Demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen
ohjausryhmän työsuunnitelma
Ohjausryhmän kokous 11.11.2021

Ohjausryhmältä odotetut tuotokset 1/2
• Toimeenpanosuunnitelmat
•

opettajien peruskoulutuksen sekä opettajien ja oppilaitosten muun henkilöstön
täydennyskoulutuksen kehittämiseksi demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osalta.

•

opettajankoulutusta koskevan tutkimus- ja kehittämishankkeen käynnistämiseksi sekä
valtakunnallisen yhteistyön ja kehittämistoiminnan tukemiseksi.

•

Euroopan neuvoston demokratiakompetenssityön ja muiden vastaavien instrumenttien
implementoimiseksi ja jalkauttamiseksi, oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan sekä
oppilas- ja opiskelijademokratian toimintatapojen päivittäminen, oppilaskunnat 2.0 manuaali ja luokkavaltuustotoimintatapa.

•

koulujen/oppilaitosten ja lähiyhteisöjen välistä vuorovaikutusta vahvistavien
pilottikokeilujen toteuttamiseksi (sekä raportti pilottikokeiluista).

• Suunnitelmien tulee sisältää esitys konkreettisista toimenpiteistä,
toteutustavasta, aikataulusta, rahoituksesta jne.
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Odotetut tuotokset 2/2
• Koonti olemassa olevista hankkeista, järjestöyhteistyöstä ja
hyvistä käytännöistä sekä viestintä-/koulutuskampanja.
• Tutkimus- ja kehittämishanke yhteistyössä
opettajankoulutuksesta vastaavien yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen kanssa.
• Arviointi demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteutumisesta
varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, toisen asteen
opetuksessa ja opettajankoulutuksessa uusien
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
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Aikataulusuunnitelma 1/2
Maaliskuu
2021
• Ohjausryhmä 1/2021
• Alatyöryhmien työskentely
jatkuu

Tammihelmikuu 2021
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• Hyvien käytäntöjen koonti
käynnistyy
• Ohjausryhmä 2/2021:
• alatyöryhmien alustavat
raportit
• keskustelu
yhteensovittamisesta
• Alatyöryhmien raporttien
viimeistely
• 19.3. pj-sihteeristön
tapaaminen: raporttien
yhteensovitus

• Ohjausryhmä 3/2021:
• Alatyöryhmien tuotosten
esittely
• Koonnin tulosten alustava
esittely (Nuorisotutk.seura)

Huhtikuu 2021

Toukokesäkuu 2021
• Koonnin 1. osio valmis
31.5. mennessä
• Alatyöryhmien raporttien ja
koonnin tulosten
yhteensovittaminen
(pilottihankekokonaisuus)
• Ohjausryhmän esitys
pilotointihankkeiksi
OKM:lle

Aikataulusuunnitelma 2/2
• VN TEAS -tarvekuvaus
• Ohry 4/2021
• VN TEAS -haku 12/2021?
• Pilottihankekokonaisuuden
valmistelu jatkuu
• Ohry 5/2021

Syksy 2021
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Kevät 2022
•VN TEAS -hanke
käynnistyy 3/2022?
•Ohry 1&2/2022
•Pilottihankkeiden
hakukriteerien ja
hakuilmoituksen valmistelu
•Haku pilottihankkeisiin
avautuu kunnille, kouluille/
oppilaitoksille, järjestöille
•Kartoitus
valtionavustuksista ja
tutkimusrahoituksesta?

•Pilottihankkeiden toteutus
alkaa
•Pilottihankkeiden
seuranta, ohjaus ja
tukeminen
•Ohry 3&4/2022

Syksy 2022

Kevät 2023
• Ohry 1/2023
• Ohjausryhmän suositukset
pilottihankkeiden, VN
TEAS -hankkeen ja
rahoituskartoituksen(?)
tulosten perusteella
• Ohjausryhmän toimikausi
päättyy 1.6.2023

