıldığı besin grubuna uyan gün içinde tükettikleri 

besinleri tanımlamaları istenir. 

 Ardından öğrenciler besinleri besin gruplarıyla eşleştirerek 

protein, vitamin ve kalsiyum tanımlarını daha iyi kavrar. 

AÇIKLAMA:  

 Öğrenciler zihin haritalarını kontrol ederek bulundukları 

kümelerle eşleştirdikleri besinlerin aynı grup olup olmadıklarını 

kontrol ederler.  

 Ardından öğrencilere gün içinde ne kadar kalori aldıklarını 

hesaplamaları ve bu hesaplamanın ne kadarının sonuçla 

karşılaştıralacağının hesaplanması istenir. Bu değerler 

belirlenirken öğrencilerle besin grupları ve değerleri kendi 

değerlerini ölçmeleri için paylaşılır.  

https://linoit.com/session/login
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 Gün içinde tüketilen kalori miktarını hesaplamak için “app 

inventor” uygulamasıyla “www.appinventor.mit.edu  linki açılır 

ve bir hesap oluşturulur. 

 Yeni bir proje oluşturmak için gereken arayüz ve adımlar 

aşağıdaki şekilde sunulmuştur: 3 adımdan oluşan proje 

tasarlaması: 

1. Tasarlama : Besin ve kalori değerleri eşletirilip hesaplama tablosu 

oluşturulur.   

2. Kodlama : Her düğme her kalorinin değerine göre kodlanmıştır. 

3.  Test Etme :  Uygulamanın çalışıp çalışmadığı test edilir.  

DERİNLEŞTİRME:  

 Öğrenciler kendi uygulamalarını oluştururlar ve uygulamalarını 

aistarter’dan emülatörle, QR koduyla 5 dakikada akıllı telefon ve 

tabletlerden control edebilirler.  

DEĞERLENDİRME:  

 Her grup sınıfa uygulamalarını sunar ve sınıf arkadaşları 

değerlendirme ölçeğiyle grupları değerlendirir. Eğer uygulama 

çalışmazsa nedeni araştırılır ve tekrar grup olarak sorun 

çözmeye çalışılır.  

 

 

 

 

 

 

http://www.appinventor.mit.edu/
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IV.2.İşbirlikli Öğrenme Metodları 

Araştırmalara göre işbirlikli öğrenmeyle desteklenen teknolojik 

aktiviteler  öğrencilerin öğrenim süreçlerinde aktif katılımlarına olanak 

sağlamakla birlikte (Scardamalia & Bereiter, 1996) öğrenme 

tecrübelerini genişletip derinleştiriyor, yeni fikirler deneyip öğrenme 

çıktılarını geliştiriyor (Picciano, 2002), kavramsal süreçlerini harekete 

geçiriyor (Dillenbourg, 1999) ve öğrenme tarzlarının çeşitliliğini 

arttırıyor. 

Son araştırmalar bazı yapılandırma çalışmalarının öğrencilerin grup 

çalışma aktivitesine katkı sağlayacağını göstermiştir (Lehtinen, 2003). 

Yapılandırma çalışmalarından biri, ‘İşbirlikli adımlar’ adı altında 

öğretmenler tarafından oluşturulan bir öğrenme şeklidir. Özellikle en iyi 

pedagojik “işbirlikli uygulamalar” formatında eğitsel içerikli 

uygulamalarda ve öğretim şekillerinde uygulanabilir.  

Aşağıdaki 3 bölüm uygulama örnekleriyle Beslenme ve Gıda Güvenliği 

sınıflarında sunulmuştur. 

1. “Yuvarlak Masa” İşbirlikli Öğrenme (The “Roundtable” 

collaborative method) 

2. “Düşün-Eşleş-Paylaş” İşbirlikli Öğrenme (The ‘Think Pair Share’ 

collaborative method) 

3. Jigsaw İşbirlikli Öğrenme (The Jigsaw collaborative method) 
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1. “Yuvarlak Masa” İşbirlikli Öğrenme(The ‘Roundtable’ 

collaborative method)  

Yuvarlak Masa tekniği (Kagan, 1994) beyin fırtınası yapmak için 

kullanılan yöntemlerden biridir. (Kordaki & Siempos, 2009).  

Tekniğe göre her bireyin katılımı zorunludur. 

2. “Düşün-Eşleş-Paylaş” İşbirlikli Öğrenme (The ‘Think Pair 

Share’ collaborative method) 

Bu öğrenme tekniği 1981’de Maryland Üniversitesi profesörü Frank 

Lyman tarafından tasarlanmıştır (Kordaki & Siempos, 2009). Bu yöntem 

öğrencilerin fikirlerini sınıfla paylaşmadan önce eşleştiği partneriyle 

tartışmasını sağlar. Bu yöntem öğrencilerde zaman kavramını 

benimseyip daha etkili kullanmada farkındalık yaratarak diğer 

yöntemlerden farklılık gösterir. 

