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Keskiviikkona kunnantalolle kokoontui 23 oppilasta keskustelemaan uudesta opetussuunnitelmasta. Jokainen Janakkalan kymmenestä alakoulusta oli
edustettuna kahden tai useamman oppilaan voimin. Opetuspäällikkö Jaana Koski johti keskustelua opettajien Johanna Sahilan ja Eveliina Vartiaisen
kanssa. Yhteiskoulujen ja lukion foorumit ovat myöhemmin.
Foorumi pidettiin kansainväliseen Lasten oikeuksien päivään liittyen. Taustalla on periaate, että lapsia ja nuoria pitää kuulla heidän elämäänsä liittyvissä
asioissa.
Oppilaiden raati otti kantaa moneen asiaan. Kysymykseen ”Missä opit parhaiten?” sai ylivoimaisesti eniten ääniä perinteinen luokkatila. Ääniä saivat myös
muut opiskelutilat koulussa, virtuaalinen oppimisympäristö ja vapaa-ajalla oppiminen.
Foorumin osallistujat kokivat oppivansa parhaiten, kun opettaja opettaa tai kertoo. Melkein yhtä moni kuvasi oppivansa parhaiten yhteistoiminnassa
toisten kanssa, tutkimalla ja kokeilemalla sekä rauhallisesti tehtäviä tehden. Jaana Kosken mukaan uusi opetussuunnitelma painottuu aika paljon
yhdessä tekemiselle. Oppilaat lisäsivät vielä oppivansa hyvin mm. keskustelemalla, retkillä, luonnossa, liikuntatunnilla, pelaamalla, vanhempien ja
sisarusten kanssa, Netissä You Tube -kanavan avulla (katsomalla mallivideoita, seuraamalla tubettajia eli sisällöntuottajia) ja kovasti harjoittelemalla.
Numeroita vai sanallista arviointia?
Oppilaat pitivät ylivoimaisesti parhaimpana koulun arviointitapana numeroita ja toivoivat, että numeroarviointi alkaisi viimeistään 3. luokalla. Sanallinen
arviointi, kaverin antama palaute, itsearviointi ja arviointikeskustelu opettajan kanssa tulivat aika kaukana jäljessä. Koululaiset toivoivat saavansa
kannustavaa, rohkaisevaa, rehellistä ja hyvää palautetta opettajilta. Se innostaa yrittämään parhaansa. Joissakin luokissa on käytössä keltainen, vihreä ja
punainen kortti.
Yksi oppilas kertoi esimerkin tilanteesta, jolloin palaute on ollut lannistavaa. Sijaisopettajan pitäessä tunteja luokassa moni hälisee ja sijainen ilmaisee
sekä luokalle, että myöhemmin vakituiselle opettajalle, ettei mielellään opeta luokkaa. Vakituinen opettaja moittii kaikkia luokan oppilaita, vaikka
läheskään kaikki eivät ole käyttäytyneet huonosti. Negatiivinen palaute pitäisi antaa vain niille, joille se on tarkoitettu.
Valinnaisista aineista keskusteltaessa foorumin oppilaat suosivat selvästi eniten kieliä, sekä englantia että monia eri kieliä, myös ruotsi oli suosittu. Muita
pidetyimpiä valinnaisia aineita olivat liikunta, teatteri, esiintyminen ja itseilmaisu sekä tieto- ja viestintäteknologia.
Viesti koulufoorumista menee kasvatus- ja koulutuslautakuntaan sekä koulujen opettajille ja rehtoreille. Näin oppilaiden äänet saadaan kuuluviin
opetussuunnitelmatyössä.
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