Sisältötavoitteet

Suomi ja EU

Yksilö yhteisön jäsenenä
 perhe, erityyppiset yhteisöt ja
osakulttuurit
 yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnan
jäsenenä, oman valtion kansalaisena ja
EU-kansalaisena

Perhe, perheen tehtävät, perhetyypit

 perheen perustaminen, avioliitto ja avoliitto,
lapsi perheen jäsenenä
 perhetukimuodot
 avioliiton purkautuminen
 ihminen yhteisöjen jäsenenä: erilaisia ryhmiä
ja yhteisöjä; kaveripiiri ja yhdessäoloryhmä;
yhdistykset ja seurat
 viiteryhmät, ala- ja vastakulttuurit
 EU:n nuorille tarjoamia mahdollisuuksia
Yhteiskunta käsitteen

 yhteiskunta muuttuu: agraaritasavallasta

jälkiteolliseen informaatioyhteiskuntaan
 yhteiskunnan moninaiset rakenteet:
ammatillinen rakenne; sosiaalinen rakenne;
miehet, naiset ja tasa-arvo; vähemmistöt
 demokratia ja hyvinvointivaltio: sosiaaliset
turvaverkot meillä ja muualla. suomen
sijoittuminen sosiaalisella maailmankartalla

Yksilön hyvinvointi
 hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
 tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut
keinot hyvinvoinnin edistämiseksi

Vaikuttaminen ja päätöksenteko
 kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
 demokratia, vaalit ja äänestäminen
 politiikan ja hallinnon toimijat
kunnallisella, valtakunnallisella ja EU:n
tasolla

Kansalaisen turvallisuus


oikeusjärjestelmä, erityisesti 15 vuotta
täyttäneen oikeudellinen vastuu



turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka,
maanpuolustus



liikenneturvallisuus

 demokratia ja valtainstituutiot
 valtiotyyppejä
 kansalaisen perusoikeudet
 äänestäminen ja vaalit
 puolueet ja eturyhmät
 eduskunta, hallitus, presidentti
 EU:n päätös- ja toimielimet
 kunta
 mediat ja informaatioyhteiskunta
Laki ja oikeus, laki ohjaa ja oikeuttaa
 EU:n vaikutukset lainsäädäntöön
 rikokset ja rangaistukset; tuomioistuimet ja
oikeudenkäyttö; poliisi
 Turvallisuuspolitiikka
 maanpuolustus, asevelvollisuus ja
siviilipalvelus, puolustusvoimat
 Rauhan turvaaminen
 työtä rauhan puolesta (rauhankasvatus)

Oulun seutu






oululaisen nuoren
vaikutusmahdollis
uuksia

Aihekokonaisuus
Ihmisenä kasvaminen
Osallistuva kansalaisuus
Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys

Osallistuva kansalaisuus
 Tutkitaan tilastojen avulla,
miten tasa-arvoisia miehet ja
naiset todella ovat.
 Mitataan esim. kotona viikon
ajalta, kuinka paljon eri
sukupuolta olevat
perheenjäsenet tekevät eri
tehtäviä, tutkitaan
tilastokeskuksen
palkkatilastoja.
Osallistuva kansalaisuus
kunnallisvaalit
Oulussa
 Valitaan jokin oppilaita
kiinnostava aihe tai ongelma
esimerkiksi
Oulussa ja ryhdytään yhdessä
vierailu Oulun
ratkaisemaan sitä esim.
kaupunginvaltuust
yleisönosastokirjoituksin,
on istunnossa
viranomaishaastatteluin.
Viestintä ja mediataito
Oulun kaupungin
sosiaalinen
rakenne

Oulun
käräjäoikeus

Turvallisuus ja liikenne



Taloudenpito
 yksityisen taloudenpidon periaatteet
 työnteko ja yrittäjyys

Talouden perustekijät ja toimialat
 työ ja muut tuotannontekijät
 toimialat: marjametsästä tietotyöhön

Kansantalous
 yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja
talouden toimijoina
 ulkomaankaupan ja globaalitalouden
merkitys

Talous Suomessa, Suomen talouden rakenne 
 palkansaaja, yrittäjyys, yritystoiminta,
yritystyypit ja kilpailu
 työmarkkinat

 työmarkkinajärjestöt ja tulopolitiikka
 työsuhde ja työturva, työtaistelut
 Raha ja pankkijärjestelmä, rahan tehtävät

 pankkien rooli ja tehtävät
 Euroopan keskuspankki ja euro
 kansainvälinen työnjako ja ulkomaankauppa
 julkinen talous, verotus, palvelutuotanto
 globalisoituva maapallo, uhka ja
mahdollisuus
 valtiot ja globaalit toimijat, Suomi
globalisaatiossa
 innovaatiot
 markkinavoimat
 suhdannevaihtelut
 inflaatio
 harmaa talous
 työttömyys

Talouspolitiikka
 Talouden suhdannevaihtelut, työttömyys
ja inflaatio sekä niiden vaikutukset
yksityistalouksiin
 julkinen talous ja verotus.

Oulun
elinkeinoelämän
rakenne

Yrittäjyys

Oulun seutu
osana Suomen
kansantaloutta

Osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys
 Oppilaat perustavat yrityksen.
 Oppilaat haastattelevat
oululaisia yrittäjiä.
 oppilaat sijoittavat
pörssiosakkeisiin esim.
kuvitteelliset miljoona euroa ja
seuraavat vuoden mittaan,
miten heidän salkulleen käy.

Oulussa toimivat
pankit
globalisaation
vaikutukset Oulun
seutuun, uhkia ja
mahdollisuuksia

Ihminen ja teknologia

Osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys

