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Kv-koordinointihanke 2018 – 2020:

Kohti vuotta 2030

 Painopiste: : Agenda 2030:n roolin vahvistaminen 

koulujen kansainvälisyyden kehittämistoiminnassa ja 

toimintakulttuurissa

 Tuetaan kouluja 

kasvatuksessa kestävän kehityksen edistämiseen ja 

maailmankansalaisuuteen 

kulttuurien monimuotoisuuden arvostamiseen

aktiiviseen kansalaisuuteen oppilaitten osallisuutta 

vahvistamalla



Kv-koordinointihanke 2018 – 2020:

Kohti vuotta 2030

 Luodaan uusiin opetussuunnitelmiin perustuva ja niiden 

tavoitteisiin linkitetty kestävän kehityksen oppimispolku 

varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja 

lukiokoulutukseen

 Tuotetaan malleja oppimiskokonaisuuksista, joita 

toteutetaan hankkeen pilottikouluissa (esim. UNESCO-

koulujen ASPnet-verkosto sekä Itämeri-projektiin 

osallistuvat ja muut kv-kehittäjä koulut)

 Vahvistetaan koulujen verkostoyhteistyötä Agenda 

2030:n tiimoilta.



Kestävän kehityksen tukeminen UNESCO-kouluissa

Agenda 2030 on Pariisin ilmastosopimuksen 

ohella yksi ihmiskunnan tärkeimpiä asiakirjoja

 Lähellä toimiminen – globaali ajattelu

 Osallisuus, vaikuttaminen

 Teemojen näkyväksi tekeminen

 Sisällyttäminen koulun ”arkeen”

 Koulutuksen globaali kriisi – mitä 

voimme tehdä?



ASPnet koulujen tunnusmerkit

Koulun johdon ja kouluyhteisön sitoutuminen 

UNESCO:n arvoihin ja ihanteisiin seuraavin 

tavoin:
 Käytetään innovatiivisia ja osallistavia 

opetusmenetelmiä ja lähestymistapoja

 Tarjotaan turvallinen, kestävä, väkivallaton, 

inklusiivinen ja oppimista tukeva oppimisympäristö

 Toimitaan yhteistyössä koulujen kanssa omassa 

maassa ja kansainvälisesti (myös muiden kuin 

UNESCO-koulujen kanssa)

Lähde: Unesco ASPnet koulujen kansallisten koordinaattorien käsikirja 2018

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002619/261994e.pdf


ASPnet koulujen vuosittainen toiminta

 Osallistuminen ainakin yhteen kansainväliseen 

projektiin tai kv-yhteistyöhön

 Kahden YK:n eri juhlapäivän vietto

https://aspnet.unesco.org/en-

us/international-days

https://maailmankoulu.fi/teemapaivat/

 Aktiivinen tiedotus koulun nettisivuilla, 

lähiyhteisössä, somessa, koulun seinillä 

(julisteet) jne.

Lähde: Unesco ASPnet koulujen kansallisten koordinaattorien käsikirja 2018

https://aspnet.unesco.org/en-us/international-days
https://maailmankoulu.fi/teemapaivat/
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002619/261994e.pdf


Projektien temaattiset painopistealueet

 Maailmankansalaisuus sekä rauhan

ja väkivallattomuuden kulttuuri

kouluissa

 Kestävä kehitys ja kestävät elintavat 

 Interkulttuurinen oppiminen sekä 

kulttuurisen moninaisuuden ja 

kulttuuriperinnön kunnioitus

4.7 Varmistaa vuoteen 2030 
mennessä, että kaikki oppijat 

saavat kestävän kehityksen 

edistämiseen tarvittavat tiedot ja 
taidot esimerkik-si kestävää 

kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, 

ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-

arvoa, rauhan ja 
väkivallattomuuden kulttuurin 

edistämistä, maailmankansalai-

suutta, kulttuurien 
monimuotoisuuden sekä kulttuurin 

osuutta kestävässä kehityksessä 

arvostavan koulutuksen kautta.

Suomessa nämä ovat jo mukana rakenteissa: 

Agenda2030 → Uudet opetussuunnitelmat → 

Opetushallituksen kv-valtionavustukset



Unesco-koordinointi konkretisoituu BSP:ssä

 Kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen on yhteinen tavoite 

 Itämeren valuma-alue 

oppimisympäristönä : luonto, 

sosiaaliset verkostot, kulttuuri

 Monialaisen pedagogiikan kokeilu 

avaa uuden vaiheen yhteistyössä

 Baltic Sea Project (BSP) 1990 –


