Koulu maailmaa muuttamaan -hanke
tarjoaa kunnille, kouluille ja opettajille
maksutonta täydennyskoulutusta
uuden opetussuunnitelman mukaiseen
globaalikasvatukseen.

Tukea ja
koulutusta
opettajille

Hanketta koordinoi kehitysyhteistyön
kattojärjestö Kepa, joka toteuttaa
hanketta yhdessä globaalikasvatusta
tekevien järjestöjen kanssa.

Koulutusvaihtoehdot:

Miten
minä voin
muuttaa
maailmaa?

SEMINAARIPÄIVÄ (ESIM. VESO)
• Kaikille yhteinen johdanto-osio
• Vaihtoehtoisia työpajoja globaalikasvatuksen aihealueista

RÄÄTÄLÖITY TYÖPAJAKOULUTUS
MAKS. 30 OSALLISTUJALLE
• Vähintään puolenpäivän mittainen koulutus, jossa
syvennytään toiminnallisesti osallistujien tarpeiden pohjalta
määriteltyihin globaalikasvatuksen aihealueisiin.

RÄÄTÄLÖITY KOULUTUSKOKONAISUUS
MAKS. 30 OSALLISTUJALLE
• Tavoitteena on tukea koko koulun globaalikasvatuksen
prosessimaista kehittämistä.
• Vähintään kahden lähipäivän mittainen koulutuskokonaisuus,
jossa syvennytään erityisesti koulun toimintakulttuurin
kehittämisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa
globaalikasvatusta.
• Jokaisesta koulusta olisi hyvä osallistua vähintään kaksi
opettajaa ja mielellään myös rehtori.
• Koulutusprosessissa lähiopetukseen yhdistetään
ennakkotehtäviä ja lähipäivien välissä suoritettavia
työssäoppimistehtäviä.

VERKKOKOULUTUS
• Aiheeseen orientoiva ennakkotehtävä
• Näkökulma-alustuksia globaalikasvatuksen aihepiireistä
• Alustusten pohjalta verkon kautta tuettua vertaisoppimista
(ideointia, keskustelua, hyvien käytäntöjen jakamista)

OHJAAVAT TAVOITTEET JA TAITOKRITEERIT
Hankkeessa tuetaan osallistujia toteuttamaan kansallisten
ja kansainvälisten tavoitteiden ja taitokriteerien mukaista
globaalikasvatusta.

HANKKEEN PEDAGOGISET LÄHTÖKOHDAT
• Osallisuus
• Dialogisuus

• POPS2016

• Kysymyslähtöinen työskentely

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda2030)

• Tulevaisuustyöskentely

• Tulevaisuuden taidot (21st century skills)

• Yhteistoiminnallisuus

• PISA-tutkimuksen globaalit taidot -sisältöalue (2018)

• Arvostava lähestymistapa (vahvuuksille rakentaminen)

Mistä
pakolaisuus
johtuu?

Koulutuksia ovat mukana
järjestämässä muun muassa:
Amnesty International
Eettisen kaupan puolesta Eetti ry
Ihmisoikeusliitto
Interpedia
Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus
Maailmankoulu
Maan ystävät
Nuorten Akatemia
Opettajat ilman rajoja -verkosto
Opinkirjo
Plan International Suomi
Rauhankasvatusinstituutti
Rauhankoulu
Seta ry
Suomen Lähetysseura
Suomen Pakolaisapu
Suomen Punainen Risti
Suomen Rauhanliitto
Suomen Unicef
Suomen YK-liitto
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura
Taksvärkki ry
WWF Suomi.

Miten
ilmaston
muutokseen
voi vaikuttaa?

Kenelle
ihmisoikeudet
kuuluvat?

Hankkeen ohjausryhmä koostuu
globaalikasvatuksen ja koulutus
politiikan asiantuntijoista:
UM
OPH
OAJ
SOOL
Helsingin yliopiston opettajankoulutus
toimessa oleva opettaja
Kokkolan sivistystoimi
Kepa ja Rauhankasvatusinstituutti/
Maailmankoulu-hanke.

Miten
teemme
vaikeista
kysymyksistä
innostavia?

LISÄTIETOJA JA YHTEYDENOTOT
Hannu Niemelä
Projektipäällikkö
hannu.niemela@kepa.fi
+358 50 317 6744
www.globaalikasvatus.fi/opekoulutus

Koulu maailmaa muuttamaan -hanketta tuetaan
ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

