RAJAKYLÄN KOULUN
KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN SUUNNITELMA
1. Koulun lähtökohdat ja kuvaus
Koulun tarve kansainvälisyyskasvatukselle ja kansainvälisyyskasvatuksen
suunnitelmalle:
- Opetussuunnitelmassa kansainvälisyyskasvatus on yksi aihekokonaisuus.
- Oulun kaupungin opetustoimen kansainvälisyyskasvatusstrategia määrittää
tavoitteita.
- Maahanmuuttajaoppilaita on yleisopetuksessa koko ajan enemmän.
- Rajakylän seutu on kulttuurisesti moninaista.
- Koulussa on kaksi valmistavaa luokkaa.
- Kansainvälisyyskasvatus edistää erilaisuuden ymmärtämistä.
2. Koulun arvot ja OPS
- Etiikka, mikä on oikein ja mikä väärin.
- yleissivistys ja tapakasvatus
- työnteko ja sen arvostaminen
- tasa-arvo
- erilaisuuden suvaitseminen
- turvallisuus

3. Kansainvälisyyskasvatuksen kenttä koulussa
Mitä kansainvälisyyskasvatukseen liittyvää toimintaa koululla/luokassasi jo on?
- kansainvälinen Oulu-viikko, päivänavaukset, juhlat, Eurooppa-päivä (9.5)
- suvaitsevaisuusviikko viikko 45, 2015 toteutettiin yhteistyössä Planin 3.-6.luokat ja
8.luokat, helluntai srk.(slummikoulutunnit yläkoululle, kunnioitus on kultaa –rastirata 1.2.luokille), Amnesty, Wilson Kirwan vierailu koko koululle. Maailmankoulu matkalaukut
1. – 2. –luokat: eri maiden tervehtimistapoja, ruokailutapoja, projekteja, Nenäpäivä
2. ja 4. luokat kieli-infot kielivalinnoista
3. – 4. –luokat: YLT:in sisällöt, Nenäpäivä
5. - 6. –luokat: Historian, maantieteen, sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon sisällöt,
Nenäpäivä
7. – 9. –luokat: ystävyyskoulu Luulajassa, kansainväliset vieraat: vuosittainen
opettajavierailu Strasbourgista, 9. luokkien leirikoulut ulkomailla, valmistavan luokan
oppilaiden integraatiot yleisopetukseen: edistää kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta
molempiin suuntiin
Vieraiden kielten opetus luokilla 3. - 9.

Kansainvälisyystapahtumat kalenterivuoden varrella:
Alakoulun Kummiviikko syyskuussa
- viikon aikana voi kirjoittaa kirjeitä nepalilaiselle kummilapselle
- kierrätysmarkkinat, jonka tuotto menee kummitilille; mahdollinen ylimääräinen tuotto
käytetään muuhun hyväntekeväisyyteen vuoden varrella, kuten Nenäpäivä
Lokakuu on lukukuu alakoulussa
Taksvärkki yläkoulussa

Yhteistyötahot
Unicef
Interpedia ry
CIMO
maailmankoulu,
KIVA -koulu
Euroopan terveet koulut
ev.lut. seurakunta

4. Tavoitteet
- pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet:
- Pitkän aikavälin tavoitteena YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteet. Etenkin
vuosituhat- tavoite 7. Taata ympäristön kestävä kehitys
- Lyhyen aikavälin tavoitteena on pitää nykyiset projektit käynnissä ja
toiminnassa ja toivoa että niiden kautta saataisiin koulun arjessa näkyviä
tuloksia
- vaikutus koulun koko toimintakulttuuriin:
Monipuolistaa opetusta ja laajentaa oppilaiden maailmankuvaa positiivisessa hengessä.
5. Toiminta
- Eri toimintamahdollisuudet: Pyritään huomioimaan eri järjestöjen käyttö apuna
kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisessa; katso kohta 3, yhteistyötahot
- Vaihto-ohjelmat
Ystävyysluokkatoiminta (Luulaja), kummit
- Olemassa / käytössä olevat materiaalit:
Maantiedon ja YLT:in, sekä muiden oppiaineiden materiaalit

Lasten Oikeudet –kansio
ET-materiaali
Julisteet, kartat ja liput
Kansainvälisyyskasvatuskansio
Maailmankoulun matkalaukut
Valmistavan luokan materiaalit
- Koulun oma toiminta
Kansainvälisyyskasvatus toteutuu päivittäisessä opetuksessa ja erilaisten teemapäivien tai
viikkojen sekä projektien kautta, mm. Eurooppa-päivä, Nälkäpäivä, Nenäpäivä.
Vastuussa toiminnasta ovat:
-

rehtori
keketys-tiimi
opettajat
avustajat
oppilaskunta
tarvittaessa koulun muu henkilökunta
oppilaiden vanhemmat
6. Arviointi ja seuranta

Miten toimintaa ja suunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan, kehitetään?
- Vuosiluokkatiimeittäin toteutetaan ja seurataan kansainvälisyyskasvatusta ja vaihdellaan
ideoita.
- Toimintaa kehitellään KEKETYS-tiimissä, kokemusten perusteella mietitään mikä on
oleellista ja tärkeää, minkä voisi jättää pois.
- Opettajankokoukseen tuodaan tiimin ehdotus kv-suunnitelmaksi ja sitä tarkennetaan
siellä.
- Koulu saa ajankohtaista tietoa CIMO:n ja opetusviraston tiedotteista. Näiden pohjalta
toimintaa voi edelleen kehittää.
- Arviointi lukukausien viimeisissä tiimipalavereissa. Yhteenveto tiimin työstä
lukukausien viimeisissä koko koulun opettajankokouksissa.
Kv-suunnitelma päivitetty 13.11.2015

