
Hyppää mukaan seikkailutarinaan villihevosten saarelle. 
Valtameren keskellä on karu saari, jota asuttavat meri-
linnut, hylkeet ja villihevoset. Saaren elämä muuttuu pe-
ruuttamattomasti, kun eräänä päivänä rannalle ilmestyy 
MUUKALAISIA... muukalaisia... 

Globaaliagentit - Vastuu maailmastamme ja vieraan kohtaaminen -ilmiöoppimis-
kokonaisuus on innostava ja elämyksellinen tapa opiskella globaalikasvatukseen 
liittyviä teemoja. Prosessin vetäminen on tehty opettajalle helpoksi oppilaan it-
seohjautuvuutta tukevilla työkirjoilla. Pdf-työkirjan voi ladata ilmaiseksi globaa-
liagentit.fi -sivustolta.

Tehtävät alkavat ryhmätyötaitojen harjoittelulla. Tämän jälkeen Hevossaaren 
tapahtumista kertova Muukalaiset-tarina johdattaa keskustelemaan päivän polt-
tavista kysymyksistä ja tekemään tehtäviä globaaliagenttitaitojen ja -tietojen kar-
tuttamiseksi.

MUKAANSATEMPAAVA ILMIÖOPPIMISKOKONAISUUS 

 U pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen maailman puolesta

 U toimii yli 30 maassa sadan kumppanikirkon ja -järjestön kanssa

 U Lähetysseura pitää esillä kansainvälisen vastuun teemoja julkisuudessa,        
      jotta mahdollisimman moni suomalainen liittyisi projektiin maailman              
    parantamiseksi. 

 U Suomalaisille koululaisille Lähetysseura tarjoaa OPS:n hengessä toteu-                   
    tetun Globaaliagentit-oppimiskokonaisuuden, jossa on mahdollisuus     
      oppia kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän elämäntavan merkitystä ja                 
      perusperiaatteita ja tulla mukaan kantamaan vastuuta maailmastamme.

Monipuoliset tehtävät jaksot-
tuvat tarinan osien väliin. Net-
tilomakkeilla toteutetun jatku-
van arvioinnin myötä oppilas 
kerää agenttipisteitä, joilla hän 
voi edistää virtuaalista maail-
manympärysmatkaansa.
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Valitse, mitkä seuraavista taidoista osaat ja mitä sinun olisi 

Valitse, mitkä seuraavista taidoista osaat ja mitä sinun olisi 

hyvä vielä harjoitella
hyvä vielä harjoitella lisää. lisää.

Taito kuunnella toisia.
Taito kuunnella toisia.

Taito keskustella ja sopia kuinka toimitaan.

Taito keskustella ja sopia kuinka toimitaan.

Taito saada asioita valmiiksi sovitusti.
Taito saada asioita valmiiksi sovitusti.

Taito ideoida ja ratkaista ongelmia.
Taito ideoida ja ratkaista ongelmia.

Taito jakaa tehtäviä ja ymmärtää oman vastuunsa.

Taito jakaa tehtäviä ja ymmärtää oman vastuunsa.

Taito antaa palautetta ja korjata toimintaa, 

Taito antaa palautetta ja korjata toimintaa, 

jos on parantamisen varaa.
jos on parantamisen varaa.

OsaanOsaan
taidontaidon

TarvitsenTarvitsen

harjoitustaharjoitusta

Globaaliagentit-oppimiskokonaisuus on
 U perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen
 U elämyksellinen ja oppilaita osallistava ja aktivoiva
 U oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottava 
 U ilmiölähtöinen, mutta toteutettavissa oppituntien puitteissa 
 U modernia teknologiaa mielekkäällä tavalla hyödyntävä 
 U opettajan helposti omaksuttavissa ja käyttöön otettavissa

Oppilaat saavat oman tulostetun tai virtuaalisen tehtäväkirjan, jonka kehittymistä 
ja oppilaan tekemää itse- ja vertaisarviointia opettaja voi seurata omalta päätteel-
tään.  Oppimateriaali on kouluille ILMAINEN.

