Toplam Süre

60–90 dakika

Yaş Grubu

8–14 yaş

2030'da Dünyayı Nasıl Görmek İstersin?
Herkes için Küresel Amaçlar'a Giriş Dersi
(Öğretmenlik Deneyimi Gerekli Değildir!)

Materyaller:

• Boş etiket ya da kağıt
• 2 farklı renk kartlar
• Çıkartmalar/bilyeler/taşlar/bisküviler ya da
şekerlemeler (öğrencilere verilebilecek çeşitli küçük
nesneler)
• Boş ve büyük düz kağıtlar (öğrencilerin küçük gruplar
halinde çalışmasına yetecek kadar)
• Keçeli kalemler/renkli boya kalemleri (her grubun
seçebileceği kadar)

Materyaller:

• EK1 (ekrandan yansıtabilirsiniz ya da bir tane
çıktı alabilirsiniz.)
• EK2 (ders öncesi sizin için)
• EK3 (ders öncesi sizin için )
• EK4 (her grupta bir tane çıktısı olacak şekilde)
• EK5 (her grupta bir tane çıktısı olacak şekilde)
• EK6 (ders esnası sizin için)
• EK7 (Her öğrenci için bir tane çıktısı alınacak söz
kartı)

• Küresel Amaçlar söz kartları her bir öğrenciye bir tane

g÷UHQPH6RQXoODUÕ

Öğrenciler,
• Küresel Amaçlar'ın karşılıklı olarak birbirlerine bağlı olduğunu anlar.
• Küresel Amaçlar ve kendi hayatları arasında bağlantı kurarlar.
• Küresel Amaçlar ülkesinin vizyonunu kendileri tasarlar.
• Bilgileri sentezlerler ve Küresel Amaçlar için harekete geçeceğine dair kişisel sözünü verirler
Küresel Hedefler'le iligili daha fazla bilgi edinmek için www.kureselamaclar.org adresine ulaşabilirsiniz.
Animasyonumuzun 1. Kısmını izleyerek de Küresel Amaçlar hakkında daha fazla bilgi sahibi
olabilirsiniz. Animasyon, amaçların basit ve kısa bir genel tanıtımını yaparken bazılarının ortaya çıktığı
durumları da ayrıntılı anlatıyor.
**Videonun Türkçe versiyonu hazırlanmaktadır.

Teşekkürler
Miroslava Silva Ordaz, Meksika Queretaro Özerk Üniversitesi, Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'ndeki
Misafir Araştırmacı ve Hague Uluslararası Okulu 6B sınıfına teşekkürlerimizle.

Daha İyi Öğretmek için İpuçları
Dünya'nın En Büyük Dersi'ni öğretmeye gönüllü olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizim öğretme ipuçlarımızı aşağıda
bulabilirsiniz:
• Yavaşça ve anlaşılır bir şekilde konuşun
• Yapacağınız "Öğretmen konuşmasını" (direkt olarak öğrencilerle konuştuğunuz ve onların sizi yalnızca dinlediği
konuşma), öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için her seferinde en fazla 10 dakikayla sınırlı tutmaya çalışın.
• Öğrencilerin çabalarını ve gelişimlerini övün - örneğin “Bu soruya cevap vermek için çok bu kadar çok çabalaman
gerçekten çok hoşuma gidiyor, Bugün bu projede çalışırken ortaya koyduğun çaba hoşuma gidiyor."
• Öğrencilerin, Küresel Hedefler'in birbirine bağlılığını anlamalarını kolaylaştırmak için yapboz benzetmesini
kullanabilirsiniz. Örneğin:
“Her bir parça önemlidir (tıpkı her bir amaç gibi) çünkü hepsi birbirine uygundur ve her bir ayrı parça olmadan bütün
olamaz.” (EK1 'e bakınız.)
• Bugün, bu dersi öğretmenizin nedenlerini, Küresel Amaçlar'ın önemli olduğuna ve gençlerle paylaşılması gerektiğine
neden inandığınızı düşünün. En çok kişisel hikayeler akılda kalır, bu yüzden deneyimlerinize dayanarak öğrencilerinizle
paylaşabileceğiniz kısa bir hikaye hazırlayın.
• Gülümseyin ve keyfinize bakın!

