Oppituntirunko
ideakilpailun
järjestämiseen

Oppituntirunko Koulujen
ilmastoteko -kilpailun
järjestämiseen
Tavoite: Tunnilla työstetään ohjatusti ideoita Koulujen ilmastoteko -kilpailuun. Ideoiden keksiminen
on hauskaa, mutta joskus voi olla hankalaa valita paras idea. Tällä oppitunnilla ideoidaan ja valitaan
yhdessä paras idea lähetettäväksi ideakilpailuun.
Oppitunnin kesto: 90 min (45 + 45 min)
Tuntimalli sovellettavissa alakouluun, yläkouluun & lukioon.
Sisältö:
1. tunti (45 min)
- taustatietoa ja inspiroituminen 15–20 min
- kestävän kehityksen tavoitteet ja oman ratkaisun keksiminen 25–30 min
2. tunti (45 min)
- työpaja 30 min (10 min / piste)
- äänestys 15 min

Taustatietoa ja inspiroituminen
-

Katsokaa Youtubesta Suomen Unicefin julkaisemat videot

Maailman suurin oppitunti osa 1 ja osa 2:
Osa 1:
- Mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä ja miksi sitä olisi tärkeää kehittää?
- Mitä ovat Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n kestävän kehityksen tavoitteet?
www.youtube.com
Osa 2:
- Miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa? Millaisia kestävän kehityksen ratkaisuja
nuoret ovat luoneet ympäri maailmaa?
www.youtube.com
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Käytännön toteutus
Työmenetelmän esittely:
Oletko koskaan katsonut Disneyn elokuvia? Niitä ovat esimerkiksi Dumbo, Leijonakuningas, Peter
Pan, Mulan, Aladdin, Frozen ja Vaiana. Ne ovat kaikki elokuvia, joissa suuret ja jopa älyttömät
unelmat toteutuvat. Mahdottomasta tehdään mahdollista.
Disney-viihdeteollisuusyhtiö on saanut nimensä perustajaltaan Walt Disneyltä. Hän on yksi
maailman tunnetuimmista unelmoijista ja monet tietävätkin hänen legendaarisen lausahduksensa:
”If you can dream it you can do it.”
Walt Disney ei kuitenkaan ollut pelkästään unelmoija. Hän oli myös toteuttaja ja kriitikko. Disneyn
kanssa työskennelleet ihmiset ovat kuvailleen, että hänellä oli selkeästi kolme eri työminää. Koskaan ei voinut tietää, kuka heistä saapuu sovittuun tapaamiseen.
Walt Disneyn työtapa on antanut inspiraation koko Disney-viihdeteollisuusyhtiön luovuusstrategialle. Strategiassa erotellaan selkeästi kolme eri roolia, joiden näkökulmista loistokkaita ideoita
kehitellään:
1) unelmoija
2) toteuttaja
3) kriitikko/arvioija.
Näitä rooleja ei pidä sekoittaa keskenään, vaan jokaisella niistä on aikansa ja paikkansa.
Disneyn luovuusstrategiaa voi viihdeteollisuuden lisäksi hyödyntää monissa muissa eri tarkoituksissa, esimerkiksi keksiessä ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.
Ohjeet oppitunnin toteuttamiseen:
VAIHE 1: Jaa oppilaat pieniin ryhmiin. Pyydä oppilaita pohtimaan, miten kestävä kehitys näkyy
heidän arkielämässään: kotona, koulussa, harrastuksissa, asuinpaikkakunnalla… Mikä asia
kaipaisi vielä kehittämistä?
Kehittämiskohteita voi havaita myös tutustumalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:
YK:n suomenkieliset nettisivut: www.yk.fi
Inspiraatiota voi hakea myös tutustumalla jo keksittyihin ratkaisuihin:
Maailma täynnä ilmastoratkaisuja -video: www.youtube.com
Kun ryhmä on keksinyt itselleen ratkaisuidean, sitä voidaan ryhtyä kehittämään!
VAIHE 2: Järjestä luokkahuoneeseen tai sen läheisyyteen kolme eri
pistettä, joilla oppilaat työstävät omaa ideaansa. Tarvittaessa samalla
pisteellä voi käydä useamman kerran.
Jokaisella pisteellä täytetään yksi pallonmuotoinen kysymysmoniste.
Lopuksi monisteista muodostetaan Mikki Hiiren päätä muistuttava
Disneyn logo.
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1. piste: Unelmointi
Nyt saa rohkeasti päästää jalat irti maasta ja kurkotella pilvilinnoihin! Teidän ei tarvitse välittää
muiden puheista tai mistään rajoitteista.
Kaikki on mahdollista – huonoja ideoita ei ole.
Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Mikä ideanne nimi on?
Mitä haluatte tehdä?
Miksi haluatte tehdä sen?
Mitä hyötyä ja etuja siitä olisi?
2. piste: Toteuttaminen
Nyt on aika sulkea pilvilinnojen ovet ja laskea jalat takaisin maahan. Miettikää, miten unelmanne
voisi oikeasti toteuttaa. Huomioikaa kaikki pienetkin askeleet.
Ratkaisu on saatavilla – idea pitää vain toteuttaa.
Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Mitä idean toteuttamiseksi pitää tehdä?
Kuka idean toteuttaa? Missä ja milloin? Paljonko se maksaa?
Millaisia materiaaleja teillä on käytössänne?
3. piste: Arviointi
Nyt tulee olla pikkutarkka ja viilata pilkkua ihan huolella. Miettikää, löytyykö ideastanne heikkouksia, ja jos löytyy, mitä heikkouksille voisi tehdä. Olkaa rehellisiä.
Arvioikaa tähän mennessä valmiiksi saamaanne ideaa, älkää sen unelmoijia ja toteuttajia.
Jos ongelmia ilmenee, ne on ratkaistava!
Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Miksi joku vastustaisi tätä ideaa?
Kuka, missä ja milloin tätä ei voisi toteuttaa?
Mitä haasteiden sattuessa voisi tehdä?
VAIHE 3: Kiinnittäkää valmiit ideanne luokan seinälle. Tämän jälkeen oppilaat voivat vapaasti
tutustua toisten tekemiin ideoihin.
VAIHE 4: Lopuksi äänestetään, mikä ideoista saa eniten kannatusta. Äänestyksen voi toteuttaa
esimerkiksi suljetulla lippuäänestyksellä.
Sopikaa ennen äänestystä, kuinka montaa ideaa jokainen voi äänestää.

