
ci)\-' Å
) .?\-L/u/ l

' -\ z ,.')

KI,]RTO]"IUS KAJi]SA1NVÄ],1SilNT KÄSVATT]ST.OJiJFIIR]INSS],N 36. ISTUNNOSTi\

csilEvnSSÄ 3C. B. -8. 9.I977

U1koasiainninisteriön miiär:äämirrä edu:;ta-jina osäl.1istui-vat pääjohtaja Eri<ki z\ho'

l<ulttugrj,siitt-eeri Aira Ka1ela., ylitarhasta'ia Änette LiljestIörn ja tut'ki.jai Saul-i

T*kala- UlrijSCrr. IBErn loimesta jär:jestet-tyyn Kansain.rälisen kasvatr:skonfere'nssin

36. istrrntoon 30.8.-8.9. 1917 Genevessä.

Kasvatuskonferer-rssin istunto o1j- osarrottajamäärä1tään laajin tähän saakl<a järjeste-

tyistä, sen työhön osallistui:

- 104 jäsenvaltion eciustajat
- 3 ei iäsenenä olevari valtion edustajat
- kahden OAUN turrriusl-alnan vapautusl.iikkeen PLO:n ja LAS:n edust:ijat
- sej tsemä11 yK-jär:jestelnrään l..uuluvan haIlitusL.envä1isen järje stön edustajat
- viiclen nuun l-iallitristenvälisen järjestön edustajat
- 27 kansain.,'ä1isen kansalais j är j estön edustaj at

yhreerrsä 364 valLuuterrua (joisra 35 ministeriä tai varaministeriä) ja 6B tarltkajtiiaa

Konferenssin yleisistuntojer-r puheenjohtajaksi valittiin Intian opetusminj'steri

p Chandr:a Chunder ja raportööriksi A Tr:agre'Senegali.sta selcä varapuheenjol-itajiksi

D l"Iossenson Australiasta, 1'{ }'iguel:oa Kuubasta, T Kaifu Japanista, A S Almajali

.Iorclaniasta, M Bouamoud Marokosta, C A E Longe Nigeriasta' !'Chacon Venezuelasta 'ja

V I{ i(or:otov SNTL: sta.

ylei.si.stuntojen 1isäksi kokous jakaantui kahteen alakomissioon. A-kcmission ouhec''n-

johtajaksj, valitriin I,l Ngoagouni Keski-Afrikan kuning;rskunnasta ja raportööritrrsi

J Tena-Arti.gas Espanjasta, B*komj ssion puheenjohtajal'rsi Ch Hunurel Sveitsi stä ja

raportööriksi A Serr:adi Algeriasta.

Kou f e r err s s i n,'r 1 e i s ke s k u s I e 1 u : " &,r-1j1r-q9-Po l1g.|Eglg]:flt t g tavoitteeL;

kehitvksen'i a kasvat'1l';sen truorovaikuius"
--

Unescon pääjohtaja Ar:rclou-Ilabtar: 11-Bow tervehti konf erenssia ja tark'astel i puhr:en-

vuorossaari kouir;tukserr ia ke.irityk-sen väl-istä vuororrzrikutusta, mjk.ä teema ol i valittu

myös konf erelssin yleisteeulaksi ja yleisisl-untoien teernerksi. Useimnat )'leisistrtnnor'''

puheenr.,uoro-1 en käyrtäj j s;tå raioirtuivat tarl.,a.sl.elcroaan maallsa koulutuspoiiittisit:

tåvo j-tlei ta ja viirneaikaista kehitystä.

yleiskeskustc-lussa [ar:kasteltiil kuitenkin myös pääj c,Ittajau tavoin kouiujärjestelmien

ketriträmisen ja kansall.isen ja kansainr,älisen kehityksen kannalta keskeisiä tekijLiitä

ja niiclen vä1j-sj.ä suhtei ta, tä11aisia olivat



- uuden kehicyskäsitteen analysointi
- kehitysmaiden oir:aehtcisen kehityksen tarkastelti
- kansalaj sten sivistyksellisten perustarpeirlen tyydyttäminen ja
edellä mainittujeri keskinäinerr vuorovaikutus

Kehityslcäsitteen sisä11ön tarkastelussa kiinnitettiin l-ruomiot-a siihen, että kehit-yk-

sel1ä ei voida ymrnärtää ainoastaan talorr<lei1ista kasvua, vaan että se sisä1tää

kaikki inhirnj 1lisen ja ytrteiskunnallisen toiminnan tekijät. Samoirr k j- jiLnj tettiin
huomiota kansainvälisen kehrtyhsen sisäisj.in vuorovaikutrissuhteisiin, mi11ä ynmärret-'

tiin ns. ketritysmaiclen ja kehitt-yneiclen maiden kehiryksen vä1istä riippuvuussuhcletta.

