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toimeenpanon tukemiseen). Materiaalit löytyvät kotisivuilta https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi ja ovat vapaasti 

käytettävissä.  

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. 

Otsikko: AGENDA 2030 
tavoitteisiin tutustuminen 

Oppiaineet: BI, GE, TE, YH, PS, FI, ÄI               
Laaja-alaisuus: kaikki 6 

Tekijät: Anne Jäkäläniemi, Raudaskylän lukio Päivämäärä: 8.11.2019 

Kuvaus: 
Esitellään AGENDA 2030-tavoitteiden tausta ja tuleva ryhmätyö PP-esityksellä. Oppilaat jaetaan 
ryhmiin, jotka tutustuvat nettisivujen kautta AGENDA 2030-ohjelmaan https://www.ykliitto.fi/yk-
teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet 
Sen jälkeen he valitsevat kaksi tavoitetta ja miettivät niiden toteutusta omassa koulussa sekä uusia 
toteutusideoita. Ajatukset kirjataan padlet-alustoille, joista kukin ryhmä esittelee oman tuotoksensa 
kaikille. Kukin ryhmä laittaa omat ajatuksensa eri väreillä, jos saman tavoitteen on valinnut useampi 
ryhmä. 
 
Tulosten koontia varten tehdään tavoitteista noin 1m x 0,6 m taulu, jonka ympärille tulostetaan kunkin 
tavoitteen padlet-sivu. Taulu sijoitetaan keskeiselle paikalle kaikkien nähtäville.  
 
Voidaan toteuttaa luokka- tai koulukohtaisena. 
 
Esimerkki tuloksesta:  
 

 
 
 

Kesto: 
2 oppituntia 
 
 

Materiaali oppitunnille: 
PP-esitys, nettimahdollisuus ainakin 1/ryhmä, koontitaulu, 
tulostusmahdollisuus, numerolaput 5-10/ryhmä 

Arviointi: 
Kullakin ryhmällä on numerolaput 7-10. Esitelmän jälkeen toiset ryhmät antavat numeron nostamalla 
lapun ylös.  

Tavoitteet: 
Tutustua Agenda 2030 tavoitteisiin (BI, GE, TE). Huomata, että pienillä teoilla on merkitystä (FI). 
Tavoitteiden arvojärjestyksen miettiminen, eettiset kysymykset (FI, PS). Tavoitteiden yhteiskunnallisen 
merkityksen ymmärtäminen (YH). Harjoitella ryhmätyön, mielipiteen ilmaisun ja esittämisen taitoja 
(ÄI).  

https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/
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Huomioita: 
Lisämateriaalina muokattava PP-esitys alla kuvina. Padlet-alusta: https://padlet.com 
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