Dersten Önce Hazırlık
• Dersinizde kullanmanız gerekeceği için Dünyanın En Büyük Dersi etkileşimli haritası hakkında bilgi edinin.

*Eğer etkileşimli haritaya erişmekte sıkıntı yaşarsanız info@dunyaninenbuyukdersi.org adresine mail atabilirsiniz.

• Ders öncesinde, sınıf kurallarını ve davranış beklentilerini sınıf öğretmeniyle gözden geçirin. Sormanız önerilen sorular:
Öğretmen konuşurken öğrencileri sessiz olmaları için nasıl uyarıyor? Sınıfta ödül sistemi var mı?
• Küresel Amaçlar Kılavuzu'nun (EK4) çıktısını alın - her grupta 1 tane olacak şekilde.
• Kağıtlar kullanarak büyük dairesel bir "ülke" çizin. Bu "ülkenin", sınıftaki her grubun bir tane kağıdı olacak şekilde, yeteri
kadar kağıtla alanı kapladığından emin olun. Öğrencilere daha fazla yönlendirme sağlamak için ülkenin çevresini
dolanan bir yol çizebilirsiniz, ve/ veya ülkenin dışındaki boşluğu okyanus olarak tanımlayabilirsiniz.
Not: Aşağıda, dersinizde kullanacağınız aktivitelerin uygulamaları için önerileri bve önerilen aktivitelerin farklı
hallerini EK2 'de bulabilirsiniz. Ya da yaratıcı olup kendi versiyonunuzu tasarlayabilirsiniz!

1. Adım: Kendinizi Tanıtın
Bu kısımı kısa tutun- Dersin ilerleyen saatlerinde bunun üzerine konuşulacağı zaman olacak.
Öğrencilere isminizi, nereden geldiğinizi ve hangi kurum için çalıştığınızı söyleyin (Eğer önceden
tanışmıyorsanız). Öğrencilerin de kendilerini tanıtmalarını isteyin.
Burada olma sebebinizin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ya da Küresel Amaçlar hakkında konuşmak
olduğunu açıklayın (bu ikisi aynı kavram). Öğrencilerden eğer bu kavramları daha önce duydularsa ellerini
kaldırmalarını isteyin. Birkaç öğrenciyi Amaçlar hakkındaki bilgilerini sınıfın geri kalanıyla paylaşmaları için
seçin. Daha önce kimse "Küresel Amaçlar" kavramını duymamışsa, dersin sonunda bütün sınıfın kavramı
anlamasını ve öğrenmesini sağlayın.
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2. Adım: Aktiviteye Giriş
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Bu aktivite, Amaçlar'a "giriş" niteliğinde tasarlandı. Öğrencilerin aynı anda bütün Amaçlar'ı görüp kafalarının
karışmasındansa aralarında bağlantı kurabilmeleri için Amaçlar'dan biri veya Amaçlar'a dair bir tema seçilebilir.
Bu aktiviteyi yürütürken kullanılabilecek alternatif yolları EK 2'de bulabilirsiniz.
Sınıftaki öğrencilere eşit olmayan sayılarda bilyeler/taşlar/kağıt parçaları/şekerler/çıkartmalar dağıtın. Bazı
öğrencilerin daha fazla, bazılarının daha az, bazılarının ise hiç olmayacak.
Nesnelerin çoğunluğunu kendinize saklayın. Öğrencilere bunun adil olup olmadığını sorun ve onları bu konuyu
sınıfça tartışmaları için teşvik edin.
Öğrencilerden aldıkları nesnelerin miktarıyla ilgili nasıl hissettilerini tartışmalarını isteyin. Öğrencilere sınıftaki en
yaşlı kişi olduğunuz için sizin daha fazla nesneye sahip olduğunuzu açıklayın (eğer bu geçerli bir açıklama
değilse rastgele başka bir kriter seçin).
Öğrencilere, bu durumun adil olduğunu düşünüyorlar mı ve nesneleri bu şekilde mi dağıtmalısınız sorun.
Nesneleri dağıtmanın en adil yolu ne olabilir?
Sosyal eşitsizlik kavramını ortaya atın. Sınıfa bu kavramın ne anlama geldiğiyle ilgili bir fikirleri var mı sorun.
Öğrencilere Küresel Hedefler'in hayatın her alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, herkes için daha adil ve kimsenin
arkada bırakılmadığı bir dünya yaratmak için ortaya çıktığını anlatın.
Sosyal eşitsizlik aynı zamanda tüm iklim ve yeryüzü temelli Hedefler ile alakalı çünkü iklim değişikliği ve
çevresel değişiklikler, kendilerini bu değişikliklerden en az koruyabilenleri daha derinden etkiliyor. Öğrencilerden,
diğerlerine kıyasla çok az sayıda obje almanın nasıl hissettirdiğini hatırlamalarını ve bu hissiyatı ders boyunca
kendilerine hatırlatmalarını isteyin.
Sosyal eşitsizlik "insanların, bazı gruplar daha fazla fırsat, güç, para vb. sahip olduğu için eşit
olmadığı durum" (Kaynak: MacMillan sözlük)

