Prezantimi i Qëllimeve Globale

MËSIMET MË TË MËDHA BOTËRORE

QËLLIMET GLOBALE
“Ne e kemi vetëm një planet. Nuk kemi planet tjetër. Nëse i shfrytëzojmë si duhet aftësitë tona
kreative, atëherë nuk kemi nevojë për ndonjë vend tjetër. Nëse kujdesemi për planetin dhe për
njëri tjetrin, gjithçka që na nevojitet e kemi në duart tona”
Sër Ken Robinson
Autor/Pedagog
Lënda
Mund të përdoret për mbledhje, mësim me tutor ose aktivitet mësimor
Rezultatet e mësimit
Nxënësit mund të shpjegojnë se çka janë Qëllimet globale për zhvillim të qëndrueshëm dhe pse
janë të rëndësishëm.
Përgatitja
Nëse është e mundshme shtypni dhe ekspozoni Qëllimet globale përpara klasës ose shfaqni në
ekran, duke përdorë shtojcën 2 dhe 3. Përgatitni një dërrasë, në të cilën do t’i shënonin sugjerimet e
nxënësve. Sugjerimet e tyre shtypni në letër ose vizatoni. Shtypni në letër ose vizatoni katrorë të
vegjël për aktivitetin përfundimtar komik.
Mësoni më shumë
Për më shumë informacioni në lidhje me Qëllimet globale vizitoni www.globalgoals.org
Për më shumë plane mësimore rreth qëllimeve, temave dhe mënyrës së përfshirjes së tyre vizitoni
www.globalgoals.org/worldslargestlesson

Koha në dispozicion
30 minuta
Mosha
8-14 vjeç
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Prezantimi i Qëllimeve Globale për Zhvillim të Qëndrueshëm
Hyrje

10 minuta

Kur të hynë nxënësit në klasë shpaloseni këtë pyetje – “Cilat janë problemet më të mëdha, me
të cilat përballen njerëzit në bashkësinë tonë / në vendin tonë / anekënd botës?” (përshtateni që
të jetë sa më e kapshme për nxënësit)
Inkurajoni fëmijët të mendojnë nga këndvështrimi i të tjerëve, si për shembull ju mund t’u thoni
“neve na duhet, që t’i të imagjinosh se je në cilësinë e kryetarit”!
Ndani nxënësit në çifte dhe orvatuni t’i identifikoni disa nga problemet më të mëdha, me të cilat
përballet bashkësia, shteti i tyre ose bota në përgjithësi. Merrni disa sugjerime nga grupi.
Sugjerimet mund t’i shënohen në dërrasën të ekspozuar përpara klasës.
Përdorni shtojcën 1 nëse është e domosdoshme për të nxitur ide.
Qëllimet globale

5 minuta

Tregoni nxënësve Qëllimet globale, duke ua bërë me dije se cilat qëllime kanë të bëjnë me
problemet, të cilat ata i kanë identifikuar. Krahasojeni listën e tyre me Qëllimet globale, të
ekspozuar përpara klasës.
Për të realizuar mbledhje, mund të angazhoni 17 nxënës, të cilët qëndrojnë përpara klasës, por
të kthyer me shpinë. Secili nxënës e mban në dorë nga një letër, në të cilën është shënuar një
Qëllim global. Kur ndokush sugjeron ndonjë problem, që ka të bëjë me qëllimin, që e mban
nxënësi në dorë, ai/ajo kthehet me fytyrë kah klasa.
Kuptimi i Qëllimeve globale

10 minuta

Nxënësit e shikojnë animaconin e Sër Ken Robinsonit në një ekran të madh, në ekran të
kompjuterit, ose ulen në grupe, që ta shohin nga celulari në
www.globalgoals.org/worldslargestlesson. Po ashtu në www.globalgoals.org/worldslargestlesson
nxënësit mund të lexojnë librin komik, duke e lëvizur çdo kornizë në celular ose në tablet.
Aktiviteti

