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Maailmanperintöopetus ja -kasvatus

• Rauman normaalikoulun opetussuunnitelmassa on otettu huomioon 
maailmanperintökasvatus monessa oppiaineessa, koska 
kaupungissamme on kaksi Unescon Maailmanperintökohdetta: Vanha 
Rauma ja Sammallahdenmäki



Rauman normaalikoulun Unesco-toiminnan 
suunnitelma eri vuosiluokille
• 1 lk: Rauman toriin tutustuminen

• 2 lk: Kirstin rakennusryhmään tutustuminen, asuminen Vanhassa 
Raumassa, Pyhän Ristin kirkkoon tutustuminen

• 3 lk: Vierailukäynti Raatihuoneessa

• 4 lk: Vanhaan Raumaan tutustuminen

• 5 lk: Vierailu Marelan talossa, 1800-1900-lukujen vaihteen historian 
tarkastelua, tutustuminen Rauman seudun käsityöperinteeseen, 
erityisesti pitsin nypläämiseen



• 6 lk: Muihin Unesco-kohteisiin tutustuminen, keskiaikaiseen 
kaupunkikuvaan ja sen kulttuuriperintöön perehtyminen, kirkkojen 
tyylisuuntien opettelu, tutustuminen Rauman seudun 
käsityöperinteeseen, erityisesti korjausrakentamiseen

• 7 lk: Vähintään 2 seuraavista kohteista: Marela, Rauman merimuseo, 
Vuojoen kartano, Vasaraisten Muinan kotiseutumuseo, Kirsti

• 8 lk: Rauman 1900-luvun historiaan liittyviä kohteita

• 9 lk: Rauman kaupungintalo ja yhteispalvelupiste Pyyrmanni



Tapahtumia

• 5.-6.9. Unesco-kouluseminaari Helsingissä

• 26.9. European Day of Languages

• 21.11. Kansainvälinen Lasten Päivä, Lasten Oikeuksien Sopimus 30v.

• Marraskuussa Kansainvälinen Filosofianpäivä

• 2.2.2020 Vihreä Lippu-päivä eli muistetaan ”toinen toista”. 
Aineettoman muistamisen päivä

• 27.3.2020 Earth Hour. Aiheeseen liittyvä aamunavaus keskusradiosta. 
Vietetään oppitunti ilman sähköä.

• huhtikuussa WWF Taksvärkkipäivä 6-9-luokille



European Day of Languages 26.9.

• Kielten opettajien järjestämä päivä, jossa oli kieliaiheisia tapahtumia 
mm. 

• Kieliradalla oli seuraavat kielipajat: 

- ruotsi, arabia, venäjä, saksa ja italia (3. kerros)

- viittomakieli, englanti (2. kerros).

• Kielten opettajan luokassa oli joka välitunti kielikisa. Alakoululle ja 
yläkoululle/opettajille omat sarjat; kolme parasta kielitietäjää 
kummastakin sarjasta palkittiin. 



Kansainvälinen Lasten Päivä 21.11.2019

• Lasten Oikeuksien Sopimus (LOS) täytti 30 vuotta.

• Aihetta käsiteltiin muutamien aineiden oppitunneilla

• Tilataideteos kouluun taiteilija Yayoi Kusaman DOTS-taiteen innoittamina

• Tähän tilataideteokseen tuli kierrätyskirja- ja lapsen oikeudet -teemaisia 
paperi-kartonkipalloja koristamaan koulumme tiettyjä yleisiä sisäseiniä. 
Palloihin tuli lisäksi koulumme kaikilla oppilaiden ensikielillä kirjoitettuja 
LOS-sanoja (esim. lepo, ruoka, vesi jne.) Pallomeri levittäytyi ympäri koulua. 
Väreiksi sovittiin turkoosi, vihreä ja punainen. Turkoosi kuvastaa mm. 
UNICEFin työtä maailman lasten hyväksi, vihreä sopii mm. Vihreä lippu -
koulumme periaatteisiin sekä punainen kertoo mm. iloisen 
pikkujoulutunnelman saapumisesta kouluumme. 
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Monialainen oppimiskokonaisuus 2019-2020

• Teemana Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

• Alkaa keväällä 2020 ja jatkuu syksyllä


