KRISTI LLI N EN K O U LUTUS- JA VI RI KELEHTI L APSITYÖ NTO I M IJ O I LLE

1/2014

Yhdessä lasten kanssa
*
*

- idearikas ja innokas lapsi on valmis
osallistumaan

Ideoita talvileirille ja
pääsiäiseen
Jännittävät
koskettelukuvat

*

Uutta! Neuvokki ja
Oivalluksia opetukseen
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> Oppilaat pelaavat kännykällä
kertomuksen aikana.
Mitä minun pitäisi tehdä?

S

ama ongelma tuntuu olevan kaikkialla. Kouluissa opettajat kieltävät kännyköitten käytön oppitunneilla tai jopa koko koulupäivän
aikana. Ongelmana ei ole vain se, että on vaarana,
että kalliit laitteet voivat mennä rikki tai ne varastetaan. Teknologia vie ajatukset muualle. Keskittyminen ja oppiminen häiriintyvät.
Kerhot ja seurakunnan tapahtumat eivät ole
koulu, eikä koulumaisuus olekaan kovin suotavaa.
Nykylapsille on tärkeää vapaa-ajan viihteellisyys.
Koulutuntien ajan jaksetaan pinnistää ja työskennellä. Mutta vapaa-ajan aktiviteetit ovat paljolti
lapsen oma valinta. Pitkät monologimaiset, ”opettaja puhuu, oppilaat kuuntelevat”-opetustilanteettylsistyttävät.
Nykylapsi ei jaksa vapaaehtoisesti olla passiivinen kuuntelija. Hän on osallistuja, haluaa ilmaista
mielipiteensä. Hän on tässä ja nyt persoona. Hänen sosiaalinen elämänsä yltää maailmanääriin.
Hän kykenee hetkessä mukautumaan erilaisiin
trendeihin ja vastaanottamaan teknologisia muutoksia ja jopa tekemään monta asiaa yhtä aikaa
(Seuraapa esimerkiksi nuorison kokeisiin valmistautumista!). Tuntuu kuin hän oppisi valonnopeudella.
Tässä on monelle opettajalle haukkomista.
Tuntuu mahdottomalta pysyä mukana. Kuinka ihmeessä voi pitää oppilaan mielenkiinnon asioissa,
jotka tuntuvat aataminaikaisilta?
– Ja kuka ihmeen tyyppi se Aatami oikein oli?
Lapsen ensimmäinen reaktio on: – Täytyypä goog-
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lata! Katsotaan Wikipediasta.
Tässäpä on meille oppitunti. Lapsi haluaa ottaa
asioista itse selvää. Hän on aktiivinen. Hän haluaa
käyttää osaamiaan taitoja. Mutta hän haluaa myös
jonkun, jolle kertoa löytönsä. Hän tarvitsee sosiaalisen ympäristön. Tässä on aineksia mielenkiinnon
ylläpitämiseen.
Opettaja voi tuntea olevansa valovuosien päässä
oppilaiden maailmasta. Mutta sinne ei tarvitse jäädä. Ei ole pakko osata kaikkea. Mutta jotakin voi silti tehdä.
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Ole kiinnostunut. Juttele lasten kanssa
kännyköistä, peleistä, sosiaalisesta mediasta, trendeistä. Kaikesta.
Perusta Facebook-tili. Ala näkyä sosiaalisessa mediassa. Sinne voi lisätä kuvia ja
juttuja ja kertoa tapahtumista.
Mieti miten voit käyttää mediaa opetuksessasi. Miten oppilaat voivat osallistua?
Lähes jokaisessa kännykässä on kamera.
Voit pyytää heitä ottamaan kuvia jostain
aiheesta, etsimään tietoa. Mieti, missä
kaikessa voitkaan käyttää hyväksesi lasten kiinnostusta mediaan.
Älä käske lapsia istumaan ja olemaan hiljaa. Pyydä heitä auttamaan. Yhdessä oppimisessa ja tekemisessä ei tarvita aina
teknologiaa. Tärkeintä on hyvä, lämmin
ilmapiiri.
Käytä pelejä, elokuvia ja muuta mediaa
opetuksessasi.

Tartu siis asioihin, joista oppilaasi ovat kiinnostuneita. Silloin oppiminen on tehokkainta.
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Kustantaja

Heiveröinen lupaus
ja suuri Jumala
Meidän jengi 1 -opas 9–12-vuotiaiden lasten opetukseen on
ilmestynyt! Vuodesta 2008 olemme unelmoineet, rukoilleet ja tehneet
työtä saadaksemme uuden, kolmelle eri ikäryhmälle suunnatun Raamatun
opetusohjelman valmiiksi. Nyt olemme jo maalisuoralla. Opetussuunnitelmasarjasta puuttuu enää sen viimeinen osa, Meidän jengi 2, jonka on
tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana.
Jumalan suuret suunnitelmat haastavat meitä. Olenko minä valmis
käytettäväksi? Haluanko ja voinko luvata itseni mukaan sellaiseen, jonka
vaiheista minulla ei ole mitään tietoa? Riittävätkö taitoni ja voimani? Löytyykö muita saman näyn kantajia, entä esirukoilijoita? Meillä on
monia kysymyksiä, Jumalalla vain yksi. Oletko käytettävissä?
Me voimme antaa Jumalalle lupauksia. Niin minäkin tein.
Pitkän kirjaprojektin useissa eri vaiheissa minulle selvisi,
ettei minun lupaukseni kanna. Haasteet olivat aika ajoin
suurempia kuin kykyni. Minun olisi luotava uutta, josta
minulla ei ollut kokemusta eikä ymmärrystäkään. Jumala
kuitenkin huolehtii työstään. Hän antaa sen mitä tarvitsemme: työtoverit, esirukoilijat ja tarvittavan viisauden.
Opin, ettei lupaukseni ollut se kantava voima, johon
voin turvautua, vaan Jumala joka johtaa kaiken suunnitelmansa mukaan.
Toinen asia, josta tulin hyvin puhutelluksi, liittyy kirjan
sisältöön. Meidän jengi -oppaiden sisällöt perustuvat
toimivaan ja turvalliseen ryhmätyöskentelyyn. Yksinäiset
lapset eivät opi juuri mitään, koska heidän huomionsa
kiinnittyy toisaalle. Kaikilla meillä on kokemuksia tilanteista, joissa emme tunne muita osallistujia. Suurin osa
ajatuksista ja voimavaroista suuntautuu omaan olemiseen. Ilmapiiri voi olla jännittynyt. Yksikin tuttu ihminen
voi muuttaa tilanteen, saati kun koko ryhmä on tuttu.
Lehden uusi Oivalluksia opetukseen -palsta tarjoaa
vinkkejä ryhmän ilmapiirin parantamiseen.
Toimiva ryhmä seurakunnassa voi muuttaa lapsen elämän. Oppiminen on hauskaa, kun se tapahtuu
yhdessä toisten kanssa. Rukoilen uutta herätystä lasten
keskuuteen. Uutta aikaa, jossa lapset kokevat yhteyttä
toisiinsa ja elävään Jumalaan.

Siunausta alkavaan uuteen vuoteen!
Päivi Isoaho
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