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Ajankohtaista

Oppimisen iloa
Satu Lidman

Englanninkielisessä
Montessori-päiväkodissa
tutustutaan arjen askareisiin
erilaisten tehtävien kautta.
Lapset ovat luontaisia oppijoita. He ovat uteliaita, he janoavat tietoa. Mutta he tarvitsevat
aikuisen tukea myönteisen oppimiskokemuksen rakentumisessa.
Hyvä opettaja auttaa lasta nauttimaan oppimisesta. Näin ajatellaan Kampin englanninkielisessä
Montessori-päiväkodissa, tuttavallisemmin Montsassa.

Tunnetko kantakaupungin?
AR

VO I T U S

Kamppi-Eira -lehti julkaisee kuvasarjaa kantakaupungista. Kuvasarjalla esitellään yksityiskohtia asuinympäristöstämme, joka
on hyvin rikas - myös ajallisesti.
Lukijat voivat yrittää paikallistaa kuvauskohteet vaikkapa leikkimielisenä kilpailuna perhe- tai
ystäväpiirissä. Oikea vastaus julkaistaan aina seuraavassa numerossa.

Yksi italialaisen pedagogin, Maria Montessorin (1870–1952) aikoinaan vallankumouksellisista
kasvatusideoista oli tunnistaa oppimista edistävät herkkyyskaudet.
Mutta eikö hänen ajattelunsa ole
vanhentunutta 2010-luvun Suomessa?
”Herkkyyskausi on ajanjakso,
jolloin lapsen on helpointa sisäistää tiettyjä asioita. Lapsen ohjaaminen oppimaan silloin kun hän
itse on siihen erityisen valmis on
kuin lukkojen avaamista”, Montessori-opettaja Arja Kiili selittää.
TÄMÄ ihmisen kasvun perusrakenne säilyy, vaikka kulttuuri ja yhteiskunta muuttuvat. Juuri vuodet ennen koulun aloitusta
ovat erityisen otollista aikaa, jolloin lapsen ymmärrys maailmasta
karttuu. Pienikin oppii mielellään
melkein mitä vain – esimerkiksi geometriaa ja musiikkia – kun
tämä tapahtuu lapsen omaa uteliaisuutta hyödyntäen. Hänestä on
kiehtovaa tutustua vaikkapa väreihin ja muotoihin tai eri aineiden käyttäytymiseen.
Opettaja rohkaisee, mutta lapsi itse tekee oppimisen työn – ja

➤ Viime kohteen oikea vastaus:
Olavinkatu 2.

iloitsee siitä! Päiväkodissa käytetäänkin nimenomaan sanaa ”työ”
(work) kun puhutaan Montessoriympäristössä oppimisesta. Tätä tukevat tarkkaan harkitut oppimateriaalit ja luokkahuoneet.
PÄIVÄKODIN johtaja Päivi Kuutsa
korostaa aistihavaintoihin perustuvien oppimisvälineiden loogisuutta. Esimerkiksi matemaattiset
käsitteet konkretisoidaan. Ottamalla käteensä tietyn määrän helmiä lapsi voi koskettaa lukuja ja
sisäistää kymmenjärjestelmän.
”Arjen askareisiin tutustutaan
leipomalla, hienomotoriikassa
harjaannutaan solmimalla nauhoja ja kiinnittämällä nappeja. Montessori-luokassa lapset tekevät
päivittäin pieniä henkilökohtaisia
tutkimusretkiä”, Arja Kiili sanoo.
He valitsevat opettajan tarjoamista, ikäkauteen sopivista vaihtoehdoista mieleisensä puuhan.
”Yhdessä tekeminen kehittää
sosiaalisia taitoja ja lapsilähtöisyys edistää oppimisrauhaa. Kiinnostus lisää keskittymistä kun motivoitunut lapsi syventyy siihen,
mitä hänen on sillä hetkellä mielekästä oppia. Usein hän haluaa
toistaa tiettyä harjoitusta viikosta toiseen.”
KUN kaikki on valmista, montsalainen kerää käyttämänsä välineet paikoilleen. Vaikka aikuinen
ei kotioloissa sitä aina näe, lapsi
rakastaa järjestystä. Tekemiseen
ja tavaroiden paikkoihin liittyvät
rutiinit luovat turvallisuuden tunnetta.
3–5-vuotiaana omaksuttu tutkivan oppimisen filosofia kannattelee myös kuusivuotiaiden esikouluopetusta. Innostava ja puuhakas
eskarivuosi sisältää muutaman
tunnin päivässä koululaisen perustaitojen harjoittelua – lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Lisäksi käydään uimakoulussa,
kirjastossa, luistelemassa ja retkillä. Viikoittain on suomentunti.

