
MODUULI nro 3

Demokratia ( 6-8 tuntia )

TAVOITE: Oppilaat oppivat demokratiasta

OPPIMISTULOKSET JA KUVAUKSET:

Seuraavassa on kuvauksia toteutetun oppitunnin oppimistuloksien mittaamiseksi.

Tietoa aiheesta (Ti)

(Ti) kuinka soveltaa tärkeitä käsitteitä kulttuuri- ja sosiaaliasioissa

(Ti) kuinka kuvailla joitain demokraattisten yhteiskuntien ominaisuuksia

(Ti) kuinka kuvailla eri sosiaalisten instituutioiden roolia

Taidot (Ta)

(S) tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa

(S) osallistua ryhmäprojektiin ja osallistua aktiivisesti ryhmätyöhön.

Osaaminen (O)

(O) osoittaa oikeudenmukaisuutta, itseluottamusta ja kunnioitusta ihmistenvälisissä suhteissa ja

yhteistyössä muiden kanssa

(O) osallistua paikallisyhteisöään koskeviin keskusteluihin ja tunnistaa yhteisönsä, paikallishistorian,

kulttuurin ja sosiaalisten asioiden välinen yhteys

(O) hankkia, arvioida ja käyttää kulttuuri- ja sosiaaliasioita koskevia tietoja eri lähteistä ja medioista

(O) asettaa itselleen tavoitteita ja tehdä suunnitelmia erilaisille tehtäville

(O) käyttää erilaisia teknisiä laitteita tehokkaasti ja monipuolisesti



(O) käyttää erilaisia keinoja ja hakukoneita sopivaan systemaattiseen tiedonhankintaan

(O) käyttää ohjelmistoja/tietokoneohjelmia tiedon välittämiseen luovalla ja selkeällä tavalla.

KOULUTUSMENETELMÄT

Rakennettu ongelmalähtöiseen ja yhteistyöhön perustuvaan oppimiseen, katso tämän
käsikirjan ENGAGE-opetussuunnitelma ja pedagoginen osio.

YLEISKATSAUS

Keskustelua koko luokan kanssa demokratiasta, jokainen ryhmä tekee siitä ajatuskartan.
Keskustelua siitä, miten haastattelut sujuivat. Oppilaat tekevät oman esityksensä
myydäkseen idean/projektin toisilleen [2] [3] . Seuraava askel on äänestää 3-4 ideaa
kehitettäviksi.

Keskeiset käsitteet :

● Keskustelu: Miksi tämä on paras idea/projekti siitä, mitä mielestäsi voidaan
parantaa kotikaupungissamme?

● Tutkimus: Mitä demokratia on? Miten demokratia toimii koulussamme?
Miten demokratia toimii kaupungissamme?

● Esitys: Kuinka voimme myydä idean muille ja miten valmistaudumme
esittelemään sitä muille?

● Päättäväisyys: Mitä positiivista kotikaupungissamme asumisessa on? Mitä
kotikaupungissamme voidaan parantaa?

Valmistelut ennen :

● Valmistele äänestys mentissä , siellä voit saada oppilaat äänestämään, eikä
kukaan tiedä kuka valitsi mitä.

http://www.menti.com/


● Valmistele pienet paperipalat ja kirjoita numerot muistiin ja laita ne purkkiin.

Toiminta Menetelmä ja organisaatio Aika

Tietämyksen
rakentaminen
demokratiasta,
ryhmäkeskustelut

Keskustelua koko luokan kanssa demokratiasta, mitä se
tarkoittaa ja miten se toimii kotikaupungissamme. Luokka
on jaettu 4-5 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä tekee
ajatuskartan selittääkseen demokratiaa ja esittelee sen
sitten lyhyesti koko luokalle.

40
minuuttia

Ryhmäkeskustelu
n harjoitteleminen

Tunti alkaa ryhmäkeskustelulla koko luokan kanssa.
Opettaja pyytää oppilaita kertomaan, kuinka haastattelut
sujuivat. Onko heidän mielestään jokin heidän ideoistaan
samankaltainen jonkun haastateltavan idean kanssa
kotikaupungin tulevasta kehittämisestä?

Varustus: ei mitään

40
minuuttia

Työskentelemme
pitch-esityksen
luomisessa koko
luokalle ideansa
myymiseksi.

