
UNESCO-seminaarin 2019 osanottajien vastaukset kysymykseen, mitä kouluissa jo tehdään 

demokratiakasvatuksen liittyen:  

ALUSTAVA RYHMITTELY 

 

 

MITÄ KOULUT JO TEKEVÄT: 1. OPETUSSUUNNITELMAAN JA TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVÄT RATKAISUT 

Demokratiakasvatus on osa koulumme lukuvuoden toimintasuunnitelmaa 

Lapsen oikeuksien päivän huomiointi, rakentavan vuorovaikutuksen harjoitukset oppilaiden kanssa 

Kansalaisjärjestöjen esittelyä kerhotoiminnan kautta. 

- Afrikka-kurssilla aiheeseen liittyviä teemoja 

Demokratiakasvatus on OPS:in mukaista 10-luokkalaisille ja aikuisten perusopetuksen opiskelijoille kaikessa 

toiminnassa. 

Rauhankasvatus 

YK-päivien päivänavaukset 

Kummikoulutoiminta 

Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä  

Erilaiset kotikansainvälisyyteen liittyvät projektit. 

- yläkoulussa jaksotapahtumat, joissa oppilaat pääsevät esille, lukiossa yhteisöllisyyspäivät, jossa lukiolaiset 

pääsevät esille ja siellä myös rehtorille/henkilöstölle kyselytunti 

- vihapuhepajat 7.luokille 

- ihmisoikeudet- kurssi lukiossa 

elävän kirjaston järjestäminen rasisminvastaisella viikolla; Aktiivinen maailmankansalainen -kurssin 

toteuttaminen 

Taksvärkki kaikille yläkoulun luokille 

Koululla Norssipäivä, jossa mm. Vaikuta- työpaja, opetusharjoittelijat ovat mukana toiminnassa.  

Koulullamme järjestetään Rauhan ja suvaitsevaisuuden viikolla erilaista ohjelmaa.  

8- luokkalaisille järjestetään vapaaehtoistyön kurssi. 

 

 

MITÄ KOULUT JO TEKEVÄT: 2. OPPILASKUNNAN TOIMINTAAN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMISEEN 

LIITTYVÄT RATKAISUT 

Tiimilukiotoiminta: 

- jokainen opiskelija kuuluu johonkin tiimiin. 



Opettajat ohjaa Tutor- ja Oppimisen tuki-tiimiä 

Alakoulussa on hyvin toimiva oppilasneuvosto, jossa on edustus jokaiselta luokka-asteelta. 

Opiskelijakunnan vaalit vuosittain 

- oppilaiden osallisuuden edistäminen 

- hyvän toveruuden edistäminen 

Tavoitteena on mm. opiskelijakunnan ja Oulun Nuorten Edustajiston kautta tavata paikallisia päättäjiä 

koulun tilaisuuksissa ja/tai oppitunnilla. 

oppilas- ja opiskelijakuntien aktiivinen toiminta 

oppilaskunnan hallitus toimii aktiivisesti 

Vi har en aktiv studerandekår, som deltar i skolutvecklingen då det gäller praktiska frågor och det här 

läsåret kommer studerandekårsstyrelsen att ta aktivt del i utarbetandet av den skolvisa läroplanen 

GLP2021. 

Studerande uppmuntras till att själva ta initiativ och att modigt framföra dem till lärarna. 

Staden har också ett ungdomsfullmäktige, där våra studerande har möjlighet att ställa upp egna 

kandidater. 

-vi har en aktiv studerandekår som deltar i utvecklandet av den dagliga verksamheten i skolan 

-studerandekårsstyrelsen kommer att delta i utvecklandet av den nya läroplanen GLP2021 

Koulussamme toimivat oppilaskunnan hallitus ja vanhempainyhdistys. On myös tukioppilastoimintaa. 

Jatkamme hyviä käytänteitä. 

Studerandekåren deltar aktivt i planerandet av verksamheten och kommer med initiativ till skolutveckling. 

Studerandekårs styrelsen deltar också i utarbetandet av den skolvisa läroplanen. 

Oppilaskunnan hallituksen aktiivinen toiminta, oppilaiden osallisuus koulun hankinnoissa ja 

päätöksenteossa, Lasten oikeuksien juhlavuosi teemana eri tapahtumissa. 

Oppilaskunnan hallituksen aktiivinen toiminta, oppiladen osallisuus koulun hankinnoissa ja 

päätöksenteossa, lastenoikeuksien juhlavuosi teemana eri tapahtumissa. 

