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LAATIJA
Tämän oppimispaketin on alun perin laatinut ja sen on päivittänyt belgialainen kasvatusalan 

voittoa tavoittelematon järjestö Europe House Ryckevelde Euroopan parlamentin pyynnöstä.

YHTEYDENOTOT
Lisätietoja on saatavilla oman maasi Euroopan parlamentin yhteystoimistosta: www.europarl.

europa.eu/at-your-service/fi/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.

KIELIVERSIOT
Alkukieli: EN

Käännetty kaikille EU:n virallisille kielille.

Tämän version kieli: FI

Kaikki asiakirjat ovat saatavilla internetissä osoitteessa europarl.europa.eu/ambassador-school.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Oppimispaketti ”Europe@school – Tietoa ja tehtäviä Euroopan unionista” on laadittu 
antamaan oppilaille tietoa EU:sta. Sen pääasiallinen kohderyhmä ovat 14–18-vuotiaat oppilaat 
yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 
Paketti on laadittu opetustarkoituksiin, ja sen sisältö ja menetelmät on valittu yksinomaan 
tällä perusteella. Laatija on vastuussa tämän paketin sisällöstä, eivätkä siinä ilmaistut kannat 
välttämättä vastaa Euroopan parlamentin virallista kantaa. 

Oppimispaketti on päivitetty huhtikuussa 2020. Bryssel, © Euroopan unioni, 2020. 
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EUROPE@SCHOOL – TIETOA JA TEHTÄVIÄ 
EUROOPAN UNIONISTA

MIKÄ ON EUROPE@SCHOOL?
”Europe@school – Tietoa ja tehtäviä Euroopan unionista” on alun perin Euroopan parlamentin 
Ambassador School -ohjelmaan osallistuville kouluille tarkoitettu oppimispaketti, jonka avulla 
oppilaat saavat aktiivisesti tietoa Euroopan unionista. Se sisältää räätälöityjä oppitunteja, joiden 
avulla 14–18-vuotiaille oppilaille voidaan opettaa EU-tietoutta hyödyllisellä, toimivalla ja 
kiinnostavalla tavalla. 

Tavoitteena on taata, että kaikilla Euroopan kouluilla on välineet opettaa oppilaille Euroopan 
parlamentaarista demokratiaa ja antaa tietoa, jota tarvitaan Euroopan parlamentin nuorisolle 
suunnattuun toimintaan osallistumiseksi. Materiaalia voidaan tietenkin käyttää myös laajemmalle 
yleisölle. 

Moduulit ja aktivoivat menetelmät 
Oppilaat ja opettajat ovat ottaneet aineiston innostuneesti vastaan, koska siinä opitaan tekemällä, 
muun muassa opetuspelien, roolipelin ja keskusteluharjoitusten avulla. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että tällainen oppimistapa innostaa ja kantaa hedelmää. 

Kaikkia materiaalin moduuleja voidaan käyttää erikseen. Voit valita yhden tai useamman moduulin, joka 
sopii parhaiten oppilaidesi ja opetussuunnitelman tarpeisiin. 

Tämän opettajan oppaan lopussa on lisäksi luettelo täydentävistä oppimateriaaleista, joissa käytetään 
vastaavaa aktiivista lähestymistapaa. 

Opetukselliset periaatteet 
Europe@school-paketin laatimisessa on pidetty kiinni tietyistä vahvoista opetuksellisista periaatteista. 
Niiden ansiosta on saatu aikaan kekseliäs ja vankka opetusmateriaali, jolla on todellista vaikutusta:

- Räätälöity kohderyhmän mukaan: Europe@school on kehitetty 14–18-vuotiaille oppilaille 
kaikkialla Euroopan unionissa. Koska kohderyhmä on laaja, aineisto päätettiin ryhmitellä eri 
moduuleihin. Opettaja valitsee oppilaidensa tarpeisiin parhaiten sopivat tehtävät.

