
1 Menyadari Potensi Anda Sebagai Goalkeeper

Setiap Orang Bisa Menjadi Goalkeeper!

Total waktu

Rentang usia

45–60 menit

8-14 tahun

Hasil Pembelajaran 
•  Siswa akan memahami hal yang diperlukan untuk 

menjadi seorang Goalkeeper untuk Tujuan Global 
•  Siswa akan mengetahui dan memahami keahlian 

dan pengetahuan yang sudah mereka miliki 
untuk berkontribusi pada Tujuan Global. 

•  Siswa akan belajar mempertanggungjawabkan 
pendapatnya 
 

Sumber daya 
Pelajaran ini dapat dilakukan dengan 
atau tanpa akses internet.
Dengan akses Internet: Kamera atau kamera 
ponsel/laptop/ipad untuk mengunggah foto 
siswa ke aplikasi Goalkeeper Me. 
Tanpa akses internet: Pulpen, cat, bahan untuk kolase, 
cermin, dan lembar kegiatan Foto Goalkeeper.

Konteks Rencana Pelajaran yang 
Lebih Luas 
Rencana pelajaran ini bertujuan untuk menanamkan 
keyakinan pada siswa bahwa setiap orang memiliki 
potensi untuk menjadi Goalkeeper dan bertindak untuk 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan Global). 
Dengan memahami kebutuhan setiap orang untuk 
dilibatkan dalam pencapaian Tujuan Global, siswa akan 
mengetahui dan menghargai berbagai keahlian semua 
orang dan diri mereka sendiri. Rencana pelajaran ini 
terkait dengan kriteria utama dari kerangka kerja Evaluasi 
Pisa OECD 2018: Kompetensi Global. Digambarkan 
sebagai “kemampuan untuk menelaah masalah lokal, 
global, dan antarbudaya, memahami dan menghargai 
perspektif dan sudut pandang orang lain di dunia, terlibat 
dalam interaksi yang terbuka, sesuai, dan efektif dengan 
orang-orang dari berbagai budaya, dan bertindak untuk 
kesejahteraan bersama dan pembangunan berkelanjutan.” 
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
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Catatan untuk Pendidik
Pelajaran ini melibatkan siswa yang merefleksikan keahlian, kepribadian, dan pengetahuan mereka dengan membuat foto 
Goalkeeper. Beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman jika mereka difoto; oleh karena itu, mereka dapat diminta 
untuk membuat foto siswa lain sebagai Goalkeeper atau Goalkeeper ternama untuk Tujuan Global.

Pelajaran ini juga melibatkan pengunggahan foto siswa ke internet. Pastikan hal ini sesuai dengan  
kebijakan sekolah tentang privasi dan perlindungan dan baca Syarat dan Ketentuan aplikasi Goalkeeper:  
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/06/goalkeeper-privacy1-1.pdf

 Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih khusus kepada Chris Gadbury, Twitter: @chrisgadbury www.magicstorybooks.com, 
Memory Banda: https://memorybanda.blogspot.com/
Ndubuisi Uchea & Hayel Wartemberg: https://wordonthecurb.co.uk/
 

Langkah ke-1: Mengaktifkan Pengetahuan Sebelumnya 5
menit

Catatan: Pelajaran ini berasumsi bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan tentang Tujuan Global.  
Tautan ke animasi Pelajaran Terbesar di Dunia yang memperkenalkan siswa kepada Tujuan Global  
dapat dilihat di https://www.youtube.com/watch?v=vQdMFjMZmLQ&feature=youtu.be

Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk mengulang pengetahuan siswa tentang Tujuan Global secara cepat.  
Hal ini dapat dilakukan sebagai kegiatan Pikirkan, Kerjakan Berpasangan, Bagikan atau sebagai kegiatan seluruh kelas:  
Apa yang berusaha dicapai oleh Tujuan Global? Mengapa hal tersebut penting? Ada berapa Tujuan Global? 

Langkah ke-2: Mengidentifikasi Siapa yang Sudah Membantu Mencapai  
Tujuan Global 

10
menit

Ajukan pertanyaan ini kepada siswa: Siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai Tujuan Global?
Petunjuk yang mungkin: Pemerintah, LSM/lembaga amal, PBB, perusahaan, 
sekolah, anak-anak, orang dewasa - SEMUA ORANG!

