
Kestävää tulevaisuutta 

rakentamassa-hanke
TO1-kurssi ja koulun toimintakulttuurin 

muutos uuden OPSin mukaiseksi



Tampereen teknillinen lukio

 Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä 

oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka (MATEK) sekä 

niiden luova soveltaminen sekä yleislinja.

 Kulttuurisesti moninainen lukio: opiskelijoilla 9 kansalaisuutta, 17 äidinkieltä

 Tällä hetkellä japanilainen matematiikan opettajaharjoittelija

 Lukuvuonna 2016-2017 mukana OPH.n rahoittamassa hankkeessa Kestävää 

tulevaisuutta rakentamassa. 

 Hankkeen tavoitteena mm. koulun toimintakulttuurin kehittäminen uuden OPSin

mukaiseksi, eri aineiden opettajien yhteistyön lisääminen, Agenda 2030-

teemaopintokurssin suunnittelu, OPSin arvopohjan tekeminen näkyväksi 

kouluarjessa, pilottikouluna toimiminen



Hankkeen ja kurssin suunnittelivat maantieteen, 

filosofian ja englannin opettajat 

 Kurssilla tutustuttiin 

 kestävään kehitykseen 

 aktiiviseen maailmankansalaisuuteen 

 Agenda 2030-ohjelmaan

 kulttuurien väliseen viestintään 

 Kurssi koostui 

 toiminnallisista työpajoista

 vierailuista 

 teemapäivän järjestämisestä (opiskelijoiden osallisuus)

 belgialaisten kouluvierailijoiden isännöimisestä (opiskelijoiden 

osallisuus)



LOPSin globaalikasvatus Kestävää 
tulevaisuutta rakentamassa-hankkeessa

Arvopohja
 Ihmisoikeudet 

 Ekososiaalinen sivistys, 

 Maailmankansalaisuus

 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus 

 Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

Toiminta-
kulttuuri

 Kulttuurinen 

moninaisuus ja 

kielitietoisuus

 Hyvinvointi ja 

kestävä tulevaisuus

 Osallisuus ja 

yhteisöllisyys

 Opettajien välinen 

yhteistyö

 Oppiva yhteisö: 

koko koulu mukaan

 Lukio-opiskelu rohkaisee 

opiskelijaa vaikuttamaan ja 

toimimaan nykyistä 

oikeudenmukaisemman, 

kestävämmän ja 

ihmisoikeuksia paremmin 

kunnioittavan yhteiskunnan 

ja maailman puolesta

 Arviointi: itsearviointi, 

vertaisarviointi

Laaja-alaiset 
kokonaisuudet

 Aktiivinen kansalaisuus

 Kestävä elämäntapa ja 

globaali vastuu

 Kulttuurien tuntemus ja 

kansainvälisyys 

 Monilukutaito ja mediat

Sisällöt

 Kielet, 

 Maantiede, biologia, 

 Filosofia, psykologia

 TVT

Draama

Julisteet, 
vastamainokset, 

digitarinat

Minikonferenssit

Tutkiva 
oppiminen

Tempaukset, 
kampanjat

Vierailut, 
vierailijat, Skype

Arvopohja

Tavoit-
teet

Kestävää 
tulevaisuutta 
rakentamassa



Opiskelijoiden järjestämä teemapäivä

 Toiminnalliset ständit: Agenda 2030-näyttely, tavaranvaihto, eettinen ja 

ekologinen ruoka, nälänhätä, köyhyys, uhanalaiset eläimet, 

yhteiskuntasitoumus2050, Planin vihapuheen vastaisuus, rauhanturvaaminen, 

valtioiden velka.

 Jokaisen pisteen ideana: kuinka rakentaa parempaa tulevaisuutta?



Opiskelijoiden suunnittelema yhteinen 

iltapäivä belgialaisten vieraiden kanssa

Vierailu Vapriikin museokeskukseen,

Tampereen Keskustorin esittely,

Pyynikin näkötorni ja munkkikahvila,

Yhteinen illanvietto, jossa tietovisailuja, 

suomalaista ruokaa ja musiikkia.

Opiskelijat toimivat oppaina ja 

järjestelijöinä.



KIITOS!

 Heidi Meltovuo

 Filosofian, psykologian, ev.lut uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja

 Kestävää tulevaisuutta rakentamassa-hankkeen koordinaattori 

 Tampereen lukioiden globaalikasvatuksen yhteysopettaja

 heidi.meltovuo (at) tampere.fi

 Blogi: Globaalikasvatusta Tampereen seudulla

 https://maailmankoulutampere.wordpress.com/
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