3. Jigsaw İşbirlikli Öğrenme (The Jigsaw collaborative 

method)  

Bu öğrenme tekniği E. Aronson (1971) tarafından Teksas Üniversitesi ve 

Kaliforniya Üniversitesi’nde öneri olarak sunulmuştur (see 

http://www.jigsaw.org). Jigsaw öğrenme işbirlikli öğrenmeyi ve diğer 

işbirlikli durumları destekleyen bir yöntemdir.  Bu yöntem, 

yapılandırmacı eğitim şekline uyan bir öğrenme şeklidir. Jigsaw’un yüz 

yüze eğitim olmasına rağmen birçok uzman bu yöntemin sanal 

ortamda da mevcut olması fikrini ortaya koymuştur (Kordaki, Siempos 

and Daradoumis, 2011; Kordaki and Siempos, 2010). 

 

Jigsaw öğrenme şekli, dinlemeyi geliştiren, grup çalışmasını, özgürlük 

duygusunu ve grup ruhunu yansıtan ve genişleten işbirlikli bir öğrenme 

http://www.jigsaw.org/
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biçimidir. Grubun her üyesi, uzman olmaya yönelik her bir alt eğitim 

grubu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Her gruptan birer uzman diğer 

konular hakkında bilgi edinip kendi grubuna dönerek arkadaşlarını 

bilgilendirmesi gerekmektedir. Bir grup için ideal kişi sayısı 4 ila 6 kişi 

arasındadır. 

Beslenme ve Gıda Güvenliği sınıflarında uygulanan Jigsaw 

İşbirlikli Öğrenme Tekniği Örneği 

 Öğrenciler 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=gr;t=t8 

(duration 3: 37) sitesinde bulunan günlük tavsiye edilen 

tüketilmesi gerekli olan besin miktarları ve çeşitleri konusundaki 

eğitici videoyu izlerler.  

 İzlenen videodan yola çıkarak öğrenciler ertesi gün için  Aris’in 

diyet menüsünü hazırlar. Her takım bir öğün için 

görevlendirilir(Sabah, Öğle, Akşam). Tablonun sol tarafında 

öğrencilerin Aris için önerdiği besinleri çizmeleri ve sağ tarafta 

da açıklamaları istenir.  

 

 

 

Sabah Besinler 

Akşam 

Besinler 

Besinler 

Öğlen 

Yeme

ği 
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   Aşağıda da RDA/DRV verilerine göre bir beslenme uzmanının günlük 

öğün planı (Sabah, Öğle, Akşam) tavsiyesi yer almaktadır. Öğrenciler bu 

bilgiyi dikkatlice okuduktan sonra görevlendirildikleri öğün zamanına 

göre Aris’e sağlıklı ve dengeli bir öğün planı oluşturmada yardımcı 

olmaları 

 istenir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğün Besinler 
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Ardından öğrenciler ilk gruplarına dönerler ve tecrübelerini paylaşarak 

gelecek iki gün için Aris’e sağlıklı ve dengeli bir öğün planı 

oluşturmada yardımcı olmaları istenir. 

Aris’in gelecek 2 gün için Öğün 

Planı 

 

 

1. Gün 2. Gün  

Kahvaltı Kahvaltı  

 

 

  

Öğle Yemeği Öğle Yemeği  

 

 

 

  

Akşam Yemeği Akşam Yemeği  
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Öğretmen Portfolyo Örneği 

ÖĞRETİCİ BİRİM TANIMLAMASI 

 

 

 

 

AMAÇLAR 

 

DURUŞ ŞEKLİ  

• Otururken, yerden bir şey alırken, sırt çantası takarken, uyurken… vb.  

doğru duruş şekline sahip olduğunun bilincinde olmak 

• Sırt çantalarını aşırı doldurmadan doğru şekilde kullanmak 

TUVALET KULLANIMI 

• Yeterli tuvalet kağıdı kullanımı ve hijyen konusunda bilinçli olmak. 

• Tuvaletlerin doğru kullanımı, klozet kapaklarını kapalı tutma, yerlere 

çöp atmama, eller yıkandıktan sonra muslukları kapatma, tuvaletin 

içine çöp atmamak … 

HİJYEN VE BAKIM 

• Hijyenik olmanın yararlarının farkında olmak: temizliğin kendisine 

verdiği memnuniyet, hastalıklardan korunma... 

