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"Kita hanya memiliki satu bumi. Kita tidak memiliki tempat lain
untuk didatangi. Kalau kita menggunakan kekuatan kreatif kita
dengan benar, kita tidak memerlukan tempat lain lagi. Kalau

Sir Ken Robinson
Penulis/Pendidik

Memperkenalkan Tujuan Global
Subjek

Cari tahu lebih lanjut

Ini dapat digunakan untuk kelompok, waktu
belajar, atau kegiatan kelas.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Tujuan
Global, kunjungi www.globalgoals.org

Hasil belajar

Untuk:
• Saran tentang cara mengajarkan Tujuan
Global

Siswa dapat menjelaskan arti Tujuan Global
untuk Pembangunan Berkelanjutan dan
alasan pentingnya Tujuan tersebut.

Persiapan
Kalau memungkinkan, cetak dan tampilkan
Tujuan Global di depan ruangan atau di layar
dengan menggunakan lampiran 2 atau 3.
Siapkan papan untuk menulis saran-saran
dari siswa. Cetak atau gambar kertas kotak
kecil untuk kegiatan komik akhir.

• Buklet Tujuan Global yang ditulis untuk
anak-anak
• Rencana belajar lebih banyak untuk
menggali lebih dalam tentang Tujuan Global
dan tautan ke sumber daya tambahan
• Galeri foto Tujuan Global
• Bantu dengan mendorong anak-anak untuk
melakukan tindakan
Kunjungi www.globalgoals.org/

Total waktu:

30
menit

Rentang

8-11
tahun
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Pelajaran Terbesar di Dunia adalah proyek pendidikan kolaboratif untuk mendukung Tujuan Global untuk
Pembangunan Berkelanjutan PBB. Proyek ini adalah bukti hidup pentingnya 17 Tujuan Global "Kemitraan untuk
Tujuan" dan tidak akan mungkin tanpa bantuan semua mitra kami yang bekerja dengan kami dan satu sama lain.

Terima kasih kepada Tim

Didukung

Didistribusikan

Dan ucapan terima kasih khusus kepada mereka yang telah bekerja
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10
menit

Pendahuluan
Saat siswa memasuki ruangan, tampilkan pertanyaan berikut ini – ‘Apakah masalah terbesar yang
dihadapi oleh masyarakat/ negara/ dunia kita?” (sesuaikan sebagaimana relevan)
Dorong anak-anak untuk berpikir dari sudut pandang orang lain, sehingga, misalnya, Anda bisa
mengatakan “kami meminta kamu untuk berpikir seolah-olah kamu adalah presiden!”
Secara berpasangan, siswa mencoba dan mengidentifikasi beberapa masalah terbesar yang dihadapi oleh
masyarakatnya, negaranya, atau dunia. Ambil beberapa saran dari kelompok tersebut. Saran tersebut bisa
ditulis pada papan di depan ruangan.
Gunakan lampiran 1 untuk membantu bila diperlukan.

5

Tujuan Global

menit

Perlihatkan Tujuan Global kepada siswa, yang menunjukkan tujuan yang terkait dengan masalah yang
mereka identifikasi. Bandingkan daftar masalah siswa dengan Tujuan Global yang ditampilkan di depan
ruangan.
Untuk majelis, Anda bisa meminta 17 siswa berdiri di depan dengan memunggungi ruangan. Setiap siswa
memegang selembar kertas yang mencantumkan satu Tujuan Global. Saat seseorang mengemukakan
masalah yang diatasi oleh Tujuannya, mereka berbalik.

10
menit

Memahami Tujuan Global
Siswa menonton animasi Sir Ken Robinson di layar besar, layar komputer, atau kelompok untuk menonton
di telepon seluler www.globalgoals.org/worldslargestlesson. Siswa bisa juga membaca buku komik dari
www.globalgoals.org/worldslargestlesson, menggulir setiap bingkai cerita pada telepon seluler atau tablet.

10
menit

Kegiatan
1. Untuk mengakhiri pelajaran, minta setiap siswa untuk menulis satu kalimat yang mencerminkan
pandangan mereka tentang Tujuan Global dan artinya bagi mereka. Batasi jumlah kata yang dapat
ditulis oleh siswa untuk membuat kicauan ke @TheGlobalGoals #largestlesson
2. Cetak atau gambar kotak pada kertas berukuran sekitar 12cm x 12cm. Berikan satu kertas kotak
kepada setiap siswa dan minta mereka menggambar satu gambar cerita komik yang menunjukkan
mereka menggunakan kekuatan super masing-masing. Minta mereka menulis gagasan mereka pada

Lakukan Tindakan untuk Tujuan Global
Sebagai pendidik, Anda memiliki wewenang untuk
menyalurkan energi positif siswa dan membantu mereka
meyakini bahwa mereka mampu, perubahan adalah mungkin,
dan mereka dapat mendorongnya.
Desain untuk Perubahan Tantangan Sekolah "Saya Bisa"
meminta anak-anak untuk melakukan tindakan, membuat
perubahan untuk diri mereka sendiri, dan membagikannya

dengan semua anak di seluruh dunia.
Kunjungi www.dfcworld.com untuk memulai.
Untuk mengunduh paket pelajaran Desain
untuk Perubahan atau paket saran
sederhana agar generasi muda melakukan
tindakan, kunjungi www.globalgoals.org/
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Masalah yang dihadapi manusia
saat ini (digunakan sebagai
• Kemiskinan
• Ketidaksetaraan antar negara
• Kelaparan
• Kesehatan yang buruk dan penyakit
• Air kotor
• Kurangnya sanitasi
• Pendidikan yang buruk – beberapa anak tidak bisa bersekolah
• Upah rendah dan lapangan pekerjaan tidak memadai
• Pertumbuhan ekonomi rendah – banyak negara tidak memiliki dana yang memadai untuk
membayar semua hal yang diperlukan penduduknya
• Ketidaksetaraan gender – laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda dan tidak diberi
kesempatan yang sama
• Perang, pertempuran, dan ketidakstabilan
• Orang-orang tidak merasa aman
• Kekerasan antar manusia
• Korupsi dan ketidakadilan
• Tidak ada penghargaan terhadap hak asasi manusia
• Negara-negara tidak pernah bekerja sama atau menyepakati apa pun
• Energi tidak memadai agar semua orang bisa hidup dengan nyaman
• Infrastruktur lemah, teknologi dan komunikasi buruk
• Desa dan kota tidak aman
• Kota tidak berkelanjutan yang mengonsumsi lebih banyak daripada yang dapat diproduksi oleh
dunia
• Terlalu banyak pemborosan sumber daya dan daur ulang tidak memadai
• Perubahan iklim
• Air dan laut tercemar
• Habitat rusak
• Kita memiliki akses yang terbatas terhadap teknologi dan telepon seluler serta komputer yang mahal
• Orang-orang tidak merasa dilindungi dengan baik
• Pertumbuhan penduduk
• Obesitas
• Rasisme
• Kehancuran masyarakat

Lampiran 1

Memperkenalkan Tujuan Global | P5

Lampiran 2
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Tujuan Global - versi cetak resolusi rendah

Lampiran 3

