


Kansainvälisyyskasvatuksen opintokokonaisuus

Avoin, opiskelijan omaan taitotasoon sovellettava itsenäisen opiskelun muoto

Kokeen aikana tekijä tutustuu itseään kiinnostavaan kansainvälisyyteen liittyvään

aiheeseen yksin, pareittain tai ryhmässä

Soveltuu suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa

Suorittaneita vuodesta 1995 lähes 3000 henkilöä

Mikä on Maailmankansalaisen kypsyyskoe?



Oppilaslähtöinen oman oppimisen polku

Itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta korostava

Monipuoliseen tiedonhankintaan ohjaava

Kriittisyyttä vahvistava

Pitkäjänteisyyttä kehittävä

Mikä on Maailmankansalaisen kypsyyskoe?



MAAILMANKANSALAISEN

KYPSYYSKOE

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja

käyttäminen sekä identiteetin

rakentaminen

Sosiaaliset taidot, yhteistyökyky ja

monilukutaito

Oppimisen säätely, lähdekriittisyys sekä

uteliaisuus ja motivaatio oppia

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vastuu

sekä eettinen yhteisöllisyys

Maailmankansalaisen asenne

LOPS2021
&

laaja-alaiset
osaamistavoitteet

Hyvinvointiosaaminen

Vuorovaikutusosaaminen

Monitieteinen ja luova osaaminen

Yhteiskunnallinen osaaminen

Eettisyys ja ympäristöosaaminen

Globaali- ja kulttuuriosaaminen



Kypsyyskokeen rakenne

Vapaavalintainen aihe

4 tutkimustasoa

4 osa-aluetta

4 vaihetta

Henkilökohtainen taso

Paikallinen taso

Kansallinen taso

Kansainvälinen taso



TUTKIMUS 
 aiheen

tutkiminen
neljällä tasolla

TOIMINTA
tiedon

jakaminen ja
vaikuttaminen

ITSEARVIOINTI
projektin

vaiheiden ja
oman

oppimisprosessin
analysointi

Kypsyyskokeen 4 osa-aluetta

PÄIVÄKIRJA
oman oppimisen

reflektointi,
aiheen ja median

kriittinen
arviointi



Vapaavalintainen aihe tai kurssin yhteinen kattoteema (esim. ilmastonmuutos,

kestävä kehitys, ihmisoikeudet, nuorten rooli konflikteissa)

Ideoita toteuttamiseen

TUTKIMUKSEN MUOTO

kirjallinen

esseekokoelma,

videoblogi,

mediaportfolio,

taideteossarja

PÄIVÄKIRJAN MUOTO

päiväkirja,

medialeikekirja,

videoblogi,

äänitallenne

TOIMINNAN MUOTO

esitelmä,

kampanja, 

tempaus,

tapahtuma



Kypsyyskokeen arviointi

Kypsyyskokeen tärkein arviointi on opiskelijan

oma itsearviointi (projektin vaiheiden ja oman

oppimisen analysointi)

Hyväksytty suoritus edellyttää kypsyyskokeen

vaiheiden suorittamista ohjeiden mukaisesti.

Työssä on oltava tutkimuksen kaikki tasot

Arvioinnissa ei käytetä tiukkaa kriteeristöä eikä

numeerista arvosanaa suositella. 

Kypsyyskokeen tarkoitus on

kylvää maailmankansalaisen

ajattelun siemen ja herättää

tekijässä ajatuksia omasta

oppimisesta ja tutkitun aiheen

kytköksistä omaan elämään ja

maailmaan.



 AIHEEN VALINTA - vapaavalintaisen, itselle mielenkiitoisen aiheen valinta

 TUTKIMUS - aiheen rajaus, tiedonetsintä, tutkimustasojen käsittely (apukysymykset)

TOIMINTAOSUUS - tiedon jakaminen ja tietoisuuden lisääminen, vaikuttaminen

ITSEARVIOINTI - projektin vaiheiden ja oman oppimisen analysointi

1.

2.

3.

4.

Kypsyyskokeen vaiheet        



Suomen YK-liitto myöntää Maailmankansalaisille diplomeja hyväksytyistä

töistä.

Kypsyyskoediplomi voi toimia dokumenttina jatko-opiskeluissa, sekä opiskelu-

ja työpaikan haussa.

Työn suorittaminen osoittaa asiantuntijuutta aihealueessa, josta työ on tehty.

Ohjaaja voi tilata Maailmankansalaiselle diplomin lähettämällä kypsyyskokeen

tiedot Suomen YK-liiton verkkosivulla olevalla lomakkeella. Diplomi

lähetetään sähköisessä muodossa ohjaajalle.

Maailmankansalaisen diplomi

https://www.ykliitto.fi/maailmankansalaisen-kypsyyskoe-diplomin-tilaaminen


Oppaat opettajille ja

opiskelijoille

Maailmankansalaisen kypsyyskoe  

Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

Heidi Saarinen

Ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen koordinaattori

heidi.saarinen@ykliitto.fi
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