• Vücudun ve hijyen standartlarının bakım için olduğunu bilmek 

Aktivite Başlığı SAĞLIKLI YAŞAM!! 

HİTAP EDİLEN EĞİTİM 

SEVİYESİ 

4.  SINIF DÜZEYİ 

TAHMİNİ SAAT DİLİMİ 10 

TAHMİNİ ÖĞRENCİ SAYISI 18 
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• Kişisel hijyene önem vermek 

GİYİNME 

• Kendi başına giyinmek 

• Giysi ve ayakkabı hijyenine önem vermek 

• Her zaman kıyafet değiştirme ve günlük iç çamaşırı değişiminin 

önem 

HİJYEN VE BAKIM ÜRÜNLERİ 

• Bakımlı olmanın önemini, okulda ve evde kullanılan ürünlerin 

sırasının bilinmesinin önemi 

• Bulundukları ve yaşadıkları çevreye saygı duymayı öğrenmek: ev, 

okul, bahçe, sokak... 

UYKU VE RAHATLAMA 

• Yeterli süre uyumanın ve vücudu dinlendirmenin önemi. 

SAĞLIKLI GIDA VE BESLENME 

• Düzgün beslenmenin yararlarını bilmek ve düzensiz beslenmenin 

sonuçlarının farkında olmak  

• Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek 

• Gün boyunca iyi bir performans için kahvaltının önemini kavramak 

GIDA HİJYEN STANDARTLARI 

• Gıda saklama  ve tüketim kurallarına saygılı olmak ve diğerlerinin de 

bu kurallara uymasını beklemek 

• Temel besin zincirinin bilincinde olmak: üretim, dağıtım, saklama ve 

gıda korunması. 

• Yemekten önce elleri yıkamak 

• Yere düşen yiyeceği almamak 

GIDA HAKKINDA TEMEL KURALLAR  

• Besin değerlerinin öneminin bilinmesi 

• Aile ortamında ve sosyal yaşantıda besinlerin değerlerinin bilincinde 

olmak 

• Yemek masası kurallarını bilmek 
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FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK 

• Fiziksel aktivitenin sağlığa yararını bilmek 

• Spor aktivitelerine yer vermek  

• Fiziksel eğitim aktivitelerine katılmak 

• Eğlenceli fiziksel aktivite ve sporlara dahil olmak,rekabetçi ve sınır 

koyan aktivitelerden uzak durmak 

BOŞ ZAMAN 

• Boş zamanı iyi kullanmak ve dinlenmek. 

• Boş zamanda sağlıklı aktivitelere katılmak 

• Bilgisayar veya video oyunlarıyla vakit öldürmemek  

• Televizyon izleme süresini azaltmak 

• Belirli televizyon kanallarını izlemek 

• Uzun süre televizyon izlemek ve video oyunu oynamanın fiziksel ve 

akıl sağlına zararını bilmek 

ÇEVRE VE SAĞLIK 

• Çevre kirliliğinin sağlığa olan negatif etkilerini bilmek 

• Çevre için risk teşkil eden faktörleri tanımlamak 

• Hangi kişisel ve kollektif hareketlerin çevreye etkili olabileceğini 

saptamak 

• Bilinçli tüketim yapmak ve israftan kaçınmak 

• Bilinçli su tüketimi, elektrik kullanımının önemini kavramak ve 

tasarruf önlemlerini uygulamak(ışıkları söndürmek, muslukları 

kullanılmadığı zaman kapalı tutmak) 

• Çevreyi temiz tutmanın önemini kavramak (ev, okul, bahçe...). 

• Çevreye zarar verecek davranışları tanımlamak 

• Geridönüştürülebilir enerjinin tanımını bilmek 

• Geri dönüşüm ve atık sınıflandırması hakkında bilgili olmak 
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İÇİNDEKİLER 

