• LUKUVUOTTA KUVAAVIA TEEMOJA:
• Kielirikasteinen opetus
• Kielitietoinen kasvatus
• Kestävän kehityksen tavoitteiden esilläolo
monipuolisesti
• Erasmus+-projekti SDGs Action!
• Transformer 2030-koulutus
• Erilaisiin UNESCO-teemapäiviin
osallistuminen
• Filosofiapäivä
• MOK-aiheesta "Toivo"
• "Women who changed the world", EWWRviikko
• HOPE-keräys
• Covid-19 ja etäopetus

syyskuu

Syyslukukausi 2019

-Nälkäpäivään osallistuminen
-ASPnet-tapaamiseen osallistuminen
syyskuu
-Transformer 2030- hankkeeseen osallistuminen (3 opettajaa)
-Kodin ja koulun päivä Agenda 2030 teemalla mm. Global
Goals-lautapeliä yhdessä vanhempien kanssa pelaten
-Luonto-työtoverina-taideprojektit
-Päivänavaukset kestävän kehityksen tavoitteista
-Kansainväliseen lukutaitopäivään ja rauhan päivään
osallistuminen
- Polaris verkoston toimintaan osallistuminen ja Toivon Agenda
2030 -tapahtuman suunnitteluun osallistuminen

lokakuu
-Filosofiatapahtumaan osallistuminen
-Transformer 2030- hankkeeseen osallistuminen (3
opettajaa)
-STEAM-agentit -kerhon aloitus SDG:n pohjalta
-Päivänavaukset, mm. Aleksis Kivi, YK:n päivä,
Tyttöjen päivä, Eläinten päivä.
- Uudet kierrätysastiat soluihin
- Kiertotalouden vahvistamista erilaisin tempauksin

elokuu
-Erasmus+ - hankkeen aloitus ”SDGs Action!” Katalonian,
Ranskan, Italian, Romanian ja Bulgarian kanssa, mukana 5
koulumme opettajaa ja luokkaa
maaliskuu
tammikuu
toukokuu
helmikuu
huhtikuu
joulukuu
-verkkotapaamisia
-Valmisteltiin ja toteutettiin syyskuussa normaalikoulun ja
Kasvatustieteiden tiedekunnan yhteistyöiltapäivä eri projekteistya
ja hankkeista ja kestävästä kehityksestä
-Koko vuoden teemana kielitietoisuus ja kielirikasteisen
opetuksen kehittely.

marras-joulukuu

marras- Päivänavaus ruokahävikin vähentämisestä, lapsen
oikeuksien päivästä -Yhteisjoululaulutilaisuus
joulukuu
kansainvälisesti skypen välityksellä
kumppanuusmaiden kanssa.
- EWWR- tapahtuman monipuolinen huomiointi,
joulukoristeita kierrätysmateriaalista -> video ”Zero
Waste Christmas”

Kevätlukukausi 2020
helmikuu
-monialainen oppimiskokonaisuus teemalla
”TOIVO” , mm.
helmikuu

maaliskuu

hyväntekeväisyyskeräys HoPe- järjestön kautta
-SDG:s Action!-partnerimaiden opettajavierailu, jonka aikana
Unesco-teemat monipuolisesti esillä
-päivänavaukset kestävän kehityksen teemoista
-hyvän toveruuden kilpa
-kansainvälisiä ja kansallisia merkkipäiviä: J.L. Runeberg,
ystävänpäivä, Kalevala
-Oulun alueen Polaris-koulujen Toivon-agendan 2030
suunnitteluun osallistuminen oppilaiden kanssa

tammikuu

-kansainvälinen virtuaalitaidegallerian näyttely Agenda 2030
tavoitteista
marras-

joulukuu
syyskuu
lokakuu
elokuu
joulukuu
-STEAM-Agentit -kerho teki esitelmiä ja Scratch-pelejä toukokuu
Agendan
tavoitteista.

-kansainvälinen naisten päivä, ”Women,
who changed the world”, mm. Minna
Canth, Greta Thunberg
- -Agenda 2030-tavoitteiden käsittelyä eri
tavoin, mm. Esittely tavoitteesta 12,
Scratch-peli tavoitteesta 2. huom,
covid-19 haasteet.

huhtikuu
-Etäopetuksessa painotus
hyvinvointiteemassa ”Minä ja ympäristö” .
-Tutustuimme ”Women who changed the
World”-eTwinning-projektissa lukuisiin eri
partnerimaissa tehtyihin tuotoksiin ja niiden
pohjalta tuotettiin erilaista diogitaalista
materiaalia.
-Opittiin monipuolisia etäyhteistyötaitoja