5 minuta

Kërkoni nga nxënësit vetë ta kompletojnë fjalinë
“Qëllimet globale janë të rëndësishme për mua për shkak se....” e kufizoni numrin e fjalëve, të
cilët nxënësit kanë të drejtë t’i përdorin, për të krijuar tituj ose për të postuar në tuiter në
@TheGlobalGoals #largestlesson
Përfundimi tjetër opcional ose alternativ
Shtypni ose vizatoni katrorë përafërsisht të madhësisë 12cm x 12cm. Jepni çdo nxënësi nga një
katrorë të pastër dhe kërkoni nga ai/ajo që me anët të një imazhi komik ta vizatojë veten, në
situatë, kur i përdor superfuqitë e veta. Kërkoni nga nxënësit, që në balonën për tekst t’i
shënojnë idetë e tyre për mënyrën sesi ata do të mund të ndihmojnë në arritjen e Qëllimeve
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Globale. Grumbulloni katrorët dhe ekspozoni ato në shkollë, madje ndani me ne në Fejsbuk në
Global Goals, ose dërgoni në Tuiter, siç është shpjeguar më lartë.
Projekte vijuese: Vizitoni www.dfcworld.com dhe shkëmbeni disa nga tregimet “Unë mund”, të
cilat i kanë krijuar superheronjtë. Ndërmerrni projekt të grupit tuaj, për të bërë ndryshim në
bashkësinë tuaj, duke përdorë modelin FIDS e pastaj ndajeni suksesin tuaj me të tjerët në
www.dfcworld.com .
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Shtojca 1
Problemet me të cilat sot përballen njerëzit
(nëse është e nevojshme, përdoret me qëllim që të nxiten nxënësit)






























Varfëria
Pabarazia mes shteteve
Uria
Shëndeti i ligë dhe sëmundja
Uji i ndotur
Mungesa e pajisjeve sanitare
Arsimi i dobët – disa fëmijë nuk mund të shkojnë në shkollë
Pagat e ulëta dhe mungesa e vendeve të punës
Rritja e ulët ekonomike – shtetet nuk fitojnë sa duhet të holla për të paguar gjithçka që iu
nevojitet njerëzve të tyre
Pabarazia gjinore – burrat dhe gratë trajtohen ndryshe dhe nuk iu ofrohen mundësitë e
njëjta
Lufta, luftimet dhe paqëndrueshmëria
Njerëzit nuk ndjehen të sigurt
Dhuna ndërmjet njerëzve
Korrupsioni dhe padrejtësia
Mosrespektimi i të drejtave të njeriut
Shtetet asnjëherë nuk punojnë së bashku dhe nuk pajtohen për asgjë
Infrastrukturat e dobëta, teknologjia dhe komunikimi i dobët
Fshatra dhe qytete të pasigurta
Qytete të paqëndrueshme, të cilat mund të konsumojnë më shumë sesa mund të
prodhojë bota
Harxhohen tepër resurse dhe nuk riciklohen sa duhet
Ndryshimet klimatike
Ndotja e deteve dhe oqeaneve
Dëmtimi i habitateve (mjediseve jetësore)
Ne kemi qasje të kufizuar në teknologji, celularë të shtrenjtë dhe kompjuterë
Njerëzit nuk ndjejnë se janë të mbrojtur si duhet
Rritja e popullsisë
Obeziteti
Racizmi
Dobësimi i bashkësive
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Shtojca 2
QËLLIMET GLOBALE
për zhvillim të qëndrueshëm
1

Jo varfëria

2

Jo uria

3

Shëndeti

4

Arsimi cilësor

5

Barazia gjinore

6

Uji i pastër dhe kanalizim

7

Energji e renovueshme

8

Puna e mira dhe rritja ekonomike

9

Inovacioni dhe infrastruktura

10

Zvogëlimi i pabarazive

11

Qytete dhe bashkësi të qëndrueshme

12

Konsumimi i përgjegjshëm

13

Mbrojtja e planetit

14

Jeta nën ujë

15

Jeta në tokë

16

Paqja dhe drejtësia

17

Partneritete qëllimet
QËLLIMET GLOBALE
#TREGONISECILIT
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Shtojca 3
Qëllimet globale – rezolucion i ulët versioni i shtypur
1

Jo varfëria

2

Jo uria

3

Shëndeti

4

Arsimi cilësor

5

Barazia gjinore

6

Uji i pastër dhe kanalizim

7

Energji e renovueshme

8

Puna e mira dhe rritja ekonomike

9

Inovacioni dhe infrastruktura

10

Zvogëlimi i pabarazive

11

Qytete dhe bashkësi të qëndrueshme

12

Konsumimi i përgjegjshëm

13

Mbrojtja e planetit

14

Jeta nën ujë

15

Jeta në tokë

16

Paqja dhe drejtësia

17

Partneritete qëllimet
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