Lalu, ajukan pertanyaan ini: Apakah generasi muda bertanggung jawab untuk mencapai Tujuan 
Global? Apakah generasi muda dapat membuat perbedaan pada Tujuan Global?

Diskusikan beberapa jawaban dan pendapat yang berbeda dan jelaskan bahwa bahkan sejak kecil, anak-anak dan 
generasi muda dapat memberikan dampak yang bermakna pada Tujuan Global. Tonton animasi Pelajaran Terbesar di 
Dunia Bagian 2 (https://www.youtube.com/watch?v=02K8EVqTNW8&feature=youtu.be) untuk melihat contoh para pemuda 
biasa yang bertindak untuk mencapai Tujuan Global. Dan/atau Anda dapat menunjukkan kepada siswa tentang contoh 
dari Peta Interaktif Pelajaran Terbesar di Dunia dan melihat tindakan para pemuda lainnya untuk mencapai Tujuan Global. 

Jelaskan bahwa mereka dapat disebut Goalkeeper karena mereka mendukung dan bertindak untuk mencapai Tujuan 
Global. Mereka adalah orang biasa yang peduli untuk membuat sekolah, rumah, masyarakat, dan negara mereka lebih 
baik untuk ditinggali semua orang dan mereka peduli untuk melindunginya demi masa depan. Mereka menggunakan 
Tujuan Global sebagai cara untuk menghubungkan tindakan mereka ke rencana Global untuk membuat dunia menjadi 
lebih layak dan lebih adil. Siswa dapat membaca lebih lanjut tentang para Goalkeeper muda lainnya dari seluruh dunia 
dalam Lampiran 1.

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/06/goalkeeper-privacy1-1.pdf
http://www.magicstorybooks.com
https://memorybanda.blogspot.com/
https://wordonthecurb.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=vQdMFjMZmLQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qx0AVjtdq_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Qx0AVjtdq_Q
https://www.youtube.com/watch?v=02K8EVqTNW8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qx0AVjtdq_Q)
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
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Langkah ke-3: Menghubungkan Keahlian yang Dimiliki dengan Tujuan Global 15
menit

Catatan: Dalam kegiatan berikut ini, tidak ada jawaban benar dan salah. Kegiatan ini dirancang untuk  
memicu diskusi di antara siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menantang  
siswa untuk mempertanggungjawabkan ide dan pendapatnya.  

Baca dengan keras/tunjukkan kutipan di bawah ini dari Goalkeeper Memory Banda (lihat Lampiran 1 untuk informasi lebih 
lanjut tentang pekerjaan luar biasa oleh Memory dalam mencapai Tujuan ke-5). 

“Tidak ada kekuatan super agar seseorang dapat menjadi Goalkeeper, setiap orang dapat menjadi 
Goalkeeper hanya dengan memilih Tujuan Global mana pun dan memulai untuk mendorong kemajuan.”

Diskusikan kutipan ini di dalam kelas - apakah siswa setuju? Jelaskan bahwa setiap orang memiliki 
keahlian dan pengetahuan yang berbeda untuk mencapai Tujuan Global. Hal yang penting adalah 
bagaimana siswa menggunakan keahlian dan pengetahuan tersebut untuk mencapai Tujuan Global. Saat 
Goalkeeper memutuskan untuk mendukung dan bertindak - meskipun mereka menghadapi hambatan dan 
kekecewaan, mereka tetap bersikap positif, optimistis, dan yakin bahwa Tujuan Global akan tercapai!

Tunjukkan lembar kegiatan ‘Membangun Hubungan antar Tujuan Global’ (Lampiran 2). Kegiatan ini bertujuan untuk 
membantu siswa mengetahui jenis keahlian yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai setiap Tujuan Global. Tampilkan 15 
kata hijau yang disarankan dalam Lampiran 3 (Anda mungkin ingin mengedit daftar ini untuk lingkungan sekolah Anda). 
Pilih satu kata untuk memulai, misalnya kreatif. Tuliskan kata ini di dalam kotak merah pertama di tengah lembar kegiatan. 