- Käyttövalmis: Aineistoa voidaan käyttää luokassa sellaisenaan, ja jokaisen on helppo ottaa se 
haltuun. 

- Tämän oppimateriaalin laatimiseen on osallistunut opettajia ja sidosryhmiä. Sitä on testattu 
ja käytetty Euroopan parlamentin Ambassador School -ohjelmaan osallistuvissa kouluissa.

- Ajassa kiinni: Europe@school käyttää nykypäivän medioita ja on ajassa kiinni. 

- Neutraali: Tiedot esitetään neutraalisti. Oppilaiden on tarkoitus muodostaa itse omat 
mielipiteensä. 
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- Kekseliäs ja innostava: Europe@school käyttää aktivoivia ja tuoreita menetelmiä, jotka 
innostavat opettajia ja oppilaita pohtimaan Eurooppa-teemaa luokassa ja koulussa. 

Europe@school sisältää selkeän pedagogisen toimintamallin, jonka avulla kouluissa voidaan opettaa 
EU-tietoutta. Siinä on otettu huomioon EU:n Pariisin julistus (2015), jossa kehotetaan vahvistamaan 
koulutuksen asemaa EU-kansalaisuuden ja unionin yhteisten arvojen edistämisessä: Koulutuksen 
ensisijainen tarkoitus ei ole vain kehittää tietämystä, kykyjä, taitoja ja asenteita ja luoda arvopohja vaan 
myös auttaa nuoria tulemaan aktiivisiksi, vastuullisiksi ja avarakatseisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

EUROPE@SCHOOL-MODUULIT
1. Nettitietovisa Euroopan unionista
 -  Opettajan ohjeet
 - Nettitietovisa

2. EU:n jäsenvaltiot
 -  Opettajan ohjeet
 - Opetuspeli
 -  Esitys 

3. Historiaa ja faktoja
 -  Opettajan ohjeet
 - Opetuspeli
 -  Esitys
 -  Tulostettava aikajana Euroopan yhdentymisprosessista (2):
  - Kuudesta jäsenmaasta 27 jäsenmaahan
  - Hiilestä ja teräksestä yhteiseen rahaan ja uusiin yhteistyömuotoihin

4. EU arjessamme
 -  Opettajan ohjeet
 - Opetuspeli
 -  Esitys 

5. EU:n arvot 
 -  Opettajan ohjeet
 - Opetuspeli
 - Keskusteluharjoitus ja väittämät

6. Euroopan parlamentti -roolipeli 
 -  Opettajan ohjeet
 - Roolipeli, jossa on viisi valinnaista aihetta
 -  Esitys tehtävän arviointia varten

7. Medialukutaito 
(Tämän moduulin on muista poiketen laatinut Euroopan parlamentti.)
 -  Opetuspeli
 -  Esitys 

8. Opettajan opas (tämä asiakirja)
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TÄYDENTÄVÄ OPPIMATERIAALI
1. YLEISTIETOA EUROOPAN UNIONISTA

• EU-diaesitys: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_fi  

•  Nettipeli EU:sta arjessamme:  www.the12differences.eu 

•  Euroopan parlamentin yleisluontoinen nettitietovisa EU:sta ja parlamentista (kesto: 15 min): 
www.eurovaalit.eu/tietovisa 

•  EU & minä -julkaisu: op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-
01aa75ed71a1

•  EU & ME -nettitietovisa: europa.eu/learning-corner/quiz_fi 

2. EU:N ARVOT
• Euroopan parlamentin nettitietovisa ihmisoikeuksista (kesto: 10–15 min): www.

europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20191205STO68454/tietovisa-testaa-tietosi-
ihmisoikeuksista-eu-ssa  

3. MUUTA OPPIMATERIAALIA
• Euroopan historian talo: historia-europa.ep.eu/fi/opettajat 

• Oppisoppi: europa.eu/learning-corner/home_fi
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