Opiskelijakunnan hallitus on yksi lukiomme tiimeistä. Opiskelijakunnan hallituksen päätehtäviin kuuluu juuri 

demokratiakasvatuksen edistäminen. Kaikki lukiomme ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat kuuluvat 

johonkin tiimiin. Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu myös abeja, 

Opiskelijaedustus koulun työryhmissä ja tarvittaessa opettajien kokouksissa, entisten opiskelijoiden 

hyödyntäminen koulun 140-v. juhlavuoden tapahtumissa 

Oppilaskunnan osallistaminen kestävän kehityksen ohjelmaan 

Oppilaskunnan hallituksen vaalit luokissa. 

opiskelijoita on kunnan nuorisovaltuustossa - vaalit pidetään koululla 

- koululla on tehokkaasti toimiva opiskelijakunta, jolla on oikeasti sananvaltaa koulun arjessa, ja mm. 

edustus opettajakunnan kokouksissa  



- Opiskelijakunnan kanssa päivitetään ja tarkistetaan tarvittaessa  koulun toiminnallista tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

- Draamakursseilla tehdään Jäitä hattuun -konfliktinratkaisuharjoituksia 

- Opiskelijat vierailevat kurssien puitteissa kunnan päättävissä elimissä 

- Unesco-viikolla harjoitellaan konfliktinratkaisutaitoja 

- Vaalivuosina koululla järjestetään vaalipaneeleita 

Luokkien kokoukset ja oppilaskunnan yleiskokous syksyllä. Oppilaiden osallistamista esim. 

kouluviihtyvyyden parantamiseksi. 

oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta 

opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen 

Demokratiakasvatus on läsnä koulun arjessa ja käytänteissä. 

 

 

MITÄ KOULUT JO TEKEVÄT: 3. DEMOKRATIAA TUKEVAT OHJELMAT, TAPAHTUMAT, KAMPANJAT, KV-

YHTEISTYÖ 

Malli-YK (=Model UN Conference Simulation ks.   https://www.ykliitto.fi/kasvattajille/yk-osaksi-

opetusta/mini-malli-yk) 

MUN -tapahtumaan osallistuminen (suunnitteilla MUN-tapahtuman järjestäminen keväällä 2021) 

MiniMUN -ilmastokokoussimulaatioon osallistuminen 

Pikkuparlamentti 

Taksvärkki-vierailu Nepalista, Unicef-yhteistyö, filosofiatapahtumat. 

Poliittisen päätöksenteon seurantaan liittyviä kilpailuja viime kevään hallituskokoonpanoveikkauksen 

tapaan jatketaan, kaupunginvaltuuston toiminnan seuraamista ja kuntapoliitikkojen vierailutoimintaa 

lisätään viime lukuvuodesta. Välivuosi vaalien suhteen toki aina haastavampi, mutta seurataan sitten vaikka 

vaaleja muissa maissa ja viime kevään vaalien jälkiseuraamuksia.  

Auschwitz-matka 

Kiistanalaisten aiheiden monialainen päivä 

Huomaa hyvä -toiminta on esillä arjessa. 

KiVa-koulutoiminta 

Ruuti-toimintaan osallistuminen http://ruuti.munstadi.fi/  

Olemme osa Dembra-hanketta  

Euroscola -hakemus keväälle 

TAI: Vierailemme keväällä Brysselissä, mukana 3 opea ja 2/3 pienen lukiomme kakkosvuosikurssilaisista. 

Brexitin vaikutukset- tilaisuus Mäkelänrinteen lukiossa 



Sukupuolten välisen tasa-arvon teemojen käsittely japanilaisen ystävyyskoulun kanssa heidän vierailullaan 

 

MITÄ KOULUT JO TEKEVÄT: 4. HENKILÖKUNNAN (OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN) DEMOKRATIAOSAAMISTA 

TUKEVAT ASIAT 

muutamia koulutuksia tähän liittyen 

rakentavan vuorovaikutuksen koulutus vesopäivänä 

unesco-koulujen verkostoyhteistyö  

Alakoulussa on kaksi Elämäntaitoihin ja laaja-alaiseen hyvinvointiin kouluttautunutta opettajaa. 

Yläkoulussa/lukiossa on yksi valmistunut ja kaksi opiskelevaa opettajaa 

Alakoulun ja yläkoulun yhdistyttyä demokratian harjoittelua sekä opettajakunnan että oppilaitten 

keskuudessa. 

Globaalikasvatuksen seminaari 4 vsk opiskelijoille 

Demokratiakasvatus on osana useita luokanopettajille (erityisesti intercultural teacher education -ohjelman 

opiskelijoille) suunnattuja kursseja (esim. Educational Philosophy and Ethics, Educational Policy and 

Administration sekä Global Education and Development). Kursseilla (yhtenä sisältönä) pohditaan esim. 

demokratiaa käsitteenä, sen haasteita, mahdollisuuksia ja ilmenemismuotoja erilaisissa kasvatuksen 

konteksteissa. 

Opiskelijoita kannustetaan myös analysoimaan demokratiakasvatusta eri näkökulmista kouluharjoittelujen 

yhteydessä sekä teorian, että käytännön näkökulmista ja kokeilemaan mahdollisuuksien mukaan 

demokratiakasvatuksen opettamista käytännössä harjoittelujen yhteydessä 