Lalu, tanyakan kepada siswa - Bagaimana keahlian kreatif dapat berkontribusi pada Tujuan Global?  
Tujuan Global mana yang akan paling terdampak? Dorong siswa untuk mempertanggungjawabkan pendapat 
dan pilihan mereka. Ambil beberapa saran dari kelas dan hubungkan secara kreatif dengan Tujuan Global 
yang dipilih dengan menggambar garis dari kata tersebut ke semua Tujuan Global yang relevan. 

Lalu, siswa dapat mengisi seluruh lembar kerja dengan memilih keahlian lain yang terdapat dalam 
Lampiran 3 yang menurut mereka paling penting untuk mencapai Tujuan Global dan menghubungkan 
keahlian tersebut dengan Tujuan Global yang menurut mereka akan paling mendapat manfaat. 

Di sepanjang kegiatan, hentikan kegiatan kelas untuk bertanya kepada siswa tentang keahlian 
mana yang menurut mereka paling penting. Minta siswa untuk membagikan beberapa pendapat 
tentang mengapa mereka memilih sebuah keahlian untuk Tujuan Global tertentu. 

Catatan: Tidak ada jawaban benar atau salah di sini karena ini tergantung pada perasaan siswa. Beberapa keahlian 
bahkan mungkin relevan dengan semua Tujuan Global.

Tantangan: Tanyakan kepada siswa tentang mengapa penting bagi kita untuk memiliki banyak orang dengan berbagai 
keahlian, minat, dan pengetahuan untuk membantu mencapai Tujuan Global? Karena dunia menghadapi masalah yang 
sangat besar dan beragam dan seringkali tidak ada satu solusi atau jawaban. 

Langkah ke-4: Mengetahui Potensi Setiap Orang 10
menit

Langkah berikutnya adalah siswa mengidentifikasi keahlian mereka masing-masing. Undang siswa untuk meluangkan 
waktu untuk memikirkan jawaban mereka atas pertanyaan berikut ini. Mungkin mereka ingin berdiskusi  
dengan teman untuk saran lebih lanjut.

1.Apa hal spesial yang Anda miliki yang membuat Anda unik?
2.Apa maksud pernyataan Anda bahwa Anda memiliki potensi untuk menjadi Goalkeeper? 
3. Keahlian atau karakteristik apa yang sudah Anda miliki yang dapat Anda kembangkan lebih lanjut untuk menjadi 

Goalkeeper? 
4.Anda ingin menjadi orang seperti apa saat usia Anda bertambah?

Dorong siswa untuk memikirkan dan memilih kata sebanyak mungkin. Penting untuk menekankan kepada siswa agar 
mereka tidak memilih kata-kata yang menggambarkan penampilan fisik, tetapi menggambarkan karakteristik, keahlian, 
dan pengetahuan. Sebagai petunjuk, Anda dapat merujuk pada kata-kata yang terdapat dalam Lampiran 3.
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Langkah ke-5: Membuat Foto Goalkeeper 10
menit

Lalu, tunjukkan aplikasi Goalkeeper Me. Jelaskan bahwa siswa harus memilih 3 kata yang mereka yakini dapat paling 
membantu mereka saat bertindak untuk Tujuan Global. Gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan bahwa ini adalah 
tentang menerima bahwa setiap orang berbeda dan bahwa minat serta ambisi yang berbeda diperlukan untuk mencapai 
Tujuan Global. Anda dapat menunjukkan beberapa foto Goalkeeper: http://perfectdaylondon.com/projects/goalkeepers/

Siswa mengunggah foto diri ke situs web aplikasi Goalkeeper dan dapat mengatur foto mereka 
sendiri dengan warna dan kata-kata. (Lihat Lampiran 4 untuk daftar petunjuk lengkap). 

Tantang siswa untuk memikirkan cara agar foto Goalkeeper mereka dapat digunakan untuk membantu 
lebih banyak orang untuk mengetahui tentang Tujuan Global. Tunjukkan kepada siswa tentang contoh 
bagaimana foto Goalkeeper sebelumnya digunakan untuk memamerkan acara Goalkeeper pertama 
di New York pada tahun 2017. Apakah siswa dapat membuat kampanye Goalkeeper sendiri?

