
Erasmus / Engaging Rural Youth
Tuntisuunnitelma moduulille 1: Johdatus ENGAGE-kurssiin (1-2h)

1. Esittelyssä kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030
(Parien/ryhmien muodostaminen SDG-symboleilla)

● Opettaja tulostaa SDG-symbolit mustavalkoisina ( SDG-tavoitteet (pdf ), valitsee oikean määrän
ryhmää vastaavaksi ja leikkaa jokaisen symbolin puoliksi . Ideana on muodostaa satunnaisia pareja
etsimällä puuttuva puolikas. (jos haluat 3-4 hengen ryhmät leikkaa symbolit pienemmiksi paloiksi)

● Jokainen oppilas ottaa hatusta yhden kortin puolikkaan ja etsii parinsa. Yhdessä he yrittävät
selvittää (puhelimien avulla) , mikä heidän symbolinsa merkitys on.

● Sitten kaikki istuvat ympyrään ja parit laittavat symbolinsa keskelle ja kertovat muille, mitä symbolit
tarkoittavat (opettaja auttaa tarvittaessa).

● opettaja näyttää heille listan 18 tavoitteesta heidän omalla kielellään ( Kestävän kehityksen
tavoitteet ).

● Sitten keskustelua ryhmissä : _
- Mikä on mielestäsi tärkein tavoite? Miksi?
– Ovatko nämä tavoitteet realistisia? Miksi? Miksi ei?
- Kuka on vastuussa näiden tavoitteiden toteutumisesta?
– Kenellä on päätösvalta?

2. Keskustelua siitä, mitä demokratia tarkoittaa ja miten osallistua päätöksentekoon

● Lyhyt keskustelu TAI opettaja kertoo kuinka päätöksenteko toimii demokratiassa ( Demokratia )
● Keskustelua useista tavoista, joilla ihmiset voivat vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, ja näyttää

luettelon (omalla kielellään):
● 10 tapaa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 

Ryhmät katsovat luetteloa ja keskustelevat:
- Mitkä näistä tavoista ovat sinulle tuttuja?
- Tiedätkö ketään, joka on tehnyt joitain näistä?
- Mitkä näistä asioista ovat mahdollisia, jos olet alle 18-vuotias?

( 3. Engage-projektin avainsanojen ja käsitteiden oppiminen englanniksi )
(Muistipelin tekeminen/pelaaminen ryhmissä + Quizlet)

Meillä ei ollut aikaa tähän osaan
● Opettaja tulostaa sanataulukot jokaiselle ryhmälle. ( Muistipeli )
● Jokainen ryhmä leikkaa kortit ja kirjoittaa (jakaen työn) käännökset korttien toiselle puolelle. Sitten ryhmät laittavat kortit

pöydälle ja vuorotellen valitsevat ja kääntävät sanan. (jos se on oikein, pidät kortin, jos ei, laitat sen takaisin)
● Quizlet live -peli (tätä varten sinulla on oltava Quizlet-tili ja opiskelusarja, johon kirjoitat sanat ja niiden käännökset)

Quizlet: Aktivoi avainsanoja

https://docs.google.com/document/d/1ukGNKotoTGDp8h1rQzbMQe-bBam344wusvaQ0QyVFyY/edit
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/kestavan-kehityksen-tavoitteet/
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/kestavan-kehityksen-tavoitteet/
https://docs.google.com/document/d/1iwNoYCCFTPtgUa8fDFGEK4VwRXmjHbn3Ly6542asaBc/edit
https://docs.google.com/document/d/1xmQOLC91m5vYCeuwWZp04ibWT1IeqdTVl2lslPw-vSo/edit
https://docs.google.com/document/d/1qS_0UBkOmsVjLfFnvm3kM-65rm17Zd7onnRe0k9a6-s/edit
https://quizlet.com/_awn4w6?x=1qqt&i=edz9t