ENTÄ miten montsalaiset sopeutuvat peruskouluun? Päivin mukaan
heillä on yleensä myönteinen käsitys itsestään oppijoina. Hyvät tiedolliset valmiudet ja omien tunteiden sääntelyn taito tukevat
koulumaailmassa. Ne myös ennaltaehkäisevät oppimisvaikeuksia.
Diginatiivien sukupolvelle jokapäiväisessä elämässä pärjääminen
on erityisen tärkeää ja arjessa kohtaaminen on jaettua iloa. Vuoden
aikana eskariryhmä hitsautuukin
tiiviiksi yhteisöksi, mutta tulevaa
koululaisuutta on turha jännittää.
Montsalaiset ovat voimaantuneet
luottamaan itseensä.
PÄIVÄOHJELMAAN mahtuu myös

vapaampaa leikkiä ja ulkoilua
Lastenlehdon puistoissa. Pienimpienkin kanssa tehdään säännöllisesti retkiä, jumpataan ja nautitaan muskarista.
Englanninkieltä ei varsinaisesti
opeteta, vaan se on työskentelyväline. Henkilökunta onkin taustoiltaan kansainvälistä. 3–4-vuotiaana aloittavan lapsen ei kuitenkaan
tarvitse osata englantia, mutta hän
oppii sitä hämmästyttävän vaivattomasti. Englanninkieli on läsnä
kaikessa opetuksessa ja ui spontaanisti myös leikkeihin.
Kansainvälisyyden suurimpia
etuja on silti luonteva toisten kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus.
”Montsalaiset oppivat hyväksymään erilaisia tapoja, eivätkä anna tämän haitata ystävyyttä”, opettajat toteavat.
Kulttuurikysymyksistä jutellaan
avoimesti päivittäin.
KASVAESSAAN huomaamattaan

kansainvälisyyteen lapset saavat korvaamatonta tulevaisuuden
pääomaa. Kotiin lähtiessä kätellään opettaja ja toivotetaan hyvää
päivänjatkoa – muutamien viikkojen jälkeen usein jo sanomalla:
”Bye-bye, see you tomorrow!”

MIKKO KESKI-VÄHÄLÄ

Guggenheim-hanke Helsingissä näyttää menevän perä edellä puuhun. Rahoituksesta ei ole tietoakaan ja kuitenkin viilataan arkkitehtien töitä Helsingin parhaalle tontille sopivaksi. Hankkeen puuhamiehet luottavat veronmaksajien
avaavan hankkeelle kukkaronsa, tuskinpa. Hankkeen takana olevat Helsingin virkamiehet ja poliitikot voisivat mennä peilin eteen. Kun Hietsun paviljongin korjaamisesta alettiin neuvotella kaupungin kanssa, ensimmäinen ehto oli, että
hankkeen rahoitus on centtiä myöten kunnossa. Sopii kysyä,
miksei näin ole myös Guggenheim-hankkeessa?
Vastaukset

SIVU
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1.

Stadion peruskorjataan. Montako katsomopaikkaa sinne
tulee?

2.

Montako ihmistä on käynnyt saneeratussa Vanhassa
kauppahallissa viimeisen puolen vuoden aikana?

3.

Mikä on ranskalaisen satiirilehden nimi, jonka toimitukseen
murhaajat iskivät?

4.

Montako tekstiviestiä suomalaiset ovat lähettäneet
Suomessa viimeisen puolen vuoden aikana?

5.

Saavatko esimerkiksi poliisit käyttää virkapukua
vaalimainoksissa?

Lapset pohtivat Afrikan mantereen maita Montessori-päiväkodin luokkahuoneessa Lapinlahdenkadulla.

