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 VÖS EN UNESCO-SKOLA 

I november 2020 beviljades Vasa övningsskola UNESCO-skolstatus. 

I slutet av november 2021 bevilja-

des Vasa övningsskola medlem-

skap i UNESCO ASPnet-nätverket.  

Unesco-na tverket a r va rldens sto rsta skolna t-

verk som i dagsla get omfattar o ver 11 700 

institutioner inom utbildningssektorn i ca 180 

la nder. Medlemmarnas verksamhetsomra den 

varierar fra n fo rskoleundervisning till la rar-

utbildning. Na stan alla o vningsskolor i Fin-

land a r ocksa  fra n tidigare medlemmar i na t-

verket och det gemensamma arbetet i o v-

ningsskolorna dokumenteras pa  o vningssko-

lornas gemensamma eNorssi-hemsida: 

https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/ 

I skolan a r vi va ldigt glada o ver att ha blivit en 

del av detta va rldsomspa nnande na tverk. Det 

nya medlemskapet lanserades och firades 10 

december med att elever, studerande och per-

sonal fick bulle och trip till efterra tt till skol-

lunchen. Ått vi nu a r en Unesco-skola har fra n 

december-ma nad och frama t synliggjorts pa  

olika sa tt i va r skola. Fra n och med la sa ret 

2021-2022 kommer va r status som Unesco-

skola tydligt ocksa  synas i skolans verksam-

het. 

Allmän information om 

verksamhet i nätverket 

(källa Utbildningsstyrelsen) 

Genom att vara med i na t-

verket omsa tter skolorna i 

praktiken FN:s och Unes-

cos program och riktlinjer: 

- skolorna fra mjar genom 

sin verksamhet uppna en-

det av ma len fo r FN:s 

Ågenda 2030 

- skolorna deltar i genom-

fo randet av Unescos stra-

tegier och program fo r 

utbildning, vetenskap, kul-

tur och kommunika-tion 

- skolorna genomfo r ÅSP-

net-skolna tverkets strategi 

2014 – 2021 

Med hja lp av Unesco ÅSP-

Net skolna tverket kan man 

i skolorna reagera pa  glo-

bala fra gor och ta upp ak-

tuella a mnen till diskuss-

AGENDA 2030 
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https://
kestavakehitys.fi/
sv/agenda20301 

ion, sa  att barnen och de 

unga har ba ttre fo rut-

sa ttningar att fo rsta  en 

allt mer komplicerad 

va rld med o msesidiga 

beroendefo rha llanden. 

Strategiperiodens ma l 

a r: 

- global fostran och en 

ha llbar utveckling integ-

reras i skolornas la ropla-

ner. 

- i undervisningen i glo-

bal fostran och en ha ll-

bar utveckling pro vas 

nya innovativa undervis-

ningsmetoder. 

- utbytet av erfarenheter, god praxis och ide er 

mellan Unesco-skolorna utvecklas och sta rks. 

Syftet med fostran till va rldsmedborgarskap 

a r att sporra eleverna sa  att de blir medvetna 

och ansvarsfulla akto rer ba de lokalt och glo-

balt. Ma let a r att eleverna fo rsta r sina egna 

ra ttigheter och skyldigheter och agerar aktivt 

till fo rma n fo r en ra ttvisare va rld. 

Genom undervisning i ha llbar utveckling ges 

var och en mo jlighet att uppna  de kunskaper, 

fa rdigheter, attityder och va rden som beho vs 

fo r att va rna om en ha llbar livsstil. Utbild-

ningen spelar en avgo rande roll fo r att leda 

ma nniskors tankar och handlingar, och ge-

nom den kan man effektivt pa verka tryggan-

det av va rldens ba rkraft. 

Åndreas Sundstedt 

Vasa övningsskola, UNESCO Partner. Undantagsvis skärmmössa på inomhus. Foto: 

Nico Kujanpää/Jesse Storsjö. 