3. Adım: Küresel Amaçlar'a Giriş
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Öğrencilere, Küresel Amaçlar hakkında daha çok bilgi edinmek için bir animasyon film izleyeceğinizi söyleyin.
Öğrencilerin bilgi seviyelerine göre, animasyonlardan Hedefler'e giriş niteliğindeki 1. Kısım (Türkçe olarak
hazırlanıyor) ya da dünyadaki farklı eylem örneklerinin bulunduğu 2. Kısım'ı (Harekete Geç) izleyebilirsiniz.
Öğrencilerden animasyonu izlerken anlamadıkları kelimeleri ya da Amaçlar ile alakalı akıllarına takılan soruları not
etmelerini isteyin. Filmin sonunda bu sorular üzerinden tartışabilirsiniz.
Eğer öğrenciler Küresel Amaçlar'la ilk kez karşılaşıyorsa, Amaçlar'la ilgili cevabını bilmediğiniz birçok soruları olabilir.
Bu soruları cevaplayabildiğiniz kadar cevaplayın. Eğer cevabı bilmiyorsanız öğrencileri daha fazla bilgi bulabilecekleri
Küresel Amaçlar web sayfasına yönlendirin veya dersten sonra kendi cevaplarını bulmaları için teşvik edin!

4. Adım: Küresel Amaçlar ve Gerçek Hayat Arasında Bağ Kurma
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Küresel Amaçlar ve öğrencilerin kişisel deneyimleri arasında daha fazla bağlantı kurabilmek için öğrencilere
2030'da kaç yaşında olacaklarını ve 2030 yılının neden önemli olduğunu sorun.
2030'da çalışacak yaşa gelecek olabilirler. Öğrencilerden, 2030 yılında ne yapıyor olabileceklerini, nasıl bir işleri
olabileceğini, ne konuda eğitim almak isteyeceklerini ya da zamanlarını nasıl geçireceklerini bireysel olarak
düşünmelerini isteyin. Daha sonra yanlarındaki kişiyle eşleşerek konuşmalarını ve en son tüm sınıfla
paylaşmalarını isteyin.
Gelecekteki yaşamın ve Küresel Amaçlar arasında nasıl ilişki kurabileceğimizi düşünüyosun? Öğrencilerden
gelecekteki işlerinin hangi yönlerinin Küresel Amaçlar'la ilişkili olacağı üzerine düşünmelerini isteyin. Örn:
Öğrenciler öğretmen olmak istiyorsa bu 4. Amaca ulaşmakta faydalı olur gibi.