• Vücudun farklı bölümlerini, organlarını ve fonksiyonlarını incelemek  

• Doğru ve yanlış hijyen alışkanlıklarını içeren  videolar izletildikten 

sonra ders dışında yapılan hijyen aktivitelerini tartışmak ve 

hangilerinin doğru ya da yanlış olduğunu gruplandırmak 

• Grup içi hijyenle alakalı konular tartışmak (sabun hazırlamak, tarih 

boyunca hijyen, düşük hijyen standartlarına bağlı ortaya çıkan 

hastalıklar...)ve sözlü anlatımla, panel kullanarak veya poster şeklinde 

sınıfa sunum yapmak  

• Doğru tuvalet kullanımını takip etmek  

• Okul tuvalet temizliği standartlarını kavramak 

• Sınıfta gözlemlenen duruş bozukluğunu düzeltmek 

• Ders sırasında duruş bozukluğunu önlemek için açıklama yapmak  

• Sırt çantalarına aşırı ödev ve yük doldurmamaya yönelik tutarlılık 

• Evde kullanılmayan eşyaları veya ortak kullanımda olan eşyaları sınıfta 

depolamak ve böylelikle sırt çantasına aşırı yük doldurmayı 

engellemek 

• Başkalarıyla etkileşim halinde kişisel hijyenin ve görünüşün önemi 

• Sınıfın değişmeli olarak temizliği: masaların, tahtanın, silginin… 

temizlenmesi ve böylelikle her öğrenci aktif rol alabilmesi  

• Derslere ara vermenin öğrencinin sınıf içi performansını geliştirdiği 

bilgisini vermek 

• Sınıftaki duvarlara poster hazırlanarak yeme alışkanlığı konusunda 

öğrencinin hep takipte kalmasının sağlanması  

• Beslenme sürecini ve bu sürece dahil olan organların tanıtımı 

• Beslenme uzmanlarıyla gıda sınıflandırması ve sağlıklı ve dengeli 

beslenme programı oluşturma ve tavsiye edilen besin değerleri 

hakkında yapılan  toplantılar 

• Gıda Sempozyumu 

• Yemekhanede olan öğrencilerde öğle yemeğinden önce ve 
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sonrasında ellerinin yıkamasının zorunluluğu  

• Besin tüketimi ve saklama konusunda açıklamalı aktiviteler 

• Yemek sırasında uygulanan davranışların temel kurallarla 

uygunluğunun kontrol edilmesi  

• Eğlenceli aktivitelerle fiziksel eğitim derslerine katılımı kolaylaştırmak 

• Fiziksel aktiviteye başlamadan önce zorunlu ısınma hareketlerinin 

uygulanması ve spor öncesi ve sonrası gerinme hareketlerinin 

uygulanması 

• Öğrenciyi başarılı olduğu tek dala yönlendirmek yerine diğer 

aktivitelere de katılımına teşvik etmek 

• Rekabetçi spordan uzak adil ve sportmenliğe dayalı spora teşvik 

etmek 

• Fiziksel aktivitenin sürekliliği 

• Fiziksel aktiviteye göre uygun giyinmek(kıyafet, ayakkabı…) 

• Okul yılı boyunca kitap okuma alışkanlığına sadık 

kalmak(Kütüphaneden de kitap temin edilebilir) 

• Sorumsuz tüketim ve sonuçları hakkında sempozyumlar(gereksiz kâğıt 

ve elektrik… vb. kullanımı )  

• Sık kullanılan ürünlerin sembollerini ve işaretlerini okuma  (gıda, giysi, 

ayakkabı...). 

• Tüketici Hakları’nın açıklaması 

• Sınıftaki mevcut malzemelerin kullanımıyla öğrencilerde paylaşma 

olgusunu oluşturmak 

• Kâğıt ve okul malzemelerini en iyi şekilde kullanmak 

• Geri-dönüştürülebilir öğelerden oyuncak ve eşya tasarlamak 

• Bilgisayar ve oyuncak olmadan boş vaktin değerlendirilmesi tanımı 

• Çevre kirliliğine yol açan maddelerin ve sonuçlarının tanıtımı 

• Okullarda ideal ölçüde kâğıt ve malzeme kullanımı hakkında 

bilgilendirme 

• Tutumlu su kullanımı, tutumlu enerji kullanımı ve geridönüştürülebilir 

atıklar hakkında bilgiler içeren broşürler, posterler, sunumlar ve 
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resimler 

YÖNTEMBİLİMİ /METODOLOJİ 

 

Aktif veya bütünleyici eğitimbilimi anlamlı öğrenmenin temel taşıdır. Bu 

eğitimbiliminin amacı ve içeriği kavramsal, duygusal ve beceriye göre 

planlanmalıdır. 

Bu aktif eğitim bilimi metodları birleşiminin ve kullanımıyla eğitim 

görevlisinin görevi destekleyeci olmak ve grupların programlarını 

detaylandırmalıdır. 

Ders anlatım tarzından farklı olarak öğretmenlerin öğrencilerle yüz yüze 

öğrenme tekniğiyle iletişime geçmesi ilk ağızdan öğrencilerin 

durumlarını anlatmada teşvik edici bir yöntemdir. 

Öğretmenlerin öğrencileri karar mekanizmalarını kullanmaya yardım 

etmelerine ve fikir oluşturmaya teşvik etmeleri sağlanır. Bu yöntem, 

öğrencileri zorlayıcı değil yönlendirici eğilimleri hedefleyen bir tekniktir. 

