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Viimeksi kouluttauduimme Oulussa KOulu Inspiroi seminaarissa yhdessä yli 800:n muun
opettajan, rehtorin jne. kanssa.

Perjantain seminaaripaikkana oli Kaakkurin yhtenäiskoulu; avoimeksi oppimisympäristöksi
suunniteltu. Portista on oppilaiden kiva mennä opinahjoon. Tuli hyvä fiilis jo pihalla. Miettikää
mikä fiilis teillä tulee oppilaille, kun he astuvat koulun pihaan?

Ruokalan seinässä komeilivat oppilaiden taideteokset.

Pasi Sahlbergin luennoista jäi minulle mieleen:
Tasa-arvo varallisuudessa korreloi hyvää oppimistulosta.
Koulun aikainen aloitus ei tuo lisää oppimista.
Meillä on hyvä balanssi Suomessa…vertaa Italia ( 2 vuotta aikaisemmin)
Amerikkalainen opettaa kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa.
Meillä jää henkilökunnalla aikaa koulun kehittämiseen.
Meillä eivät ole nuoret kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista
2009 pisassa todennäköisesti yritetään huijata…maailmalla
Saksassa koulujen erot ovat suurimmat
Hyvien koulujen lähellä asuntojen hinnat nousevat
Jos maassa on testattu opettajia ja laitettu opet tilivelvolliseksi, siellä pisan tulokset ovat laskeneet
Suomen resurssit ovat kohtuulliset.
Mikä on idea nyt: tasa-arvoisuutta varjellaan ja suunnitellaan, pois tietopainotteisuudesta, leikkiä mukaan,
ilmiöpohjainen opetus ja integraatio
Pasi kehui kovasti Syveä yhtenäiskouluverkostoamme, sosiaalinen ilmapiiri on mukana.
Luovuus tulee olemaan yhtä tärkeä kuin lukutaito
Tulevaisuuden koulussa on lupa oppia olemaan väärässä eli uskalletaan ottaa myös riskejä
Tulevaisuuden koulussa on rikastava oppimiskulttuuri; opitaan antamaan arvo toiselle ihmiselle
Tulevaisuuden koulussa on luottamuksellinen ja suvaitsevaisuuden ilmapiiri ja on helppoa löytää oma
"elementti", löytää oma itsensä.
Pasi Sahlbergin verkkosivut: www.pasisahlberg.com

Opetushallituksen tulevaisuuden tutkija Jari Metsämuuronen visioi tekniikan kehittyvän todella
nopeasti. Nyt voidaan jo kehittää älyä kemiallisesti, materiaaleja voidaan siirtää paikasta
toiseen lähes niin kuin ”tähtiporttisarjassa”, siis siirto on kerran onnistunut yli 100 km:n
päähän….mitä tästä seuraa…

Keskiviikkona 28.10.2009 on Lääninhallituksen ja Syven yhdessä järjestämä Itä-Suomen
yhtenäiskoulupäivät Joensuussa Normaalikoululla.
Petra tarjoaa kyydit, mutta sijaiskulut menevät koulujen omaan piikkiin.
Lähtö lääninhallituksen edestä 28.10. klo 6.30 ja paluu samaan paikkaan n. klo 18.00
Ilmoittaudu lääninhallitukseen ja minulle, jotta voin tilata sopivan kokoisen kuljetuspelin….siis
potkuri vai linja-auto?
Perjantaina 20.11.2010 on Petran loppujuhlat….jaaha…missähän, onko ehdotuksia?
Mutta oppimisympäristöjen kehittäminen ei lopu tähän syksyyn, vaikka Petra loppuukin.
Ehdotin Hirvensalmella, että kokoontuisimme vuosittain koulutuksen ja kuulumisien pariin
toistemme kouluille. Anttolan tulee kutsumaan teidät ensimmäisenä.

Bloggailemme ja kaikki löytyy tiältä:
http://petra.mikkeli.fi
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