5. Adım: Temel Aktivite (Aktivite öncesi mutlaka EK3'e bakın)
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Not: Bu adımda yapacağınız, Küresel Amaçlar Ülkesi Aktivitesi için EK 3'e göz atın. Öğrenciler bu aktiviteyi
tamamlarken, siz de sınıfta gezinme fırsatını kullanın. Öğrenciler, sizi ve sizin Amaçlar'a kişisel ilginizi merak edip
öğrenmek isteyeceklerdir. Kendi bakış açınızı onlarla paylaşıp, onlardan da biraz kendilerinden biraz da Küresel
Hedefler'e ilgilerinden bahsetmelerini isteyin. Bu fırsatı, öğrencilerin Amaçlar hakkındaki düşüncelerini ve Amaçlar'ı
günlük hayatlarıyla bağdaştırıp bağdaştıramadıklarını öğrenmek için kullanabilirsiniz.
Öğrencilere bu kısımda toplu öğrenme aktivitesi yapacağınızı söyleyin. Sınıf mevcuduna göre, 3-5 öğrenciden oluşan
gruplar oluşturun. Bugünün temel görevinin, Amaçlar'a ulaşılırsa 2030'da nasıl bir ülke ortaya çıkacağına dair her
grubun kendi görüşlerini çizeceğini ve çizerek Küresel Amaçlar Ülkesi tasarlayacağını açıklayın. Her gruptan kendi
içinde, bir ülkenin, halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi için nasıl bir çevreye, doğal kaynaklara, olanaklara ve
altyapılara ihtiyacı olabileceğini tartışmalarını isteyin. Örn: okullar, hastaneler, su kaynakları, atık yönetimi sistemi,
güvenli yollar. Farklı grupların önerilerini dinleyin.
Öğrencilere önceden çizdiğiniz büyük kağıt parçalarını gösterin. Her grubun Küresel Amaçlar ülkesinin haritasının bir
parçasını çizmek için bu büyüklükte bir kağıdı olacağını ve bu oturumun sonunda tamamlanmış tek bir ülke görmek
için her grubun kağıtlarının birbirine ekleneceğini açıklayın. Aktivitenin bir örneği için EK 3'teki resmi inceleyebilirsiniz.
Her grup için, EK 4'te bulunan Küresel Amaçlar Kılavuzu'nun ve EK 5'teki Küresel Amaçlar'ın Tek Cümlelik
Tanımları'nın bir kopyasını sağlayın veya öğrencilerin, her bir amaca ulaşmak için olanakları ve altyapıları olan ülkeler
tasarlarken "kontrol listesi" olarak kullanabilecekleri şekilde tahtaya asabilirsiniz/yansıtabilirsiniz.
Eğer öğrenciler daha fazla desteğe ihtiyaç duyarsa, EK 6'da önerilmiş soruları öğrencileri düşünmeye teşvik etmek için
sorabilirsiniz.

6. Adım: Derinlemesine Düşünme
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Gruplar tasarımları üzerinde biraz çalıştıktan sonra öğrencilerin gözden kaçırmış olabilecekleri herhangi bir
Amaç üzerine sorular sormak için sınıfı tekrar bir araya getirin. Öğrenciler genellikle ülke tasarımı yaparken su
kaynakları ve okullar gibi işe yarayacak parçaları öncelikli düşünürler. Fakat siz bu fırsatı öğrencilerin toplum ve
kapsayıcılık ile ilişkili konular üzerine derinlemesine düşünmelerini teşvik etmek için kullanabilirsiniz. Örn:
Küresel Hedefler ülkelerinin haritasında sağlık ve refah ile ilgili yaptığın çalışma nedir? Herkesin kapsandığı bir
ülke tasarladıklarından nasıl emin olacaklar? Doğanın korunduğunun garantisini nasıl verecekler?
Aktivite boyunca, öğrencilere ne kadar zamanları kaldığını ve dersin sonuna kadar söz kartını doldurmuş
olmalarını beklediğinizi hatırlatın. Gruplar arasındaki iyi takım çalışmasını, çabayı, iletişimi ve Amaçlar üzerine
tartışmaları beğendiğinizi gösterin.
Aktiviteyi Uzatma: Eğer bazı gruplar erken bitirirse, haritalarındaki şekillerin özellikle hangi Hedefler ile alakalı
olduğunu belirleme görevi verin. Örneğin, eğer öğrenciler güneş paneli çizmişlerse, bu şeklin yanına 7. Amaç
Düşük Maliyetli ve Temiz Enerji yazarlar.

