
Demokratiakasvatus, 
globaalikasvatus ja osallisuus
Globaalikoulu-oppimisympäristö Plan International Suomi 

Kehitysyhteistyöjärjestö Plan Suomen kehittämä globaalikasvatuksen 
verkkoympäristö tarjoaa monipuolisesti ja helposti oppimista tukevia 
materiaaleja, jotka on jaoteltu kouluasteen mukaan. Materiaalit on nettisivuilla 
kätevästi luokka-asteen mukaan luokiteltuna varhaiskasvatuksesta toiselle 
asteelle. Verkkoympäristössä on myös 5.–6.-luokkalaisille suunnattu Maailman 
ympäri -peli lapsen oikeuksista. Linkki materiaaliin.

Demokratia-avain Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 2011
Demokratia-Avain on opettajille ja ohjaajille suunnattu opas 
demokratiakasvatukseen. Kuinka käsitellä vaikuttamista, osallisuutta, valtaa ja 
politiikkaa nuorten kanssa? Aineisto tarjoaa valmiita oppituntimalleja ja 
projekti-ideoita demokratiakasvatuksen toteuttamiseen. Esimerkiksi mediaan 
liittyvässä osiossa on tietoa ja tehtäviä liittyen mediakriittisyyteen sekä 
mediaan vaikuttamisen välineenä. Linkki materiaaliin.

Kulttuurinen vuosikello -oppimateriaalipankki 
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura 2016
Kulttuurinen vuosikello on oppimateriaalipankki, jonne on koottu 
kulttuurisesti kestävää kasvatuksen materiaalia opettajien käyttöön. Sivustolla 
voi itse rakentaa oman ”kulttuurin vuosikellon” tai hakea materiaaleja teeman 
tai kuukauden mukaan. Vuosikello on kaikkien kulttuuriperintökasvatuksesta 
ja kulttuurisesti kestävästä kehityksestä kiinnostuneiden yhteinen sähköinen 
materiaalipankki ja julkaisukanava. Linkki materiaaliin.

Ihmisoikeudet.net: Media ja ihmisoikeudet  
Amnestyn Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Suomen YK-liitto ja Maailma.net
Ihmisoikeudet.net -sivustolle on koottu tietoa ihmisoikeuksista sekä aiheeseen 
liittyviä harjoitustehtäviä. Osassa harjoitustehtävistä on myös tarkasteltu 
mediaa ja sen osuutta ihmisoikeuksien toteutumiseen. Pohdintatehtävien 
osuudessa Mielipide ja sananvapaus käsitellään tiedonhankkimisen ja 
levittämisen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä ilmaisun- ja sananvapautta.
Linkki materiaaliin.

Aika digittää - näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien 
nuorten mediavaikuttamiseen 
Sanna Lappalainen, Virva Korpinen ja Joonas Pokkinen 2017

Julkaisu avaa erityisryhmien nuorten median käyttöä ja 
sitä, kuinka media voidaan valjastaa kaikkien nuorten 
vaikuttamiseen. Se on toteutettu osana ERNOD- eli 
erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hanketta, joka on 
etsinyt vastauksia ja uusia käytäntöjä erityisryhmien 
nuorten sekä maahanmuuttajien mediataitojen 
kehittämiseen. Linkki materiaaliin. 

Sinä olet demokratiakasvattaja -opas Koordinaatti ry 2016
Oppaasta löytyy tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta, työkaluja 
nuorten osallisuuden edistämiseen, vinkkejä ideoiden tuottamiseen sekä 
keinoja vaikuttamistaitojen monipuoliseen kehittämiseen. Materiaali on 
tarkoitettu opettajille, ohjaajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville. 
Linkki materiaaliin.

Rakentavaa vuorovaikutusta - opas demokratiakasvatuksen 
tueksi Satu Elo, Kristina Kaihari, Paula Mattila ja Leena Nissilä 2017
Opas tarjoaa opettamisen tueksi ajatuksia etiikasta, ihmisoikeuksista, 
demokratiakompetensseista, osallisuuden vahvistamisesta, sovittelusta sekä 
koulun ja poliisin yhteistyöstä. Opas koostuu kahdeksasta artikkelista, 
linkkilistasta sekä kolmesta suomeksi käännetystä oppaasta. Julkaisu keskittyy 
radikalisoitumisen ehkäisyyn, mutta tarjoaa keinoja myös vihapuheen 
torjumiseen. Linkki materiaaliin.

Verkkopalvelun saavutettavuusohje  
Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi 2017
Verkkopalvelun saavutettavuusohje on tarkoitettu tarkistuslistaksi nuorille 
suunnattuun verkkotyöhön. Ohje on sovellettavissa erilaisilla verkon alustoilla, 
kuten verkkosivuilla ja sosiaalisen median palveluissa. Listan tavoitteena on 
auttaa pohtimaan, mitä saavutettavuus tarkoittaa oman työn näkökulmasta ja 
miten sitä voi pienillä teoilla parantaa.  Linkki materiaaliin.

Kestävää päätöksentekoa -mobiilikurssi 
Suomen YK-liitto ja Funzi 2017
Suomen YK-liiton koordinoima Kestävää päätöksentekoa -mobiilikurssi on 
uudenlainen tapa lisätä tietoa kestävän kehityksen tavoitteista ja kestävästä 
päätöksenteosta. Kurssin aineisto on helposti käytettävissä mobiilipohjaisena ja 
se on kaikille saatavilla maksuttomana. Kurssi toteutetaan esivaiheessa 
suomeksi ja englanniksi sekä tulevaisuudessa mahdollisesti myös ruotsiksi. 
Kurssi on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille.  
Linkki materiaaliin.

 Miksi demokratia? Yle Oppiminen 2013
Miksi demokratia? -projektin lyhytelokuvat tarkastelevat demokratiaa eri 
maissa eri näkökulmista. Samaan pakettiin kuuluu 10 demokratiaan liittyvää 
kysymystä, joihin vaikuttajat eri puolilta maailmaa esittävät oman perustellun 
kantansa. Videoita voi hyödyntää opettamisessa sekä keskustelun herättäjänä 
että argumentoinnin tukena - onhan demokratian yksi peruspilari mielipiteen 
vapaus ja argumentointi. Linkki materiaaliin.
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