Alternatif: Jika kamera ponsel/kamera tidak ada, sediakan cermin dan minta siswa untuk menggambar/melukis atau 
membuat gambar kolase mereka sendiri. Siswa dapat menggunakan gambar ini dan 3 kata pilihan mereka untuk membuat 
foto Goalkeeper (Lihat templat Foto Goalkeeper pada Lampiran 5). Foto Goalkeeper tersebut dapat ditampilkan sebagai 
gambar kelas atau sekolah. Tantang siswa untuk memikirkan tempat lain untuk memamerkan foto ini. Di mana mereka 
dapat memamerkan foto Goalkeeper untuk membantu lebih banyak orang mengetahui tentang Tujuan Global?  

Langkah ke-6: Sekarang Anda Siap - Lakukan Aksi Pertama Anda! 10
menit

Setelah siswa mengetahui keahlian dan pengetahuan yang sudah mereka miliki untuk menjadi Goalkeeper, 
mereka siap untuk bertindak untuk Tujuan Global! Ajukan pertanyaan berikut ini kepada siswa untuk didiskusikan di kelas: 

•  Tindakan apa yang dapat Anda mulai lakukan hari ini untuk Tujuan Global? 
•  Apa yang ingin kelas Anda lakukan untuk Tujuan Global?
•  Pertanyaan apa yang Anda miliki tentang Tujuan Global?

Tonton Animasi Pelajaran Terbesar di Dunia Bagian 3 https://www.youtube.com/watch?v=Jto1UaT53zI&feature=youtu.be 
untuk mendapatkan inspirasi tentang cara memulainya hari ini! 

Bagikan foto Goalkeeper Anda kepada kami! Bergabunglah dengan ribuan Goalkeeper muda dengan menambahkan 
pembelajaran Anda ke peta interaktif kami. Anda juga dapat mengirimkan kicauan kepada kami di @TheWorldsLesson, 
Facebook @TheWorldsLargestLesson, Instagram @TheWorldsLesson atau kirim email ke lesson@project-everyone.org

Kegiatan Tambahan:
•  Tunjukkan tab Aksi Siswa di situs web  

Pelajaran Terbesar di Dunia kepada siswa  
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/id/ untuk 
inspirasi tentang cara bertindak untuk Tujuan Global. 

•  Buat Proyek Aksi Masyarakat untuk membantu 
membawa perubahan dalam masyarakat 
lokal: http://worldslargestlesson.globalgoals.
org/student-led-change-projects/

•  Tonton film pendek ini (tautan Youtube https://www.
youtube.com/watch?v=lf4jpEhRubs&feature=youtu.be) - 
Ingat bahwa film ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris) 
tentang orang-orang ternama di masa lalu. Ajukan 
pertanyaan ini kepada siswa: Jika orang-orang dalam 
video ini masih hidup, apakah mereka akan menjadi 
GoalKeeper? Menurut Anda, Tujuan Global mana yang 
akan mereka dukung? Apa maksudnya bahwa orang-
orang ini adalah GoalKeeper? Karakteristik apa yang 
mungkin mereka miliki untuk mencapai prestasi mereka? 
Bentuknya bisa ditentukan sebagai pekerjaan rumah atau 
membangun awal proyek sejarah dengan melihat tokoh-
tokoh sejarah ternama.  

•  Minta siswa untuk meriset tokoh lain dari negara 
sendiri yang menurut mereka seharusnya disebut 
Goalkeeper. Minta siswa untuk membuat tulisan 
pendek yang memerinci dan menjelaskan 
mengapa mereka seharusnya menjadi Goalkeeper. 
Apa hal yang dapat siswa pelajari dari orang-
orang ini? Apakah mereka dapat diundang untuk 
berbicara di sekolah Anda? Atau membantu 
menginspirasi generasi muda untuk bertindak?