Bu eğitimbilimi etkinliği, öğretenin ve öğrenenin birbirine yardım 

etmelerine yönelik oluşturulmuş bir etkinliktir. Yaş grubuna göre her 

aşamada etkili olabilmek için belirli metodlar, teknikler ve öğretici 

kaynaklar yararlı olmaktadır. 

Eğlenceli, katılıma yönelik okul içi topluluk: öğrenciler, aileler ve 

öğretmenler. 

Aynı zamanda öğrenciler, yapıcı, sorumluluk alma ve yardımsever 

kavramlarını destekleyici beslenmeye yönelik küçük grup projelerinde 

yer alacaklardır. Bu eğitimbiliminin amaçları: Görev atama, Yönlendirilmiş 

keşfetme ve Sorun Çözücülüktür. 

 

 

ÖĞRETMENLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ADIMLAR 

 

Öğretmenler ilk olarak dengeli ve sağlıklı beslenmeyi öğretmeli ve 
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alıştırma yapmalıdır. Bu alıştırma için öğretmenlerin farklı besin 

gruplarını, her birinin kökenini,  imalatını, ulaşımını, mezun ailelerinin yaş 

grubuna ve ihtiyacına göre yeterli beslenme tablosunu bilgisine sahip 

olmaları gerekmektedir. Bu konu boyunca öğrencilerden sadece öğretim 

alanında değil aynı zamanda sosyal dengeyi oluşturmada da katkı 

sağlayacaktır.   

Gereken malzemeler: Kâğıt, defter, vb. 

 

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ADIMLAR 

 

Genel Aktiviteler: 

- Sağlıklı kahvaltı etkinliğine katılmak 

- Haftada bir meyve ve süt tüketmek. 

- Sebzeler: mercimek, nohut... 

- Gıda hijyeni hakkında tartışmak 

- Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak ve yemekten sonra dişleri 

fırçalamak 

- Gıda Gelişimi 

• Özel Aktiviteler: 

- Gıda ve gastronomi hakkında genel kültür bilgileri araştırmak 

- Yaşadığın ülkede ve diğer ülkelerdeki yemek pişirme yöntemlerinde 

mürallerin gelişimi 

- Kolay yemek tarifleri hazırlamak bu tarifleri kitap haline getirmek. 

- Bitkisel ve hayvansal kökenine göre gıdaları gruplandırmak 

- Her besin grubunun besleyici özelliklerini bilmek: süt ve süt ürünleri; 

balık, et ve yumurta; meyve; sebze; tahıl, sebze çeşitleri; yağ çeşitleri; 

ve şeker çeşitleri. 

- 7 tane besin grubu oluşturmak 

- Gıda gruplarından besin piramidi oluşturmak 

- Ürünlerin üretim sırasını oluşturmak (bal, peynir, yağ, sebzeler...) 
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- Besin tohumları ekmek ve gereken bakımı bilmek 

- İyi ve kötü durumdaki gıdaları ayırt etmek 

- Sağlıklı ve besleyici menüler oluşturmak 

- Hangi sebze ve meyvenin her sezon yenebileceğini bilmek  

 

 

KRİTER VE DEĞERLENDİRME EKİPMANLARI 

 

Değerlendirme küresel, devamlı ve yenilikçi olacaktır. Hedeflerin 

geliştirilmesi aşağıdaki maddelere göre yürütülecektir:  

 Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve gıda güvenliği anketlerinin 

değerlendirilmesi aile ve öğrenci hedef kitlesine göre 

hazırlanması.  

 Tekrarlara ve egzersiz kağıtlarına bağlı öğrenmenin öğrencinin 

konu hakkında bilgi edinmesindeki etkisi 

 Poster hazırlama ve diğer grup çalışmalarında öğrenci katılım 

oranı 

 Yemek yemeden önce ve yerken gıda hijyeni  

 Bilgi için internetten yardım almak. 

 Ürün gelişimi hakkında videolar 

 Eğitici oyunlar 

 Yapılan iş ve konuşmalara olan aktiflik oranı  

 Tartışmalara katılım 

 Sözlü sunum 

Değerlendirme materyalleri sınıftaki eğitim, tartışma konuları, dersler, 

seminerler ve gözlem notlarıdır. 
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Bazı Pratik Deneyler 

1. BİÜRET DENEYİYLE PROTEİN BELİRLEMESİ 

Biüret çözeltisi proteinin varlığını belirlemek için kullanılır. Biuret ayıracı 

mavi renkte olup proteinle reaksiyona girmesi halinde pembe-mor 

rengini alır. 

