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Oppilaskuntat oiminnan
arviointimateriaali
Yläkouluille, lukioille ja amiksille

Terhi Korhonen

Miten oppilas
kuntanne toimii
ja vaikuttaa?
Tämä materiaali on tarkoitettu
arvioinnin tueksi, kun pohdi
taan, miten oppilaskunnat voivat
vaikuttaa asioihin kouluissa ja
oppilaitoksissa. Materiaali on
tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden
ja toisen asteen ammatillisten
oppilaitosten rehtoreille, yksiköi
den johtajille, oppilaskuntien oh
jaaville opettajille, oppilaskunnille
sekä oppilaille ja opiskelijoille.
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Suosittelemme, että kukin osa
puoli pohtii vastaukset esitettyihin
kysymyksiin. Vastaukset puretaan
kokouksessa, johon osallistuvat
rehtori tai yksikön johtaja,
oppilaskunnan ohjaava opettaja
sekä oppilaskunnan edustajia.
Purun yhteydessä nousseiden
asioidenpohjalta sovitaan ne
konkreettisettoimenpiteet, joiden
avullaoppilaskunnan ja nuorten
osallistumismahdollisuudet,
oma toiminta sekä harrastus
toiminta lisääntyvät.
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ohjaavaa opettajaa
tuetaan? Onko oppi
laskunnan toimintaan
varattu riittävästi resurs
seja koulussamme tai
oppilaitoksessamme?
Voivatko opiskelijat
osallistua oppilaskunta
toimintaan oppituntien
aikana? Jos eivät, niin
miksi?
Mistä asioista oppilas
kuntaa kuullaan? Mistä
muista asioista oppilas
kuntaa pitäisi kuulla?
Miten oppilaskuntatoi
mintaa ja muuta nuorten
omaa toimintaa huomioi
daan tai palkitaan?
Miten usein tapaan
oppilaskunnan edus
tajia ja olenko helposti
lähestyttävissä?
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ohjaavaa opettajaa
tuetaan? Onko oppi
laskunnan toimintaan
varattu riittävästi resurs
seja koulussamme tai
oppilaitoksessamme?
Voivatko opiskelijat
osallistua oppilaskunta
toimintaan oppituntien
aikana? Jos eivät, niin
miksi?
Mistä asioista oppilas
kuntaa kuullaan? Mistä
muista asioista oppilas
kuntaa pitäisi kuulla?
Miten oppilaskuntatoi
mintaa ja muuta nuorten
omaa toimintaa huomioi
daan tai palkitaan?
Kuinka oma toimintani
ohjaavana opettajana
edistää oppilaskunnan
osallistumista ja sitä
edesauttavan hyvän
ilmapiirin syntymistä?
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toimintaa tuetaan? Onko
tukea (ohjausta, aikaa,
rahaa) riittävästi?
Saako oppilaskunta
toimintaan osallistua
oppituntien aikana? Jos
ei, niin miksi?
Mistä asioista oppilas
kuntaa kuullaan? Mistä
muista asioista oppilas
kuntaa pitäisi kuulla?
Miten oppilaskuntatoi
mintaa ja muuta nuorten
omaa toimintaa huo
mioidaan tai palkitaan?
Saako oppilaskuntatoi
minnasta esimerkiksi
opintopisteitä, kurssisuo
rituksen, erillisen todis
tuksen tai stipendin?
Mitä vahvuuksiani olen
päässyt hyödyntämään
oppilaskuntatoiminnas
sa? Mitä hyötyä oppi
laskuntatoiminnasta on
itselleni ollut?
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Sähköinen harrastustoimin
nan opintokirja, johon on
mahdollista kerätä merkintö
jä esimerkiksi oppilaskunta
toiminnasta, on osoitteessa
www.skene-x.net. Opinto
kirja auttaa toiminnassa
opitun arvioinnissa ja siitä
keskustelemisessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

www.nuortenakatemia.fi
www.homma.fi

www.sakkinet.fi

www.lukio.fi

