1. Ιδεοθύελλα
Τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε στο περιβάλλον μας;

Στο Επίκεντρο

στη γειτονιά μου

στο σχολείο μου

στην πόλη μου

Γράψτε σε ένα χαρτί αυτό που είναι πιο σημαντικό για εσάς.

2.

Κι εγώ τι μπορώ
να κάνω;

Θέλω να…
Θέλουμε να…

Σκεφτείτε μια αλλαγή που θέλετε με όλη σας την καρδιά να δείτε να συμβαίνει. Μια ιδέα που σας εμπνέει και μπορεί να έχει σημαντικό κοινωνικό
αντίκτυπο.
Δε χρειάζεται να προβαίνουμε σε μεγάλες ηρωικές πράξεις για να συμμετέχουμε στη διαδικασία της αλλαγής.
Μικρές πράξεις όταν πολλαπλασιάζονται από εκατομμύρια ανθρώπους μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο
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3. Ποιος θα ήταν ένας τρόπος να το πετύχουμε αυτό; Με ποιες δράσεις μπορούμε να το πετύχουμε;

Ενημέρωση / διάδοση:
Σε ποιους θα το πούμε;
Από που θα ζητήσουμε βοήθεια;

Υποστήριξη:
Από ποιον θα ζητήσουμε
βοήθεια; Από ποιους φορείς;

Χρόνος:
Πόσο χρόνο θα αφιερώσουμε;
Πόσοι θα είμαστε και ποιοι;

Δημιουργικές δυνάμεις:
Θα φτιάξουμε αφίσα;
Ή μήπως βίντεο;
Τι θα δείχνουν; / Ποιος είναι καλός σε αυτό;

Η σελίδα δύο θα εκτυπωθεί και τα παιδιά θα δουλέψουν πάνω σε αυτήν.

Η δομή δηλαδή μέχρι τώρα είναι η εξής: (έτσι δουλεύουμε πάνω-κάτω την παραγωγή γραπτού λόγου)

Για να περιγράψουμε ένα σχέδιο δράσης σχετικά με ένα πρόβλημα που έχουμε αντιληφθεί εργαζόμαστε ως εξής:
 Ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε αντιληφθεί στο περιβάλλον μας; (ιδεοθύελλα)
 Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό; (βρίσκουμε μια ιδέα που αν την εφαρμόσουμε θα αλλάξουμε την υπάρχουσα κατάσταση προς το
καλύτερο)
 Με ποιον τρόπο μπορούμε να ενημερώσουμε για την ιδέα μας; Και ποιους θα ενημερώσουμε ακριβώς; Πως θα διαδώσουμε την ιδέα μας;
 Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να υλοποιήσουμε τη δράση μας; Με ποιον τρόπο θα δράσουμε;
 Από ποια άτομα μπορούμε να ζητήσουμε υποστήριξη; Από ποιους φορείς;
 Με ποιο μέσο θα διαδώσουμε τη δράση μας; Θα φτιάξει κάποιος αφίσα; Μήπως βίντεο;

4. Αφίσες μικρές στον πίνακα με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ανά ομάδα: Π.χ. 1η ομάδα: Χαρούμενη και υγιής ζωή: Εξάλειψη
της φτώχειας, εξάλειψη της πείνας, καλή υγεία και ευεξία, ποιοτική εκπαίδευση. Οι μαθητές κολλούν το χαρτί με την ιδέα τους στην ομάδα
που ανήκει.

