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Tavoitteet
 √ herättää kiinnostusta kouluyhteisön ja 

ympäröivän maailman kielelliseen ja 
kulttuuriseen moninaisuuteen 

 √ ohjata arvostamaan eri kieliä, niiden  
puhujia ja erilaisia kulttuureita

 √ antaa työkaluja monikielisyyden ja  
kulttuurien välisen toimijuuden  
edistämiseksi  

Maailmankansalaisen polku

Sisällöt/toteutusideat

Materiaalilinkkejä

Maailmankansalaisen kulttuuripolku
Luokat 0-2 On tietoinen kulttuurin  

olemassaol  a
Kykenee tarkkailemaan 
kulttuurieroja

Alkaa ymmärtää kulttuurisia 
piirteitä eri kulttuureissa

Pyrkii ymmärtämään toisen 
kulttuurin edustajia

On utelias muita kulttuureita 
kohtaan ja on motivoitunut 
tutkimaan niitä

Luokat 3-4 On tietoinen, että kaikki  
kulttuurit kehittyvät ja 
muuttuvat jatkuvasti

On tietoinen, että kulttuuri 
tai kulttuurit ovat osa  
ihmisen henkilökohtaista 
identiteettiä

Kykenee vertailemaan  
eroja oman ja toisten  
kulttuurien välillä

Kykenee osoittamaan  
kunnioitusta toisia  
kulttuureja kohtaan ja  
kykenee näkemään ne 
myönteisellä tavalla

On halukas muihin  
kulttuureihin liittyvään  
toimintaan koulussa tai 
koulun ulkopuolella

Luokat 5-6 Ymmärtää, että kulttuurinen 
monimuotoisuus ja sosiaa-
linen monimuotoisuus ovat 
yhteydessä toisiinsa ja että 
erilaisia kulttuuriryhmiä on 
olemassa

Ymmärtää, että kulttuuri-
eroilla on rooli siinä, miten 
viestimme muiden kanssa

Pystyy keskustelemaan 
oman kulttuurin piirteistä ja 
sen eroista ja yhtäläisyyk-
sistä verrattuna toisiin  
kulttuureihin

Hyväksyy erilaisuuden ja 
osoittaa näin jatkuvaa  
avoimuutta toisia  
kulttuureita kohtaan

Kyseenalaistaa omaa ja 
muita kulttuureita

Luokat 7-9 Arvostaa kulttuurijärjestel-
mien monimutkaisuutta ja 
myös sellaisten  
järjestelmien yksityiskohtia

Hyväksyy, että  
kulttuurijärjestelmät  
kehittyvät erilaisten  
vaikuttimien johdosta

Ymmärtää eroja  
kulttuurisissa käytännöissä 
sekä tunnistaa  
stereotyyppejä

Ymmärtää kulttuurin  
merkityksen yksilölle ja 
laajemmalle yhteisölle

Osoittaa halukkuutta  
sopeutua muihin  
kulttuureihin ja tällä tavoin 
tulee myönteiseksi oman 
kulttuurinsa lähettilääksi

Maailmankansalaisen kielipolku
Luokat 0-2 On tietoinen, että on  

olemassa eri kieliä
Osaa tunnistaa eri äänteitä Alkaa tunnistaa äänteiden 

kirjoitettuja muotoja 
On tietoinen siitä, että  
muita kieliä puhutaan  
päivittäisessä ympäristössä 

On utelias kieliä kohtaan

Luokat 3-4 Tietää omassa ympäristös-
sään puhuttavien kielten 
rooleista 

Tietää, että kieli toimii 
sääntöjen mukaan (vertaa 
puhuttu ja kirjoitettu kieli)

Osaa tunnistaa oman  
kielensä vierasperäisiä  
sanoja 

On avoin kielten  
moninaisuudelle

Haluaa olla mukana  
tilanteissa, joissa käytetään 
muita kieliä

Luokat 5-6 Tietää, että ihmiset  
kuuluvat useampaan kuin 
yhteen kieliyhteisöön ja  
että tämä vaikuttaa heidän 
identiteettiinsä

Tietää, että on erilaisia  
strategioita oppia kieliä

Osaa käyttää yhdessä  
kielessä oppimiaan taitoja 
ymmärtääkseen toista  
kieltä

Haluaa käyttää vuoro- 
vaikutustilanteisiin sopivia 
viestinnän keinoja eri  
tilanteissa

Ymmärtää, että myönteinen 
asenne edesauttaa kielen 
oppimista

Luokat 7-9 Hyväksyy, että samassa 
kielessä on eri variantteja

Tietää, että kielen hallinta 
vaatii myös tietoa historiasta, 
kulttuurista, politiikasta ja 
maantieteestä

Osaa vertailla  
systemaattisesti eri kieliä 

Osaa selittää oman  
kielensä piirteitä  
verrattaessa toiseen kieleen

Suhtautuu avoimesti omaa 
kieltään ja muiden kieliä 
kohtaan


