
 

 

 
 

Haluatteko koulullenne tukea globaalikasvatukseen? 
 

Taksvärkki ry hakee uusia kouluja Maailmankansalaisen koulu -verkostoon! Verkoston toimintaa 
tuotetaan ulkoministeriön tuella ja osallistuminen sekä Taksvärkki ry:n tarjoamat palvelut ovat 
kouluille maksuttomia.  
 
Tavoitteena on tukea yläkoulujen globaalikasvatustyötä ja tarjota opettajille keinoja tukea nuoria 
toimimaan aktiivisina ja vastuullisina maailmankansalaisina opetussuunnitelman tavoitteiden ja 
arvojen mukaisesti.  
 
Maailmankansalaisen koulujen toiminnassa kehitetään yhdessä koulujen keinoja toimia 
globaalikasvattajina muuttuvassa maailmassa, käsitellään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja 
opitaan kokemusten kautta. 
 

 

Opettajien 2018–2019 palautetta Maailmankansalaisen koulu -yhteistyöstä: 
 

”Olemme saaneet yhteistyöstä hirveästi hyödyllisiä vinkkejä ja ideoita. --- On ollut sellainen tunne, ettei olla yksin täällä 

työskentelemässä näiden teemojen kanssa, vaan muut tekee samaa. Se lisää motivaatiota. Olemme osa isompaa 

kokonaisuutta. 

”Oppilaat ovat nyt aktiivisia ja rohkeita. Toiminnan työmuodot ovat olleet niin monipuolisia ja oppilaat ovat päässeet 

tekemään kaikenlaista. --- Oppilaat ovat pohtineet niin paljon ja asiat ovat tulleet lähelle heitä. Nämä asiat nousee 

sitten aina sieltä täältä esille.” 

”MKK-projekti on vaikuttanut oppilaiden asenteisiin. Oppilailla on rohkeus puuttua asioihin. Heidän uskonsa omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin on kasvanut ja uskallus yrittämiseen ja vuorovaikutukseen on lisääntynyt.” 

 

Haluatteko koulunne mukaan? 
 

Tarjoamme kouluille maksutta: 

- käytännön ratkaisuja ja tukea globaalikasvatuksen toteuttamiseen, 

- koulutuksia globaalikasvatuksen teemoista opettajille, 

- oppilaille mahdollisuuden oppia ikätovereiltaan Nepalissa, 

- oppilaille tilaisuuksia harjoitella vastuullista maailmankansalaisuutta, 

- mahdollisuuden jakaa ideoita ja kokemuksia mukana olevien koulujen kanssa,  

- lukukausittaiset kouluverkoston tapaamiset sekä 

- 3 verkkotapaamista lukukaudessa. 

 



 

 

Toivomme, että koulu:  
 

- on ylä- tai yhtenäiskoulu, 

- sitoutuu vähintään kahdesta koulun opettajasta koostuvan globaalikasvatustyöryhmän 

muodostamiseen sekä oppilaiden Maailmankansalaisen ryhmän perustamiseen, 

- sitoutuu yhteistyöhön kahdeksi kalenterivuodeksi (2020–2021) sekä 

- tulee mukaan vuotuiseen Taksvärkki-kampanjaan. 

 
Hakuaika Maailmankansalaisen kouluksi päättyy maanantaina 1.6.2020. Maailmankansalaisen koulujen 
uusi toimintakausi käynnistyy syksyllä 2020. Avoimet hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti 
osoitteeseen hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi. 
 
Kerrottehan hakemuksessa:  

- Koulun nimi ja yhteystiedot 
- Yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa 

- Miksi haluatte Maailmankansalaisen kouluksi?  
- Mitä toivotte yhteistyöltä?  

 
Tiedusteluihin vastaa Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija  
Hanna Hjerppe, p.(0)50 512 4171, hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi. 

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Kehitysyhteistyöhankkeillaan 
Taksvärkki ry tukee globaalin etelän nuorten aktiivista toimijuutta ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista.  
Globaalikasvatuksellaan Taksvärkki ry edistää yhdenvertaisuutta ja kannustaa Suomen nuoria aktiiviseen 
maailmankansalaisuuteen ja globaaliin vastuuseen. Tarjoamme kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille 
monipuolista globaalikasvatusta: Taksvärkki-kampanjan, kouluvierailuja ja monipuolista oppimateriaalia 
globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn. 