7. Adım: Öğrenme Aktivitesinin Sonucu
Öğrencileri ülkelerinin parçalarını bir araya getirerek tamamlamaları için çağırın.
Ortaya koydukları Küresel Amaçlar ülkesi haritasını incelemeleri için zaman tanıyın.
Bir gruptan kendi parçalarını sunmalarını, diğerlerindense sunum hakkında geri bildirim vermelerini
ve kendi parçalarıyla sunulan parça arasında ilişki kurmalarını isteyin. Her grubun Küresel Amaçlar
ülkesini tasarlarken getirdiği yorumlar arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir?
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8. Adım: Öğrenmeyi Eyleme Çevirme
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Küresel Amaçlar"ülkesi" tüm ayrı parçalar birleştirilerek tamamlanmış olduğuna göre, öğrencilerden aktivite üzerine
kafa yormalarını isteyin ve tasarlamış oldukları haritaların, kendi yaşadıkları ülkede gerçeğe nasıl dönüşebileceğini
sorun. Biz bunu, bu ülkede nasıl gerçekleştiririz? Bireylerin, tasarlanan ülkenin gerçekleşeceğinden emin olmak için
ne yapması veya neyi değiştirmesi gerekir?
Bu soruları, öğrencilerin Küresel Amaçlar için verecekleri kişisel sözlerle (bk. EK 7), nasıl her insanın Amaçlar'a
ulaşırken fark yaratacak gücü olduğunu ve bunun için birçok farklı yolun olduğuyla ilişkilendirin.
Öğrencilere kendi sözleri üzerinde düşünmeleri için zaman verin. Bu değişimi gerçekleştirmek için ne yapabilirler?
Öğrencilere, bu sözü tutmak ya da eylemi gerçekleştirmek için atmaları gereken ilk adım veya bunu kiminle
konuşabilecekleri üzerine düşünmelerini istediğinizi açıklayın. Örn: aile/arkadaşlar/topluluk liderleri
Örn: Amaç 1 için Kişisel Söz:
Plastik su şişelerini kullanmaktan kaçınacağım. Tekrar kullanılabilir su şişesi alarak bunu başarmak için ilk adımımı
atacağım.
Amaç 12 için Kişisel Söz:
Yiyecek artıklarımı azaltmaya çalışacağım. Ailemle yemek planları üzerine konuşarak bunu başarmak için ilk
adımımı atacağım.
Sözlerini yazmayı bitiren öğrencileri, dersinizin girişini Dünyanın En Büyük Dersi etkileşimli haritasına eklemek için
çağırın, böylece dünyada ne kadar dersin verildiğini sınıfa gösterebilirsiniz!
Öğrencilere, zaman ayırdıkları için teşekkür edin ve onlarla bu gün öğrendiğiniz bir şeyleri paylaşın. Onları, burdan
çıkınca Küresel Amaçları ailelerine, arkadaşlarına ya da okuldaki diğer öğrencilere anlatmaları için yüreklendirin.
Sosyal medya hesaplarını onlarla paylaşın.
Twitter: @EnBuyukDers
Facebook: @DunyaninEnBuyukDersi
Instagram: @dunyaninenbuyukdersi

