Toiminnallisia harjoituksia/ Agenda 2030
Yhdistelykortit Yhdistä symboli/logo oikeaan järjestöön. Tutustu tunnistamisen jälkeen
järjestöjen tekemään työhön.
WHO, IMF, UNICEF, UNHCR, UNFPA ja UN WOMEN
Maailman terveysjärjestö
Kansainvälinen valuuttarahasto
YK:n lastenrahasto
YK:n pakolaisjärjestö
YK:n väestörahasto
YK:n tasa-arvojärjestö
•

•

•

•

•

Suunnittele ryhmässä A3 juliste yhdestä YK:n alaisen järjestön toiminnasta Canvan
infografiikalla. Esitelkää ryhmän juliste.
o TVT-taidot - julisteessa tulee esittää visuaalisessa muodossa järjestön tekemää
työtä, joka vastaa Agenda 2030 tavoitteita. Esim. miten UNICEFIN tekemä työ tukee
tavoitetta 2. ei nälkää tai WHO:n työ tavoitetta 3. terveyttä ja hyvinvointia.
Visualisoinnin voi toteuttaa diagrammien, kuvien ja tekstien yhdistelmällä. Työn
tarkoituksena on tiivistää valitsemanne järjestön työ yksinkertaisesti ja
ymmärrettävästi.
TVT-taidot: Agenda 2030 tavoitteista nauhoitetut aamunavaukset. Esim. Audacity-ohjelma,
jonka jälkeen tuotokset ladataan esim. Soundcloud-palveluun. Linkit jaetaan lyhennettyinä
tai QR-koodilla Canvan infografiikkajulisteisiin.
Adenda 2030-korttisarjan käyttöehdotuksia
o tutkimuksellisen otteen harjoittelua: Kortit jaetaan opiskelijapareille (esim. 1-2
tavoitetta haastattelijaparille) jotka rantautuvat haastattelemaan kartoittaen
opiskelijoiden tietoisuutta Agenda 2030 tavoitteista. Opiskelijat laativat
haastattelukysymykset itse. Avoimien kysymysten sijaan opiskelijat voivat valmistaa
tavoitteisiin liittyen mielipidekyselyn esim. likertin asteikolla tai totta/tarua väittäminä.
Korttipakoilla harjoituksia pienryhmissä
o ryhmä 1: tavoitteiden liittyminen toisiinsa. Kaikki tavoitteet tai 3-4 satunnaista
tavoitetta jaetaan pienryhmälle jonka tehtävänä on “ketjuttaa” tavoitteet ja selittää
miten tavoitteet liittyvät toisiinsa. Voidaan toteuttaa myös siten, että pakasta
vedetään kaksi korttia ja mietitään, miten kyseiset tavoitteet vaikuttavat toisiinsa.
o ryhmä 2. tavoitekortit järjestetään “arvopyramidiin”, keskustellen pienryhmät
asettavat tavoitteet tärkeysjärjestykseen omien näkemystensä mukaan.
o ryhmä 3. tavoitekortit asetetaan järjestykseen sen mukaan, miten saavutettavissa
olevaksi tavoite koetaan. (voidaan rajata esim. miettien Suomea tai globaalista
näkökulmasta)
o ryhmä 4. tavoitekortit järjestetään sen mukaan, mistä tavoitteesta koetaan
olevan eniten tietoa ja mikä vaatii perehtymistä.
o ryhmä 5. tavoitekortit järjestetään sen mukaan, miten hyvin kyseisten asioiden
koetaan olevan Suomessa nyt.
o tavoitteet ja ammatit: 3-4 tavoitetta jaetaan pienryhmälle ja tehtävänä on miettiä
millä ammattialalla toimivat ihmiset voivat edistää näiden tavoitteiden toteutumista
Johdatusharjoitus pakolaisuuteen - Agenda 2030/ Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Kuinka
selviäisit itse pakolaisena? Lataa puhelimeesi YK:n tuottama englanninkielinen ilmainen
sovellus My Life as a Refugee. Harjoitus tehdään 4-5 hengen ryhmässä. Harjoituksen
jälkeen valinnoista keskustellaan.
Agenda 2030 - opiskelijat kuvaavat lähiympäristöä ja pyrkivät luomaan kuvitusta Agenda
2030 tavoitteisiin liittyen. Esim. miten omalla toiminnalla voi tukea tavoitteiden toteutumista
tai tuoda esille niiden toteutumiseen liittyviä ongelmia. Kuvat voi ladata yhteiselle padletseinälle.