Araç ve Gereçler: 

• Reaktif Biüret: CuSO4 1%, NaOH 20-30%  

 Pipetler 

 Tüpler 

 Protein çözeltisi (yumurta beyazı, süt) 

İşlem: 

 2 ml’lik örneğe 1ml sodyumhidroksit çözeltisi ekleyip iyice 

karıştırın.  

 %1 bakır sülfat’ı damla damla ekleyin ve her damlada 

dikkatli ve yavaşça karıştırın. 

 Oluşan rengi yazın. 

Renk Değişimi 

Mavi →Protein yok 

Maviden to Mor renge geçiş → Protein mevcut 
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2. YAĞLARI TESPİT ETMEK 

Araç ve Gereçler: 

 Pipetler 

 Tüpler 

 Etil Alkol 

 Yağ 

 

İşlem: 

 Test tüpünün içine yaklaşık 1 cm3 etil alkol 

koyun.                                  

 Bir kaç damla yağ damlatın ve çalkalayarak karıştırın. 

 Eşit miktarda su ekleyin ve tekrar çalkalayın.  

 

Gözlem: 

Pozitif Sonuç:  Dumanlı emülsiyon oluşumu 

Negatif Sonuç:  Sıvının tepkimesiz kalması 

 

Not: 

 Katı yağ içeren besinler etil alkol içine parçalanarak test 

edilebilir. 

 

 
Yağ testi (Etil Alkol/Alkol Emülsiyon Testi) 
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3. İNDİRGEYİCİ ŞEKER tespiti için Fehling Testi 

 

 

 

 

Araç ve Gereçler: 

 Fehling 1 

 Fehling 2 

 Pipetler 

 Tüpler 

 Alkol ocağı/Isıtıcı  

 Meyve suyu (test çözeltisi) 

 

 

 

İşlem: 

 1 mL Fehling 1 + 1 ml Fehling 2 + birkaç damla meyve suyu 

(test çözeltisi)→ karışımı ısıtın (5 dk) ve renk değişimini 

gözlemleyin. 

 Bakır-oksit’in sarı veya kahverengiye kaçan kırmızı çökeltisi 

verilen çözeltide indirgeyici şekerin olduğunu gösterir. 
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4. MEYVE SULARINDA C VİTAMİNİ ORANI TESPİTİ 

Bu metod, redoks titrasyon ve iyodinin kullanımıyla bir çözeltinin 

içindeki C vitamini konsantresini belirler.  

 

 

Araç ve Gereçler: 

 Cam tüp (büret) ve stand 

 100 mL veya 200 mL hacimsel şişeler 

 20 mL pipetler 

 10 mL and 100 mL ölçüm silindirleri 

 250 mL koni şişeler 

 Saf su  

 Çeşitli tropik meyve suları veya farklı firmalara ait portakal suları  

 İyot çözeltisi: (0.005 mol L−1) 

 Nişasta  çözeltisi: (0.5%).  

 

İşlem: 

İlk olarak aşağıdaki iki karışımı hazırlayın:  

 İyot Çözeltisi: (0.005 mol L−1). 100mL’lik deney şişesinin içine 2 g 

potasyum iyodür koyun. 1.3 g iyodini de aynı deney şişesinin içine 

koyun. Birkaç mL saf su ekleyin ve iyodin çözünene kadar birkaç 

dakika şişeyi çevirin. Ardından 1 L’lik ölçü balonuna iyodin çözeltisini 

transfer edin. Transfer sırasında bütün çözeltinin ölçü balonunda 

bulunduğundan emin olun. Çözeltiyi balondaki 1 L çizgisine saf su 

ekleyerek yükseltin. Not: İyodin çözeltisinin konsantresi, C vitamini 

titrasyonuyla veya nişasta göstergesi yardımıyla standart potasyum 

tiyosülfat çözeltisiyle daha doğru şekilde belirlenebilir. Bu deney 

iyodin çözeltisi değişken olursa uygulanabilir. 
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 Nişasta Gösterge Çözeltisi: (0.5%). 100 mL’lik erlenin içindeki 

50 mL’lik kaynamakta olan suyun içine 0.25 g çözünebilir nişasta 

ekleyin. Karışım eriyene kadar karıştırın ve kullanmadan önce 

soğumasını bekleyin. 

 

 

 Numunenin Hazırlanışı : 

Taze Meyve Suları: Tülbent yardımıyla meyveyi sıkın ve akıtacı tıkayacak 

meyve tanelerini ve püresini ayırın. 

Paketlenmiş Meyve Suları: Bu meyve suyuna da tanecik ve püre 

karışmasını engellemek için tülbent kullanmak gerekebilir. 