Opettaja valmistelee muodon pitch-esitykselle siitä, kuinka
idea myydään muille. Jokainen oppilas valitsee jotain,
jonka hän haluaisi kotikaupungissaan paremmaksi
tehdäkseen siitä paremman paikan asua. Oppilaat tekevät
oman esityksensä myydäkseen ideaa/projektia toisilleen
[4] [5] . Opettaja tarjoaa tarvittaessa tukea.

Aikarajan tulee olla noin 3 minuuttia oppilasta kohden, ja
opettajan on luettava esitys ennen sen esittämistä.

Varusteet: Vihkot tai paperi, lyijykynät. Jonkinlainen esitys
esim. powerpoint, google slides tai muu ohjelmisto.

60-120
minuuttia

Aktiivinen
kuuntelu,
esitystaidot

Jokainen oppilas esittelee ideansa erikseen luokassa.

Huomautus : Oppilaita rohkaistaan osoittamaan
kunnioitusta toistensa ideoita kohtaan sekä tukemaan ja
kuuntelemaan tarkkaavaisesti muita.

60-120
minuuttia



Demokraattinen
äänestys

Sitten opettaja selittää, että seuraava askel on valita 3-4
ideaa kehitettäviksi ryhmissä ja että he käyttävät
demokraattisia vaaleja tehdäkseen sen. Oppilaat
äänestävät parasta ideaa/projektiaa, jota he haluaisivat
työstää enemmän yhdessä. He äänestävät siitä mentissä ,
jossa kaikki äänet ovat yksityisiä. 3-4 eniten ääniä
saanutta hanketta valitaan jatkotyöskentelyyn.

Opettaja kirjoittaa pienelle taitetulle paperille 3 tai 4
numeroa (riippuen siitä, kuinka monta projektia on) ja
laittaa ne purkkiin. Jokainen oppilas poimii purkista
numeron ja määrätään kyseiseen projektiin.

Varusteet: Vihkot /paperi, lyijykynät/kynät, menti ,

60
minuuttia

ARVIOINTI JA PALAUTE

Seuraavaa arviointia, joka sisältää moduulikuvaukset, voidaan käyttää yksittäisten
oppilaiden arvioimiseen, itse- ja vertaisarviointiin.

Oppilaan tulee kyetä:

KUVAUKSET:

Tieto (Ti), taidot (Ta) ja osaaminen(O)

Huono
(D)

Kohtuullin
en

(C)

Hyvä
(B)

Erinomain
en (A)

(Ti) kuinka soveltaa tärkeitä käsitteitä

kulttuuri- ja sosiaaliasioissa, erityisesti

demokratiassa

(Ti) kuinka kuvailla joitain demokraattisten

yhteiskuntien ominaisuuksia

(Ti) kuinka kuvailla eri sosiaalisten

instituutioiden roolia

http://www.menti.com/
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(Ta)kuinka tunnistaa vahvuutensa ja

heikkoutensa

(Ta) kuinka osallistuu i ryhmän työhön

(O) kuinka osoittaa oikeudenmukaisuutta,

itseluottamusta  yhteistyössä muiden

kanssa

(O) kuinka osallistuu paikallisyhteisöään

koskeviin keskusteluihin ja tunnistaa

yhteisönsä, paikallishistorian, kulttuurin ja

sosiaalisten asioiden välisen yhteyden

(O) kuinka osaa hankkia, arvioida ja

käyttää kulttuuri- ja sosiaaliasioita koskevia

tietoja eri lähteistä ja medioista

(O)kuinka asettaa itselleen tavoitteita ja

tehdä suunnitelmia erilaisille tehtäville.

(O) kuinka käyttää erilaisia teknisiä

laitteita tehokkaasti ja monipuolisesti

(O) kuinka käyttää erilaisia keinoja ja

hakukoneita sopivaan systemaattiseen

tiedonhankintaan



(O)kuinka käyttää

ohjelmistoja/tietokoneohjelmia tiedon

välittämiseen luovalla ja selkeällä

tavalla.

OPETTAJAN REFLEKTOINTIA :

Tiedolla tarkoitetaan kykyä lukea, ymmärtää ja tulkita tietoa ja ohjeita.

Taidot viittaavat kykyyn soveltaa tietoa tehtävien suorittamiseen, valita asiaankuuluvat toimet ja mitata niiden
tehokkuutta.

Osallistujilla/oppilailla on valmiudet soveltaa käytännössä hankittuja yleisiä tietoja ja taitoja.

Meidän tulee valmistella muoto tälle esitykselle ja sisällyttää se oppituntisuunnitelmaan.
Haluatko/tarvitsetko minulta ehdotuksia sisällöstä?