9. Adım: Dersinizi Paylaşın!
NOT: Okuldaki öğretmenlerden veya idareden, öğrencilerin fotoğraflarını çekmenin okulun Çocuk Koruma
Politika'sına uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Öğrencilerin söz kartlarının fotoğrafını çekmek için izin isteyin. Eğer fotoğraflarını çekmeniz uygunsa, öğrencilerin ve
Küresel Hedefler ülkesinin de fotoğrafını çekin.
Dünyanın En Büyük Dersi'ni öğretme deneyiminizi duymaktan mutluluk duyarız. Dolayısıyla,
info@dunyaninenbuyukdersi.org adresine dersinizin fotoğraflarını yollayabilir veya aşağıdaki sosyal medya
hesaplarımızdan bizlerle paylaşabilirsiniz.
Twitter: @EnBuyukDers
Facebook: @DunyaninEnBuyukDersi
Instagram: @dunyaninenbuyukdersi
Ayrıca, kendinizi etkilişimli küresel haritaya eklemeyi unutmayın!

EK 1: Küresel Amaçlar Kılavuzu Yapbozu

EK 2: 2. Adım için Alternatif Oyun
Küresel Hedefler'i Gerçek Yaşamla İlişkilendirmek
Dersin bir diğer "başlangıç noktası" Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine odaklanmak olabilir. Eğer bunu seçtiyseniz, kız
öğrenciler sandalyede oturabilirken, erkek öğrencilerin hepsinin yerde oturmak zorunda olduklarını söyleyin. Ya da
tüm erkek öğrencilere sınıfla paylaşacakları bir fikirleri olduğunda bunu öncelikle onların yerine konuşacak bir kız
arkadaşlarına söylemek zorunda olduklarını açıklayın. Başka bir fikir olarak, sadece erkek öğrencilerin sorularını ya
da fikirlerini dinleyip, sınıfın bunu farkedip etmediğine bakabilirsiniz. Bu öğrencileri nasıl hissettirdi? Adil miydi?
Öğrencilerden, nasıl farklı davranabileceğinize dair öneriler sunmalarını isteyin.
Bu alternatif, 5. Amaç ve bu hedefin nasıl cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve tüm kadınları/ kız çocuklarını
güçlendirmeyi hedeflediği üzerine bir sınıf tartışması açar.

EK 3: Temel Aktivitenin Örneği
Geçmiş bir dersten örneği burada görebilirsiniz. Öğrenciler gruplar halinde, Küresel Amaçlar ülkesinin kendilerine
ait bölümünü tasarlıyorlar. Daha sonrasındaysa bir araya gelip sınıf olarak ülkenin tamamlanmış hali üzerine
tartışıyorlar.

EK 4: Küresel Amaçlar Kılavuzu

EK 5: Küresel Amaçlar'ın Tek Cümlelik Tanımları
Bu tanımlar, her bir Küresel Amaç'ın ulaşmaya çalıştıklarının öğrencilerin kafasında daha iyi oturması için kullanılabilir.

Amaç 1 -

Yoksulluğun her biçimlerinin, her yerde ortadan kaldırılması

Amaç 2 -

Açlığın sona erdirilmesi, herkesin sağlıklı ve besleyici gıdaya ulaşmasının sağlanması

Amaç 3 -

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi

Amaç 4 -

Kapsayıcı, nitelikli eğitimin güvence altına alınması

Amaç 5 -

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kız çocuklarının/kadınların güçlendirilmesi