Samoin korostetr.iin, että uusi kehityskäsite sisältää kehityhsen epätasa-arvoisuudeu

poistamisen kansojen vä1ise11ä tasolla ja kansalaisten taso1la. Samoin korost-ettiin
keskustelussa, että kehityksen tuli ta.pahtua omael-rloisesri (endogenious development)

kunkin maan paikallisista ja lcansallisista olosuhteista käsin. Koululaitoksen kehittä-
misen ja kansallisen kehityksen nähtiir-r olevan keskinäisessä vuorovaikulussuhleessa:

koululaitoksen kehittäurinen tukee l<ansal l.ista kehitystyötä, jonka etenemine.n puolestaan

tarjoaa mahdollisuudel- koululaitoksen kehittämise11e. Koulirlaitoksen kehittämisen

tavoitteeksi asetettiin sivistyksellisten perustarpeiden tyydyttäminen.

Kasvatuskonferenssin k.lten mtil'-denkin suurten kansainvälisten konferenssien yleiskeskus-

telujen vaiker.ltena on se, eitä lceskustelussa ei saada aikaan mielipitejden vaihtoa.
Yleislceskustel.u o1i kuitenki.n mielenki intoinen siksi, että se tarjosi keskitetysti
tietoa maai1man koulujärjestelmän kehitykscstä kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana,

keskustelua täydensivät konferenssin aikana jaetut maakohtaiset raportit.

Poli i tti-ql rrontoi set kysynykset

Kun ylciskeskustelun tarkoi-tuksena o1i tarkastella koululaitoksen ja kehityksen

vä1isiä su}rteita o1i koko yleiskeskustelu "tavallaan luonteel taan poliittista" kosl<a

siinä heijastui jäsenvaltioiden erilaisista taloudellisisra ja poliittisista jär:jes-

telmistä 1ähterzä kehitykser-r ja kehitysmal.lien tulkinta. Kansainvälispoli ittisia lci j-sta-

kysymyksiä ei. l'ruornattavar,Tnin tliotu keskustelussa esi1le. Kuitenkin kaikki puheenvuoroja

käyttäneet Ar:abi-valtioiden edristajat käsittelivät opetustilannetLa Islaelin miehirtä-'
mi11ä a1ueilla ja Eteläisessä Afrikassa. fsraelin valtr-ruskunta ei osallistunut konfe-

renssiin. Putreenvuorojen sär'y oli kuitenkin suhteellisen ma1ti11inen. Konferenssin

päättäjäisistunnossa sosialististen maiden puolesta puheenvuoron käyttänyt Tsekkoslo-

vakian valtuuskur-rnan johtaja tuomir.-si Yhdysvaltojen toiminnan neutronipoinmin kehi ttä-'
mi seks i .



A-KOMISSIO : I(OULULAITOKSXN ViI]"IEAI1C,\INIIN KEIIITYS

A*konu'ssiossa keskittyi työ seuraavien ltolmen teeman ympär:i1le 1. Koulutuksen

uurii.stukset ja niirlen a;:vici-nti: (tekeil iä olevien ja toteutettujen uudistusten
selvitys ja analyysi; uudistusten vaikutrrs sosiotalor:delliseen kehitykseen; kehityksen
arviointimenetelmät eri naissa) , 2. Korrl-ulaitosten j a 1'rnpäröivän ylrtei skunnan välineil
vuorovaikutus: (hallinnoiliset keinot edistää vuorovaikuiusta; sisältö ja metodoloqiaI

osallistutcinen, ei-koulumuotoisen kasvatuksen merkitys), 3. Kansallise-n kasvatuksen

kansainvä1iset ulottuvuudet: (kansainvälisyyskasvatuksen ja r:auhankasvatuksen asena

kansallisessa koulutuspolitiikassa ja koulun käytännön työssä) .

