Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila
Lyhyt kuvaus hankkeen etenemisestä
DIOK ohry 22.4.2021

Hankekaivuu
• Hankkeiden ja hyvien käytänteiden kartoitus toteutuu kahta linjaa pitkin: tiedonhankintana netissä
ja kentältä saatavien ilmoitusten perusteella. Ilmoituksia odotetaan saapuvaksi 26.4 jälkeen
(viestinnästä ks. seuraava dia).
• Hankkeet teemoittelu on aloitettu tavoitteista ja tavoitelluista vaikutuksista käsin: esim.
tavoitellaanko vain lasten ja nuorten kompetenssien kasvua vai myös yhteiskunnan/instituutioiden
kasvua/muutosta/oppimista. Arviointikriteerejä hyvien esimerkkien määrittämiseen on jo kertynyt
useita, mutta koska lista edelleen kasvaa (saturaatiota ei ole saavutettu tyydyttävällä tasolla), ei
listaa vielä tässä kohti tuoda esille.
• Monipuolinen kokonaisuus erilaisista hyvistä käytänteistä kootaan loppuvuodesta tietokannaksi.
Mukaanpääsyyn ei vaadita täydellisyyttä, mutta tietynlainen demokraattinen ja ihmisoikeudellinen
jäntevyys esimerkeiltä vaaditaan – lapsi ja nuori ymmärretään toiminnan subjektiksi alusta
loppuun.
• Hankekaivuun aktiivisin jakso jatkuu toukokuun loppuun asti ja pidetään yllä joulukuun loppuun.
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Tiedote 1 lähdössä: kuinka toimitaan
Hanketiimi haastaa ohjausryhmän mukaan viestimään hankkeesta. Tiedotteen 1 rakennettu
viestintämyräkkä alkaa ma 26.4 klo 9 ja jatkuu määrittämättömän ajan.
1.

Jokainen voi viestiä omille verkostoilleen vapaasti. Sähköpostiin tulee perjantaina
linkkejä eri kielisiin tiedotteisiin, jossa mukana taustalla tietosuojaseloste ja Lyytilomake. Myös somelauseita eri kielillä on mukana. (Seuraavassa diassa kerrotaan, mille
tahoille viesti on jo lähtemässä ja keiden tahojen suhteen toivomme apuanne.
Täydennetään yhdessä.)

2.

Kaikki materiaalit löytävät maanantai-aamuna myös hankesivulta osoitteesta
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021) - Nuorisotutkimusseura ry

3.

Hästägit, joita käytetään: #Demokratia2025, #Demokrati2025, #Oikeusoppia,
#Utbildningföralla

4.

Viestinnän tavoite tiedote 1 osalta: julkistetaan tieto hankkeen aloittamisesta ja
tavoitteista sekä aktivoidaan laajasti eri tahoja kertomaan hankkeen teemaan liittyvistä
hyvistä käytännöistä.
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Kuka lähestyy ketäkin -listaa
Seuraaville on jo nimetty vastuutaho hanketiimistä tai om:stä: Sitra Lab, Oulun politiikkakoulu,
Ihmisoikeuskeskus + teemaan liittyvä opettajakoulutusverkosto, viittomakielen tulkkiopiskelijat,
Suomen Opettajiksi Opiskelevien liitto ja vastaava ruotsinkielinen, saamenkielisten opettajaksi
opiskelevien verkostot (Oulun yliopisto, Lapin yliopisto/oikeustiede, Saamelaiskäräjät, Kuurojen
liitto, nuorisovaalien järjestämiseen osallistuvat opettajat, Kuntaliitto, DINO-verkosto,
Ihmisoikeusjärjestöt, nuorisoalaan liittyvät järjestöt ja esim. osallisuus ja
yhdenvertaisuusverkosto, ruotsinkieliset vastaavat verkostot, nuorisovaltuustot ja oppilas- ja
opiskelijakuntien hallitukset Allianssin ja Opinkirjon yhteinen verkoston kautta, Unicef lapsiystävällinen kunta -kunnat, Kanuunan uutiskirje ja Kanuunan temaattiset ryhmät,
osallisuuden ryhmä, jossa kaikki osket mukana, Kirkkohallitus, SOOL ja vastaava
ruotsinkielinen liitto: Finlands svenska lärarförbund, HY:n ainejärjestöt ja kasvatustieteiden
tiedekunnan sähköpostitiedotuskanava, facebookin epäviralliset varhaiskasvattajien ryhmät,
Osallisuuden vahvistajat -verkosto.
Ohjausryhmälle ainakin: OKL, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetushallituksen henkilöstö
ja kansalliset työryhmät, Annalle: okm:n henkilöstö
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Kiitos mielenkiinnosta!