Käsiteltäviä asioita oppiainejakoisesti:
 U Ympäristöoppi: ilmastonmuutos ja vastuu luonnosta
 U Äidinkieli: ryhmäytyminen, rakentava keskustelu, uutinen - valeuutinen, mie-

lipide - fakta, tarinan rakenne, luova kirjoittaminen, tietotekstin tiivistäminen
 U Yhteiskuntaoppi: maahanmuutto ja pakolaisuus, vaalit ja vaikuttaminen, ih-

misoikeudet
 U Katsomusaineet: arvot ja uskomukset, arvojen vaikutus valintoihin, eriarvoi-

suus, moninaisuuden ymmärtäminen
 U Matematiikka: tilastojen lukeminen, diagrammien ymmärtäminen 

MAKUPALOJA TYÖKIRJAN TEHTÄVISTÄ

Verratkaa ryhmässä vastauksianne ja keskustelkaa vahvuuksistanne. 

Verratkaa ryhmässä vastauksianne ja keskustelkaa vahvuuksistanne. 

  Valitse alla olevista arvoista yksi arvo sekä Rauhalle että Toivolle.

Valitse alla olevista arvoista yksi arvo sekä Rauhalle että Toivolle.
ARVOT
1. Ympäristön hyvinvointi on tärkeää.2. Terveys on tärkeää. 3. Muiden ihmisten suosio on tärkeää.4. Hauskanpito ja mukava elämä on tärkeää.

5. Kalliit tavarat ja vaatteet ovat tärkeitä. 
6. Läheiset ihmiset ovat tärkeitä.7. Hädässä olevien auttaminen on tärkeää. 

ToivoToivo RauhaRauha

Arvot vaikuttavat valintoihimme

Arvot vaikuttavat valintoihimme
Teemme elämämme valintoja arvojemme pohjalta. Seuraavaksi pohdit, kuinka perusar-

vo vaikuttaa toimintaan.
Tässä ovat Rauha ja Toivo. Tässä tehtävässä 
autat Rauhaa ja Toivoa valitsemaan heille sopivia arvoja ja niihin liittyviä toimintoja.
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Lue kaksi yksipuolista uutista samasta tapahtumasta Järvikylän koulusta. Kirjoita oma 

uutisesi, jossa pyrit totuuteen kahden puolueellisen uutisen pohjalta.

Rasistista koulukiusaamista 

Järvikylän koulussa 

Järvikylän koulussa tapahtui eilen rasistista 

koulukiusaamista. Kiusaajana oli oppilas, joka 

puuttui  maahanmuuttajataustaisen oppilaan 

suomenkielentaitoon. Kiusaaminen tapahtui 

kesken jalkapallopelin, jossa molemmat 

oppilaat olivat mukana. Kiusaaja matki toisen 

oppilaan suomenkielen ääntämistä ja kehotti 

menemään kotiin harjoittelemaan puhetta.

Lievä pahoinpitely välitunnilla 

Järvikylän koulussa 

Järvikylän koulun pihassa tapahtui eilen lievä 

pahoinpitely. Kesken jalkapallopelin maahan-

muuttajataustainen oppilas alkoi sättiä toista 

pelaajaa kehottaen tätä menemään kotiin kas-

vamaan. Lisäksi kiusaaja kaatoi toisen oppilaan 

tönäisemällä hänet maahan, jolloin kiusatulle  

tuli mustelmia käsivarteen.
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GLOBAALIAGENTIT JA OPETUSSUUNNITELMA 

Onnen kauppaa -peliOnnen kauppaa -peli

Onnen kauppaa -pelissä elämä voi antaa sinulle millaiset kortit tahansa. Pelin tavoit-
teena on miettiä elämän mahdollisuuksia erilaisissa, sinusta riippumattomissa elämän-
tilanteissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvät kortit eli hyvä elämä itsellesi. 
Pelivälineinä ovat kuvakortit, noppa, ja nopan silmälukuohjeet. Kortit ja ohjeet voit 
ladata Suomen Lähetysseuran www-sivuilta (https://felm.suomenlahetysseura.fi) tai 
suoraan linkistä: https://urly.fi/2EFU

Globaaliagentit-oppimateriaalin avulla opitaan eettisesti, kulttuuri-
sesti ja ekologisesti kestävää elämäntapaa, ymmärtämään omaa ja 
vieraita kulttuureja ja maailmankatsomuksia ja toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa ihmisoikeuksia kunnioittaen.