Meyve ve Sebzeler: 100 g’lik örneği küçük parçalara ayırın ve harç ve 

havaneli yöntemiyle öğütün. Örneği öğütüp 100mL’lik ölçü balonuna 

sıvı karışımı aktarırken birkaç defa 10 mL miktarında saf su ekleyin. Son 

olarak meyvenin/sebzenin özünü tülbentle süzün. Süzdüğünüz özü 10 

mL’lik suyla temizleyin ve ölçü balonunu durulayın. Oluşan çözeltiyi 100 

mL’lik kısıma erişene kadar su takviyesi yapın 
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5. NİTRAT VE NİTRAK NİTELİKLERİNİ SAPTAMA (Hızlı Su Analiz 

testi) 

 

Araç ve Gereçler: 

 MN’den potasyum-iyodin nişasta kâğıdı  

 

 
 

Metot hassasiyet limiti 1 mg/l NO2
– 

 

 

İşlem: 

Bu test kağıdı nitrat gibi yüksek oksidanları hızlı ve kolay tespit 

edilmesini sağlar. Nitrat, potasyum-iyodünle oksitlenerek nişastayla 

birleştiğinde mavi-mor tepkimeyi oluşturan saf iyodin halini alır.  

Potasyum-iyodün nişasta kağıdı, örnek suya daldırılarak veya kağıdın 

üzerine birkaç damla damlatılarak da kullanılabilir. Gaz halindeki 

oksidanları tespit etmek için de kağıt saf su ile nemlendirilir ve gazın 

dışarı çıkması gözlemlenir. 

 

Sonuçların Yorumu: 

Test kâğıtları mor renge dönüşmüşse suyun nitrat içerdiği anlaşılır. 
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V. DEĞERLENDİRME  

Portfolyo 

Öğretim sürecine katılan bütün 

öğretmenlerden portfolyo 

formatında bir ders programı 

oluşturmaları istenmiştir. 

Bütün katılımcıların 

programları ortak veri tabanına 

yüklenmiş ve portfolyo veri 

tabanı adı altında proje sayfasına yüklenmiştir.  

Temel ve dönüşümsel beceriyle alakalı bilimsel içerikli portfolyolar 

öğrencilerden temin edilmiştir. 

Bu proje, gıda bilimi konu başlığı altında modern eğitim 

uygulamalarının yeterliliğini arttırmayı hedeflemiştir.  

 

Porfolyo Şekli ve Hedefleri 

 Sınıf içi aktivite düzenlemek: 

 Eduforhealth konularının öğretim değerinin anlatılması 

 Okul eğitiminin 10 ana maddesini içermesi 

 Öğrenme teknikleri ve yenilikçi metotlarla ders planı oluşturma 

 Malzeme, ürün ve öğrenci çıktılarının planlamasını yapmak 

 Öğrencilerin sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini göstermek 

 Öğrencilerle birlikte sınıf içi aktivite planlamak: 

 Öğrencilerin geri bildirimlerini ve aktivite uygulamaları verilerini 

toplamak 
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 Online araçlarla sınıf içi aktivitelerin değerlendirilmesi; 

 Rubistar (rubistar.4teachers.org) 

 Kahoot (kahoot.it)  

 Plickers (plickers.com)  

 Socrative (http://www.Socrative.Com) 

 Zihin Haritası   

 Poster 

 (Artytwo.Edu.Glogster.Com/How-To-Create-A-Poster/) 

 Comic cartoons 

Pixton(www.pixton.com/tr/) 

  Powtoon (www.powtoon.com/) 

 Anket 

 Google  

(https://docs.google.com/forms/) 

 Surveymonkey 

(https://www.surveymonkey.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubistar.4teachers.org/
http://kahoot.it/
http://plickers.com/
http://www.socrative.com/
http://artytwo.edu.glogster.com/how-to-create-a-poster/
http://www.pixton.com/tr/
http://www.powtoon.com/
https://docs.google.com/forms/
https://www.surveymonkey.com/
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Öğretmen ve Öğrencilerin Temel Beceri ve Yeterlilikleri 

ÖĞRETMENLER 

 Öğretmenler Eduforhealth eğitimleri ile edindikleri dijital yetenek 

gibi temel ve dönüşümsel yeteneklerini geliştirmişlerdir.  

 6 ortaklı bu proje sayesinde öğretmenler kültürel ve dil becerilerini 

geliştirmişlerdir. 

 Öğretmenler, belirli bilgisayar ve bilişim teknolojisi programlarını ve 

eğitim malzemeleri kullanılarak sanal laboratuvarlarda pratik 

becerilerini geliştirmişlerdir. 

 Eğitim, öğretme şekli ve değerlendirme bölümlerini açıklayan 

öğretici videolar öğretmenlerin eğitimine katkı sağlamıştır. Öğretici 

video aynı zamanda bir dijital kitapçık olup öğretmene eğitim süreci 

boyunca eğitici araçların ne içerdiğini ve nasıl kullanacağı hakkında 

bilgi sağlamıştır.  

