CHÚNG TÔI TƯỞNG TƯỢNG
VÀ LẬP KẾ HOẠCH
TỪ NHIỀU Ý TƯỞNG
ĐẾN THỐNG NHẤT CHUNG

Chúng tôi tưởng tượng và lập kế hoạch
Học sinh đặt kế hoạch về cách giải quyết hoặc cung cấp một giải pháp cho vấn đề. Họ xác định càng nhiều giải
pháp càng tốt. Cuối cùng, họ cần chọn giải pháp "tốt nhất" theo tính khả thi, hiệu quả.
Điều mong đợi:
Người học có thể liệt kê càng nhiều giải pháp càng tốt. Khi người học nghĩ về các giải pháp, các định hướng chung
sau đây cho các giải pháp có thể giúp ích rất nhiều:
• Tạo ra hoặc phát minh
• Các chiến dịch truyền thông và vận động ngân sách
• Gọi hành động thông qua dịch vụ
• Từ thiện
Sau đó, người học chọn giải pháp “tốt nhất” theo các tiêu chí sau:
• tính khả thi - Liệu giải pháp có thể thực hiện được không?
• hiệu quả - Liệu giải pháp có đủ hiệu quả để giải quyết vấn đề không?
• hiệu quả - Liệu giải pháp có thể được thực hiện với ít nỗ lực, tiền bạc, hay vật liệu?
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Sau khi quyết định giải pháp “tốt nhất”, học sinh bắt đầu lên kế hoạch xây dựng hoặc tạo ra giải pháp của mình.

Giải pháp "TỐT
NHẤT" là ... bởi vì ...
Để xây dựng hoặc
thực hiện giải pháp,
chúng tôi cần các
VẬT LIỆU sau:
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Để xây dựng hoặc
đưa ra giải pháp của
chúng tôi, chúng tôi
cần biết các KỸ
NĂNG sau đây:
Mẹo: Thật tuyệt vời
và hữu ích nếu kế
hoạch hành động
của bạn bao gồm
niềm đam mê hoặc
kỹ năng của bạn.
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Phát thảo kế hoạch của bạn ở đây.
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