•  Siapa pun dapat membuat foto Goalkeeper! 
Dorong siswa untuk membagikan ini kepada 
orang tua, keluarga, dan teman-teman mereka 
untuk menyebarkan pesan Tujuan Global

•  Minta siswa untuk menjelajahi dan meriset tentang acara 
Goalkeeper (https://www.globalgoals.org/goalkeepers) 
yang diadakan setiap tahun. Siapa tamu dan peserta 
sebelumnya? Tindakan apa yang mereka lakukan agar 
Tujuan Global tercapai? Mengapa acara perayaan seperti 
ini penting untuk mencapai Tujuan Global?

http://perfectdaylondon.com/projects/goalkeepers/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
mailto:lesson%40project-everyone.org?subject=
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/id/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/student-led-change-projects/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/student-led-change-projects/
https://www.youtube.com/watch?v=lf4jpEhRubs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lf4jpEhRubs&feature=youtu.be
https://www.globalgoals.org/goalkeepers
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Lampiran 1: Contoh Goalkeeper Muda dari seluruh Dunia

Memory Banda 
dari Malawi

Memory melakukan advokasi tanpa lelah 
untuk mengakhiri perkawinan anak. Memory 
menolak perkawinan usia muda dan bekerja 
sama dengan kepala desa untuk membuat 
peraturan yang membantu melindungi anak 
perempuan dari perkawinan. Pekerjaannya 
membuat otoritas menaikkan usia sah untuk 
menikah di Malawi menjadi 18 tahun.
 
Untuk membaca lebih lanjut tentang 
pekerjaan Memory, klik di sini.

1. Apa yang menginspirasi Anda untuk bertindak untuk Tujuan Global?
Tumbuh di salah satu negara termiskin bukan hal yang mudah, terutama untuk anak perempuan. Kami tumbuh 
dengan sedikit atau tanpa pilihan, dan lebih sedikit peluang dalam hidup. Sangat sedih memikirkan bahwa orang-
orang tumbuh tanpa mengetahui bahwa mereka memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipertahankan. 
Hal paling menyakitkan adalah melihat anak-anak perempuan tidak berbicara untuk diri mereka sendiri setiap kali hak 
mereka dilanggar, atau saat menghadapi tantangan apa pun dalam hidup mereka. Pendidikan adalah salah satu hak 
asasi manusia, tetapi sebagian besar anak perempuan tidak memilikinya. Saat saya melihat perkawinan anak terjadi 
di dalam keluarga, teman-teman, dan masyarakat saya, saya memutuskan untuk mengambil langkah bagi mereka. 
Perkawinan anak adalah salah satu tradisi paling merusak yang telah berdampak pada begitu banyak anak perempuan 
yang seharusnya menjadi warga negara yang produktif. Menurut saya, inilah saat yang tepat bagi perempuan untuk 
diberi kesempatan yang setara untuk bersekolah dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. 
  
2. Apa yang memotivasi Anda untuk melanjutkan kegiatan Anda?
Hal yang memotivasi saya adalah kemajuan yang kami capai. Perempuan dapat melampaui tantangan mereka  
dan menantang status quo. Perempuan membela diri mereka dan membuat perbedaan dalam masyarakat mereka, 
menjadi pemimpin, pembuat perubahan; mereka membela hak-hak mereka. Ini menunjukkan bahwa Kesetaraan Gender  
(Tujuan ke-5) adalah Tujuan yang dapat dicapai. 

3. Mengapa menurut Anda penting bagi generasi muda untuk membantu mencapai Tujuan Global?
Generasi muda paling terdampak oleh pembatasan setiap Tujuan Global, oleh karena itu, penting 
agar generasi muda terlibat dalam setiap kegiatan yang memengaruhi hidup mereka di mana pun di 
dunia. Tanpa generasi muda, Tujuan Global tidak akan tercapai. Tujuan keseluruhan dari Tujuan Global 
adalah tidak membiarkan siapa pun tertinggal. Generasi muda harus menjadi bagian dari semua hal 
sehingga kita dapat membangun fondasi yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya. 
 