 Proje, öğretmenlerde olması gereken önemli iletişim becerilerini 

geliştirmiştir. (liderlik becerisi, öğrenme grupları oluşturma, ders 

planlaması, eğitim gruplarını kontrol etme, öğrencilerin bilgilerinin 

doğruluğunu kontrol edebilme) ve öğrencilere eğitim için uygun 

ortam hazırlama becerisi katmıştır. 

 Temel ve dönüşümsel beceriyle alakalı bilimsel içerikli portfolyolar 

öğrencilerden temin edilmiş olmalıdır. 
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ÖĞRENCİLER 

 Gruba uyum sağlama ve iletişim becerisi  

 Yeni fikirler oluştururken yenilikçi düşünme  

 Yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi 

 Eleştirel düşünme ve çözücü fikir oluşturma 

 İletişim ve uyum becerisi  

 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 

 Teknolojiyi bir konuyu araştırma, düzenleme ve iletişim için 

kullanma 

 Teknolojik cihazların kullanımı(bilgisayar, ortam yürütücüsü, 

navigasyon, vb.), sosyal ağlara erişim, yönetim, değerlendirme ve 

bilgi ortamı oluşturma 

 

  İnternet erişiminde etik/ahlakı kavrama ve bilişim teknolojisi 

kullanımı 

 Esneklik ve sorumluluk 

 Sosyal ve dönüşümsel kültür becerileri 

 Üretkenlik ve sorumluluk 

 Liderlik ve sorumluluk 
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VI. SONUÇ 
 

Bu proje, öğrencilerin kişisel gelişimi ve sağlığına katkı sağlayacak Gıda 

Bilimi Eğitimi ve gıda ile ilgili diğer konuları hayatlarında önem 

vermelerini planlayan 2 yıllık bir projedir. Eduforhealth projesinin 

temeli, eğitimdeki ihtiyaçları belirlemek, geleneksel ve yenilikçi eğitim 

sistemini geliştirmeye dayanır. 

Eduforhealth projesi öğretmenlerin gıda bilimi hakkında edindikleri 

bilgileri kendi bilgileriyle birleştirerek eğitim verme becerisi sağlamıştır. 

Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin sağlık bilimi ve gıda bilimi 

konularıyla ilgili yaratıcı düşünme becerisini ve yeterliliğini geliştirmiştir. 

Eğitim malzemeleri ve eğitim süreci diğer 

ülke ortaklarının analizleri ve anket 

sonuçlarına göre hazırlanmıştır. 2 yılda 6 

ortak ülkede 300 öğretmen eğitilmiş ve 

300 portfolyo hazırlanmıştır. Projenin 

temel amacı sağlık, beslenme ve gıda 

güvenliğinin öğrencilerin kendi yaşamları, 

ailelerinin ve evrensel yaşam için önemini vurgulamak olmuştur. 
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cSağlıklı yiyecek ve içecek tüketerek diğer insanlara örnek olun:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16http://foodfight.org/toolkit 

Sağlıklı Okul İçin Adımlar 

Öğrencilerinizin önünde yemek yerken sağlıklı 

besinleri tercih ederek onlara doğru örnek olunuz. 

Okulunuzda sağlıklı yaşam takımını oluşturun. 

Yemeği ödül olarak sunmayın ve bu ödül algısının 

başarıya eşit olmadığını anlatın. 

Pes etmeyin: Yemek ve sağlık düzenini 

değiştirmek zaman alabilir. 

Mevcut derslerle sağlık derslerini birleştirin. 

http://foodfight.org/toolkit
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(http://foodfight.org/toolkit

“Az şekerli” 
Az şekerli olduğu anlamına gelmez. 

“Kolesterolsüz” 
Yemeğin tamamen yağsız olduğu anlamına 

gelmez. 

“Lif Kaynağı”  
Genellikle geleneksel olmayan yöntemlerle 

üretilen ayrılmış-lif içerdiği anlamındadır. 

“Bağışıklık sisteminizi güçlendirir”  
Bu, her zaman yediğiniz besinin yararlı olduğu anlamına 

gelmez. 

“Tam tahıllardan üretilmiştir”  
Ürünün %100 tam tahıl içerdiği anlamına gelmez. 

“Gerçek meyveden üretilmiştir”  
Genelde meyve konsantresi anlamında 

kullanılır. 

“Tamamen Doğal” 
Besinler her zaman söylenildiği gibi doğal 

değildir. 

http://foodfight.org/toolkit


 

 

 

 

 


