
 

 

Unesco-koulut -teematiimi 25.4.2019 

Miten KV näkyy koulun arjessa? 

Miten Suomen koulut voivat vastata globaaliin kriisiin? Jussi Tomberg Pariisin keskusteluissa 

 miten oppimista voisi tukea Suomessa 

Keitä olemme?  

Latokartanon koulu 

 vihreä lippu, Unesco-ilmiö ollut teemana, Unesco: mikä on Unesco-koulu, eTwinning, Erasmus 

Jyväskylän kr. opisto 

 Unesco-koulu – mikä on Unesco-koulu, tietoisuuden lisääminen, merkitys, varhaiskasvatus, Unesco-

logo käytössä 

 Virkeä verkosto ympäristössä, job shadowing 

 turvapaikanhakijoita koulutuksessa, vaikutukset myönteiset, kielitietoisuuden lisääntyminen, 

Unesco-juliste tekeillä 

Kruunuhaan ya 

 Unesco-koulu heräämässä  

 näkyväksi tuleminen 

 Unesco-ilmiö tavoitteena, globaalikasvatus koulun arkeen 



 vuosikello tapahtumista koulussa 

 aamuavaus, tanssi, (Flash mob vrt. Puola ja Katowicen ilmastokokous) 

Oriveden lukio 

 lamassa ollutta toimintaa viritellään uudelleen 

 Unesco-tiimi on tarpeellinen, jotta toiminta kehittyisi 

 yhteistyö Varalan opiston kanssa 

SVK 

 90-luvulta koulu ollut mukana BSP:ssä ja alullepanijana, muuta toimintaa paljon, Venäjä-yhteistyö 

 Nyt uudella satsauksella mukana Itämeri-asioissa 

Norra Korsholms skola 

 tiimityönä suunnittelua Unesco-toimintaa koulun tasolla, läpäisyperiaatteella, kaikki mukana  

 seudun muiden koulujen kanssa ei niin paljon yhteistyötä 

 Unesco intresse stark, världsarvambassadör, maailmanperintökohteissa vierailut oppilaiden kanssa, 

asuminen perheissä 

 kouluviihtyvyys-projekti, lukutaitoprojekti, oman koulun strategian rakentaminen, joka määrittelee, 

mitä tehdään, tarvelähtöisyys 

 job-shadowing 

 Norge, Österrike, stratediaan sopivaa yhteistyötä, sitä mikä on koululle tärkeää? yhteisten arvojen 

mukainen toiminta näkyvissä koulussa kaikkialla 

 voluntärer, som talar rast-spanska 

Tiina: perinteiset Unesco-arvot kannattelevat, yhdessä sovitut asiat, tehdään yhdessä, rehtorit mukaan 

suunnittelemaan, toukokuussa tulisi miettiä tulevan vuoden tavoitteita, keskinäinen verkostoituminen, 

oman alueen kanssa yhteistyö, proaktiivinen toiminta 

Vasa övningsskola ”wannabe Unesco-koulu” 

 miksi pitäisi olla/mitä tarkoittaa olla Unesco-koulu, tämä pohdinnassa 

Oulun norssi 

 9 henkinen Unesco-tiimi, toimiva, ei erityistä resurssia, vuosikello olemassa ja tärkeässä asemassa 

 Muutoksen tekeminen- periaate: lukuvuoden kehitysteema keskustellaan ja käsitellään 

alkusyksystä oppilaiden kanssa 

 jokainen ysiluokkalainen tekee yhden päivän vapaaehtoistyötä 

 oppilaat ovat kaiken toiminnan keskiössä 

 Unesco-odotukset: helppoa yhteistyötä yläkoululle, vuosikellon rakentaminen 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

 kehittämistoiminnan tukija, Unesco-toiminnan laajentaminen, status on 

 rehtori: 2 suurta päivälukiota, toiminnan eivät integroidu koulun arkeen, tämä haasteena 

 paljon samanlaista työtä tehdään muissakin projekteissa 

 yhteistyökouluja on paljon ulkomailla, opettajat mukana 

 Verkostossa tehdään paljon hienoja asioita – miten toiminnasta tulee koko koulun toimintaa? 

 Unesco-koulu-kyltti – mitä se kertoo, miten sitä luetaan? 

 Unesco-periaatteet pitäisi olla yhteisössä kaikkien tiedossa 



 Tiina: opsin mukaista toimintaa, Unesco-kouluna toiminen voisi olla ylpeyden aihe, 

 ruotsinkieliset koulut – enemmän toivotaan, norssit mukana 

 mitä jos mietittäisiin Unesco-pää edellä uutta lukuvuotta 

Haukiputaan koulu 

 Unesco-koulu, Eurooppa-teema, rehtorit ja opet 

 kouluyhteisön tulisi tietää mikä on U-koulu, mitä tarkoittaa 

Turun normaalikoulu 

 kv-on näkyvillä paljon 

 norssien hanke alkamassa 

 Pariisin hallinnointi muuttumassa, strategiset tavoitteen nähtävillä, elävän kulttuuriperinnön 

tutkiminen 

Märsky 

 kv-tiimi on laaja-alainen, rehtori aktiivinen 

 Unesco-seinä, jossa on selostettu Unesco-polku 

 urheilupainotus 

 märsky-hostit 

 painopiste ihmisoikeuspuolella, helppoja retkiä Viroon mm.Patarein vankila, KGB, Kumu, 

Miehitysmuseo 

 ihmisoikeuspainotus leirikouluissa (keskitysleirivierailut) 

Katedralskolan i Åbo 

 Unesco-koordinaattori, YK-päivä, tulevaisuuspäivä järjestettiin 

 Framtidsfredag – oman tulevaisuuden luominen 

 unkarilainen yhteistyökoulu, yhteinen slide-show, Erasmus+, vierailut, Kanada Alberta Final … 

Tiina: eTwinning, ystävyyskoulu netin kautta arvokasta yhteistyötä myöskin 

Helsingin kielilukio 

 samat ongelmat Unesco-yhteistyössä, Let´s get global- yhteistyö 

 paljon erilaisia projekteja, kielenopiskeluun liittyviä projekteja, Päivi Siltala-Keinänen aloittamassa 

arabian opetuksen 

 Vihreä lippu, leirikoulut 

 Unesco-yhteistyö Gdanskin koulun kanssa jatkuu ja voi hyvin 

 Jakutia-yhteistyö,  

Tiina: oman kulttuurin näkyminen, uudet juhlat, opekoulutuksen aloitteet suuntautuvat Afrikkaan, 

lukutaitohaaste 

globaalin yhteistyö tekeminen  

 

 