Kaikkien luokkien eniten ääniä saaneista ideoista voidaan koota koko koulun
yhteinen näyttely, josta äänestetään koulun paras ratkaisuehdotus. Valittu idea
etenee kilpailussa OAJ:n tuomaroitavaksi. Katso tarkemmat kilpailuohjeet ja
ilmoittaudu mukaan: plan.fi/koulujen-ilmastoteko
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Liitteet: Monisteet työpisteille

VAIHE 1: UNELMOINTI
Idean nimi: ____________________________________________
Mitä haluamme tehdä? Miksi haluamme tehdä sen? Mitä hyötyä ja etuja siitä olisi?
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Liitteet: Monisteet työpisteille

VAIHE 2: TOTEUTTAMINEN
Mitä idean toteuttamiseksi pitää tehdä? Kuka idean toteuttaa? Missä ja milloin?
Millaisia materiaaleja meillä on käytössämme? Paljonko toteutus maksaa?
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Liitteet: Monisteet työpisteille

VAIHE 3: ARVIOIMINEN
Miksi joku vastustaisi tätä ideaa? Kuka, missä ja milloin tätä ei voisi toteuttaa?
Mitä haasteiden sattuessa voisi tehdä?
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Lisämateriaalia:
Plan International Suomen Tytöt ja ilmasto -julkaisu
Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet -opetusmateriaali
Ilmastoterveisiä Etelästä -blogi
Suomen vesijalanjälki – globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta -julkaisu
Yhteinen maapallo -materiaali globaaliin ympäristökasvatukseen
100 fiksua arjen tekoa
Sitoumus 2015
Yle Areena: Ratkaisuja ilmastonmuutokseen
Ilmasto-opas.fi
wwf.fi
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Plan International

Edistämme lasten oikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa kaikkialla maailmassa. Tunnistamme jokaisessa lapsessa olevat vahvuudet. Köyhyys, väkivalta, syrjäytyminen ja syrjintä estävät kuitenkin lapsia menestymästä. Eniten
niistä kärsivät tytöt, ja siksi parannamme erityisesti tyttöjen asemaa.
Olemme riippumaton lastenoikeusjärjestö. Yhdessä lasten, nuorten, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa pyrimme poistamaan tyttöjen ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ongelmien perimmäisiä
syitä. Tuemme lasten oikeuksien toteutumista syntymästä aikuisuuteen ja annamme lapsille mahdollisuuden
varautua kriiseihin ja vastoinkäymisiin sekä keinoja toimia niiden ilmaantuessa.
Edistämme muutosta sekä arjen käytännöissä että politiikassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla hyödyntämällä verkostojamme, kokemustamme ja tietämystämme. Olemme rakentaneet yli 80 vuoden ajan
toimivia kumppanuuksia ja toimimme jo yli 70 maassa.

Plan International Suomi
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Puhelinvaihde: (09) 6869 800
Lahjoittajapalvelu: (09) 6869 8030
Sähköposti: info@plan.fi
plan.fi

Facebook facebook.com/plansuomi
Twitter twitter.com/plansuomi
Instagram instagram.com/plansuomi
LinkedIn Plan International Suomi -nimellä
Youtube youtube.com/user/PlanSuomi