4. Apa arti menjadi Goalkeeper bagi Anda?
Menjadi Goalkeeper berarti dapat melihat masalah sosial dan mengetahui hal yang harus dilakukan 
dan meresponsnya dengan memimpin, dan mulai berpikir beda dan yakin dalam diri sendiri bahwa 
perubahan akan terjadi. Dan tidak ada kekuatan super agar seseorang dapat menjadi Goalkeeper, 
setiap orang dapat menjadi Goalkeeper hanya dengan memilih Tujuan Global mana pun dan memulai 
untuk mendorong kemajuan. Perubahan terjadi saat ada semangat, kemauan, dan tindakan. 

https://memorybanda.blogspot.co.uk/
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Lampiran 1: Contoh Goalkeeper Muda dari seluruh Dunia

Ndubuisi Uchea & Hayel Wartemberg  
dari UK 

Ndu dan Hayel adalah pendiri Word on the Curb – 
badan wawasan budaya yang berfokus untuk 
memahami kisah, identitas, dan budaya generasi 
muda. Ndu dan Hayel ingin mengeksplorasi 
miskonsepsi dan stereotip yang dikaitkan kepada 
berbagai orang di seluruh dunia, mengembangkan 
Word on the Curb sebagai alat untuk melakukan hal 
ini, dengan menyediakan platform bagi orang-orang 
untuk membagikan kisah mereka dan mendengar 
orang lain. Lalu, mereka membantu merek dan 
perusahaan dengan memberikan ruang di dalam 
budaya pemuda melalui wawasan dan komunikasi 
digital sekaligus memberikan kesempatan kepada 
generasi muda untuk mempelajari dan berjejaring di 
dalam dunia kreatif. 

1. Apa yang menginspirasi Anda untuk bertindak untuk Tujuan Global?
Kami berkesempatan tumbuh di kota London dengan budaya dan etnis yang beragam. Saat kuliah di Universitas di 
Manchester, kami dengan cepat belajar bahwa terlepas dari lingkungan tempat kami dibesarkan ini, kami masih memiliki 
pengalaman yang cukup sempit tentang dunia ini, dan lebih penting lagi, tentang berbagai budaya dan identitas yang 
membentuknya. Kami merasa ada kesempatan untuk membuat platform yang mengeksplorasi kisah banyak orang 
di Kampus, dan saat kami lulus, kami ingin memperluasnya sampai ke luar Universitas dan Manchester. Setelah 
menyaksikan secara langsung adanya diskriminasi terbuka dan terselubung, kami mengetahui dampak negatif dari 
tidak memahami budaya yang berbeda dan terlebih lagi sekarang, kami ingin membantu memangkas sikap tersebut. 

2. Apa yang memotivasi Anda untuk melanjutkan kegiatan Anda?
Menggunakan video telah membuat kami memberi dampak bagi banyak orang di seluruh dunia, dengan membuat 
konten yang telah dilihat dan dibagikan di keempat penjuru dunia. Satu contohnya adalah video viral yang 
kami buat berjudul What I Wasn’t Taught in School (Hal yang Tidak Kami Pelajari di Sekolah). Video tersebut 
menunjukkan seorang mahasiswa menantang dosennya untuk mengajarkan sejarah orang kulit hitam di sekolah-
sekolah. Video ini telah menghimpun lebih dari 40 juta penonton pada berbagai platform sosial dan kami terus 
menerima email dari Lesotho sampai Louisiana yang menceritakan tentang dampak positif video tersebut pada 
banyak orang, sekolah, anggota keluarga, dan masyarakat. Anggota keluarga kami masing-masing dari Nigeria 
dan Ghana mengirim video tersebut kepada kami melalui Whatsapp tanpa menyadari bahwa kamilah pembuat 
video tersebut! Respons seperti inilah yang memotivasi untuk kami untuk melanjutkan kegiatan kami. 

3. Mengapa menurut Anda penting bagi generasi muda untuk membantu mencapai Tujuan Global?
Ada lebih banyak pemuda di dunia ini daripada sebelumnya (sekitar 2 miliar orang yang berusia 10 sampai 24 
tahun). Ini artinya melibatkan mereka bukan hanya dilihat sebagai hal yang penting, tetapi harus menjadi prasyarat 
untuk perjalanan mencapai Tujuan Global. Generasi muda sering menjadi penentu tren, kita memiliki Whatsapp dan 
Facebook sebelum orang tua kita memilikinya, dan kita memberitahukan kepada mereka tentang cara penggunaannya. 
Oleh karena itu, dampak melibatkan generasi muda dalam Tujuan Global dapat menjangkau lebih luas. 