Amaç 6 -

Herkesin güvenilir ve temiz suya erişiminin güvence altına alınması

Amaç 7 -

Herkesin güvenilir ve temiz enerjiye erişiminin güvence altına alınması

Amaç 8-

Herkesin kendine uygun iş imkanlarına sahip olabilmesi için kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye

katkıda bulunmasını sağlar
Amaç 9 - İnsanlara veya çevreye zarar vermeyen dayanıklı altyapıların inşası, yenilikler tasarlamak ve ortaya
koymak için firmaların desteklenmesi
Amaç 10 - Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması
Amaç 11 - Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması
Amaç 12 - Sürdürülebilir tüketimin güvence altına alınması ve yiyecek israfının durdurulmasını desteklemek
Amaç 13 - İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi
Amaç 14 - Okyanusların ve deniz yaşamının korunması
Amaç 15 - Doğanın ve barındırdığı hayvanların korunması ve iyileştirilmesi
Amaç 16 - Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için
adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası
Amaç 17 -

Dünyada Küresel Hedefler için yeni ortaklıklar kurulması

EK 6: Düşünmeye Teşvik Edici Sorular
Bu soruları, öğrencileri Küresel Amaçlar hakkında düşünmeye ve tartışmaya teşvik etmek için bir
kaynak olarak kullanabilirsiniz.
1. Sizin için özellikle önemli olan herhangi bir amaç var mı?
2. Küresel Amaçlar genel hatlarıyle farklı bölümlere ayrılabilirler- bunların neler olabileceği üzerine düşünebilir
misiniz? - örn: çevre/insan/şehirde yaşamak. Bu, öğrencilere özellikle önemsedikleri amaçlar grubunu
belirlemekte yardım edebilir.
3. Gençler için özellikle önemli olduğunu düşündüğünüz herhangi bir amaç var mı? Eksik olan herhangi bir amaç
var mı?
4. Yaşadığınız yeri düşünün. Belki yaşadığınız çevreye özgü bazı özellikler var, belki çevrenizdekilerin daha iyi
yapabileceği başka yönler var - örneğin geri dönüşüm - burada Küresel Amaçlar'a hangi bağlantılar var?
5. Ulaşılmasının diğerlerinden daha kolay olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir Amaç var mı?
6. Ülkenizin ya da çevrenizdekilerin özellikle iyi ya da geliştirilebilir olduğunu düşündüğünüz herhangi bir Amaç var
mı?
7. Sizinle ya da ülkenizle alakası olmadığını düşündüğünüz herhangi bir Amaç var mı? Tüm Amaçlar, tüm ülkelerle
ilişkilidir ve bu soru Küresel Amaçlar'ın nasıl her yerde ve herkes için geçerli olduğunu tartışmayı sağlayabilir.
8. Okulunuzun hiç farkında olmadan ulaşmaya çalıştığı herhangi bir Amaç var mı?- Örn: Sınıflara geri dönüşüm
kutusu koyarak 12. Amaca ulaşmak.
9. Sizin hiç farkında olmadan ulaşmaya yönelik çalıştığınız herhangi bir Küresel Amaç var mı?- Bu soru,
öğrencilerin zaten Amaçlar'a ulaşılmasına katkıda bulunduklarını görmelerini sağlayacak. Örn: Evde sağlıklı ve
besleyici öğünler yediğinden emin olmak- Amaç 3
10.

1. Hedef'e ulaşsaydık bunun diğer Küresel Amaçlar üzerinde ne gibi etkileri olurdu? - Öğrencilerin, Küresel

Amaçlar'ın bir yapbozun parçaları gibi birbirlerine bağlı olduğunu anlamalarını kolaylaştıracak bir tartışma.
11.

Okulda öğrendikleriniz ile Amaçlar'ın arasında nasıl bir bağ olduğunu düşünüyorsunuz?

EK 7: Eylem için Kişisel Söz
Bu kartları, öğrencilerin Küresel Amaçlar'a ulaşılmasında yardım edeceklerine dair kişisel sözlerini yazmaları için kullanın.

Küresel Amaçlar'a ulaşmak için benim eylemim:

#DunyaninEnBuyukDersi

Küresel Amaçlar'a ulaşmak için benim eylemim:

#DunyaninEnBuyukDersi

