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Opettajien kehittämä palvelu 

Hankkeen käynnisti Kasvattajat rauhan puolesta järjestö  
Oulussa v. 2006 

Nykyisin toiminnasta vastaa Rauhankasvatusinstituutti ry ja 
hankkeen rahoittaa Ulkoministeriö 

Maailmankoulu toimii tällä hetkellä Pääkaupunkiseudulla, 
Oulussa, Turussa, Kokkolassa ja Satakunnassa 

Tampereen seudulla 8 kunnan alueella hanke käynnistyi 
elokuun alussa 2014 

 

MAAILMANKOULU  
käytännön työkaluja globaalikasvatuksen tueksi 
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 Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, 
demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön 
elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä erilaisten kulttuurien 
arvostaminen ja monikulttuurisuus 

 Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n 
yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, Lapsen oikeuksien sopimus 
sekä Euroopan ihmisoikeussopimus.  

 Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön 
oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. 

 

Miten toteuttaa näitä arvoja omassa opetustyössä? 

 

 

 

 
 

GLOBAALIASVATUS OPETUSSUUNNITELMAN 
PERUSTEISSA 
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GLOBAALIKASVATUKSEN SISÄLLÖT: 

IHMISOIKEUDET 
YK:n ihmisoikeusjulistus 

Lasten oikeudet 
Yhdenvertaisuus 

RAUHAN EDISTÄMINEN 
JA KONFLIKTIEN 

EHKÄISY 
Arjen ristiriitatilanteet 

Maailman konfliktit 
Väkivallattomuus 
Rauhan esikuvat 

KEHITYSPOLITIIKKA 
Kehitysyhteistyö 

Reilu kauppa 
Maailmanlaajuinen tasa-arvo 

Demokratia 
Media 

MONIKULTTUURISUUS 
Interkulttuurinen kompetenssi 

Maahanmuuttajuus 
Suomalaiset 

kulttuurivähemmistöt 

KESTÄVÄ KEHITYS 
Ympäristökasvatus 

Vastuullinen kuluttaminen 
Ilmastonmuutos 
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verkossa  www.maailmankoulu.fi 
opettajien koulutus ja ohjaus 
matkalaukut 
 käsittelevät eri teemoja (esim. ihmisoikeudet, 

rauhan rakentaminen, kehityskysymykset, 
pakolaisuus, monikulttuurisuus) 

 4 viikon laina-aika 
 järjestöjen tuottamia sekä ostettuja materiaaleja 
 painottavat toiminnallista ja osallistavaa 

oppimista 
 sisältävät tuntisuunnitelmapohjan 

koordinaattori Heidi Meltovuo 
puh. 040 357 9684 
heidi.meltovuo@tampere.fi     

MATERIAALEJA, IDEOITA JA KOULUTUSTA 
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http://www.maailmankoulu.fi/


 tukee koulujen kv-toimintaa ja kotikansainvälisyyttä mm. 
järjestämällä kv-työpajoja koulujen kv-vastaaville (yhdessä 
Osaavan kanssa)  

 tekee näkyväksi seudullisen kv-toiminnan eri puolia internetissä 
ja järjestettävällä kv-hanketorilla  

 laajentaa ja syventää internetissä olevaa seudullista kv-sivustoa 
(http://tampereen-seutu-kv.wikispaces.com/Etusivu) ja linkittää 
sen sisältöjä OPS:n tukimateriaaleiksi  

 valmistelee seudullisen kv-kehittämissuunnitelman  

 tekee tiivistä yhteistyötä kuntien kv-ryhmien kanssa  

 toimii yhteistyössä seudullisen Maailmankoulun koordinaattorin 
kanssa globaalikasvatuksen (= monikulttuurisuus, 
rauhankasvatus, ihmisoikeudet, kestävä kehitys, aktiivinen 
kansalaisuus ja kehitysyhteistyö) tukemiseksi kouluissa  

 

TAMPEREEN SEUDUN  
KANSAINVÄLISYYDEN KEHITTÄMISOHJELMA 
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 Kv-yhteyshenkilö jokaisella koululla ja kv-tiimi isommilla kouluilla 
(Maailmankoulu & kv-yhteistyö) 

 Osallistuminen seudullisiin koulutuksiin ja tapahtumiin (myös 
paikallista koulutusta tarvittaessa) 

 Maailmankansalaiseksi kasvaminen uudessa OPS:ssa 

 eTwinning: koulujen, luokkien, oppilaiden ja/tai opettajien 
välinen yhteistyö (www.etwinning.net)  

 Erasmus+ hankkeet (KA1 ja KA2) 

 Seudullisen kv-ohjelman/-suunnitelman toteuttaminen Orivedellä 

 Opettajien (ja oppilaitten) kansainvälinen verkostoituminen 

 Seudullinen kv-portaali netissä: http://tampereen-seutu-
kv.wikispaces.com/Etusivu 

 Facebook-ryhmä: Kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa 

6.8.2014 VESO Orivesi Tiina Sarisalmi 

KOULUJEN KANSAINVÄLISYYDEN 
KEHITTÄMINEN ORIVEDELLÄ 
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 TVT-suunnitelmien toteuttaminen – kirjaukset 
vuosisuunnitelmaan 

 vuosisuunnitelmaan yhteiset oppiainerajat 
ylittävät teemat ja projektit (ilmiöpohjaisuus) 

 Office 365 –  kouluverkon pilvipalvelut ja 
ohjelmistot käyttöön syyslukukauden 
loppupuolella (koulutus kaikille) 

 TVT-koulutusta viime keväänä tehdyn 
tarvekartoituksen mukaisesti – järjestetään 
paikallisesti 
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TVT painopisteenä 2014 - 2015 



 Mahdolliset OPH:n tukemat hankkeet? 

 Ministeriöltä (mahdollisesti) rahoitusta TVT:n pedagogisen käytön 
tukeen – koulutusta ja paikallista tukea oppimisprojektien 
suunnitteluun ja toteuttamiseen 

 Peda.net-ympäristön tarjoamat mahdollisuudet 
(https://peda.net/orivesi)  

 TVT ryhmä: Tiina Sarisalmi pj, Jukka Yli-Hukkala, Tommi Kuusisto, 
Teppo Honkonen, Päivi Nahkiaisoja, Satu-Maarit Salonen 

 Oriveden opetustoimen TVT-suunnitelma: 
http://tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat/orivesi/oriveden-
koulujen-yhteinen-tvt-s/  

 Seudullinen TVT-portaali: http://tvt.tampereenseutu.fi/ 

 Ryhmät Facebookissa – kannattaa verkostoitua  
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TVT painopisteenä 2014 - 2015 
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