4. Apa arti menjadi Goalkeeper bagi Anda?
Menjadi Goalkeeper adalah pengingat harian tentang kewajiban kami untuk membantu masyarakat menjadi 
lingkungan yang lebih baik bagi kita semua untuk ditinggali dan hidup dengan sesama. Masyarakat dengan 
Goalkeeper lain yang berpikiran sama membuat kami dapat bekerja sama dan tidak kewalahan dengan 
tujuan ambisius yang ditetapkan oleh Tujuan Global. Tujuan Global dapat dicapai dan akan tercapai. 
 

https://wordonthecurb.co.uk/
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Lampiran 2: Membangun Hubungan antar Tujuan Global
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Lampiran 3: Daftar Kata untuk Aplikasi Goalkeeper

Kata-kata berwarna hijau adalah keahlian yang ditunjukkan dengan mempelajari tentang Tujuan Global. Kata-kata 
berwarna biru adalah kata-kata yang mungkin akan diidentifikasi oleh siswa seperti dalam aplikasi Goalkeeper. Siswa 
akan dapat memilih tiga dari kata-kata ini untuk foto Goalkeeper mereka.

1. Berani
2. Peduli
3. Kreatif
4. Penasaran
5. Bertekad kuat
6. Antusias
7. Bahagia
8. Membantu
9. Imajinatif
10. Baik hati
11. Setia
12. Ulet
13. Kuat
14. Bijaksana
15. Dapat dipercaya
16. Aktivis
17. Petualang
18. Seniman
19. Atlet
20. Kakak laki-laki

21. Juru kampanye
22.  Pembuat 

perubahan
23. Desainer
24. Pemimpi
25. Pengusaha
26.  Peduli dengan 

lingkungan
27. Teman
28. Inovator
29. Pemimpin
30. Ahli Matematika
31. Musisi
32. Optimis
33. Ilmuwan
34. Kakak perempuan
35. Pendongeng
36. Siswa
37. Visioner
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Lampiran 4: Petunjuk tentang Cara Pemakaian Aplikasi Goalkeeper

1.  Ambil swafoto atau minta teman untuk memotret Anda. Pastikan Anda dapat melihat wajah 
Anda dengan jelas dan Anda tersenyum! Foto harus memperlihatkan wajah Anda secara 
dekat, badan Anda tidak harus terlihat dalam foto. Simpan ini di desktop Anda. 

2. Buka aplikasi Goalkeeper: http://wllgoalkeeperme.globalgoals.org/ 

3. Klik ikon Kamera untuk mengunggah foto Anda.

4.  Gunakan ikon di sudut kanan atas setiap kotak foto untuk mengatur foto Anda. Ikon 
A adalah tempat Anda memilih kata-kata, kuas mengubah warna teks, dan lingkaran 
yang terisi separuh adalah tempat Anda dapat memilih warna untuk foto Anda.

5.  Sebelum menyimpan foto Goalkeeper, pastikan bahwa Anda telah membaca Syarat dan 
Ketentuan aplikasi Goalkeeper.

6.  Ada dua opsi untuk menyimpan foto Anda: Dengan mengklik tombol Simpan warna 
biru, foto akan terunduh secara otomatis ke komputer Anda. Atau tombol Simpan ke 
Galeri akan menyimpan dan mengunduh foto Goalkeeper Anda ke komputer Anda dan 
membagikannya di platform galeri publik.

7.  Bagikan foto Goalkeeper Anda di media sosial dengan menggunakan Twitter atau 
Instagram @TheWorldsLesson atau Facebook @TheWorldsLargestLesson dengan tagar 
#WorldsLargestLesson atau kirim ke email kami lesson@project-everyone.org

http://wllgoalkeeperme.globalgoals.org/
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/06/goalkeeper-privacy1-1.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/06/goalkeeper-privacy1-1.pdf
http://lesson@project-everyone.org
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Lampiran 4: Templat Foto Goalkeeper

Petunjuk
• Gunakan cermin atau foto untuk menggambar, melukis, atau membuat foto diri Anda
• Pilih tiga kata yang paling menggambarkan mengapa Anda adalah Goalkeeper
• Bagikan foto Goalkeeper Anda kepada orang lain!

Foto Goalkeeper Saya

GOALKEEPER

In partnership with