Koulu-uud is l-us ten arvioin ti

Tämän alateenan käsittely liittyi pääosi1 taan kokoulcsen alussa käytyyn yleiskeskus-
teluun. Useiden valtuuskuntien puheenvuorot sisä1sivät perustietoja oman maan koulu-
laitoksesta ja sen kehittäurisestä. Varsin suuri yksimielisyys vallitsj siirä, että
koulutuksen uudistaminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa ja että kokeilrr- ia
arviointitoimi.nnan kehittärninen on oleellinen edellytys uudistustyön onnistumiselle.
Keskustelussa korostettir'-n myös, että uudistusten arrzioinnin on lcohdistuttava koulu-
tusjärjestelmän lcaikkj-in osa-alueisiin. Puheenvuoroissa korostettiin arviointi,mene-
telmien jatkuvan kehittämisen merkitystä ja toivottiin Unescon sihteeristön edistävän
tätä kehittämistoimintaa IBE:n ja IIBE:n kautra ja julkaisevan siita tietoja kansain-
välistä aj atust-envaihtoa varten.

{oululaitoksen ja }.inpär:öivän yhteisliunnan vä1jnen vuorovaj-kutus

Puheenvuoroissa keskityttiin ensinnäkin tarkastelenaan käsitettä yhteiskunta. Koros-
tettiin sitä, että koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutus voi ja sen tulee tapahtua
eri tasoi11a, paika11ise11a taso1la, a1uee11isel.1a taso11a, kansa11ise11a, tasolla ja
kansainvä1isel1ä taso1la. Erittäin tärkeänä pidettiin vuorovaikutusta paikallisella
taso11a, mikä puolestaan edellyttää toiminnan ja päätösval.1an riittävää hajautusta
keskushallinnosta paikallise1le tasol1e. Päätösval1an hajauttaminen on eräs keskeinen
edellytys kansalaisten ja koululettavien osallistumiseile koulutuksen suunnitteluun
j a päätöksentel<oon.

Useissa puheen'vuoroissa, mn. Suomen puheenvuor:ossa (liite), tarkasteltiin, miten
voidaan koulutuspoliittisessa päätöksenteossa ja uudistuste-n toteuttamisessa turvata
ri j ttävä kansallinen yhtenäl'syys ja samalla luoda eclellytyksiä pailta1l j,scn tason
osallistumiselle ja luovalle toiminnalle.



Kansainr'ä1rl syyskasvatrrksen asema k;rnsa1 lisessa koulrrtuksessa

Tämä ajhe oli valittu kokouksen ohjelmaan, jotta saataisiin tietoa siita, mi11ä

tavalla eri nraissa on ryhdytty totcuf tamaan Unescon kansainviil i syysl<asvatusta koskc',.'arlt

suositusta vuodelta 1974. Suomen valtrruskunnalta o1i asiaste pyydel-ty alustuspuheenvucro.

joka oheis{:etaan (1iite), Puheenvuoroissa., urn. Suomen, korostettiin voiulakkaasti

koulutuspoliittisten tavoitteiden j a j opa yirteiskuntapoliittisien tavoitteiden
tarkistamj-sta e<1e11ä nainitun suosituksen tavoitteiden suuntaan. Toisissa puhe.envuot:ois-

sa keskityttiin ensisijaisesti kuvaamaan niita keinoja, joita on käytetty kansain-

välisyyskasvatusta koskevan suosituksen toteuttamisessa.

Käyty keskustelu osoitti, että kasvatuksen kansainvälistyrninen johtaa kansallisen

kasvatustoiminnan arviointiin ja kunkin maan oman kehjtyksen kriittiseen analysointiin.
Tämä analyysi tuottaa erilaisia ratkaisumalleja riippuen maan yhteiskuntajär-jestelmästä
ja poliittis-talouclellisen kehityksen vaiheista. Erilaist-qr ratkaisuvaihroehtojen
ja kel'ritysmallien ei tarvitse kuitenkaan kansainvälisessä yhteistyössä johtaa konflik*
teihin vaan yhteistyön 1isääntyninen ja yleisen poliittisen ilmaston lj-entlminen 1uo

edellytyksiä yhteisten ratkaisuvaihtoehtojen ja roimintaperiaarteiclen 1öyrämise11e.
Sritä on eräänä osoituksena Uutta kansainvä1istä taloudellista järjestystä koskevien
periaatteiden hyväksyminen .

Vaikka kansainvälisyyskasvatusta koskevan suosituksen t-oteutumisen kannalta onkin
olennaista, että se johtaa koulutuspoliittisten tavoitteiden tarkistamiseen on jatl,,u*
vasti kiinnitettävä huomr'-ota myöskin opetusmenetelmien, oppinateriaalien j a opettaj an*
koulutuksen kehittämiseen. Tässä työssä on tar:peen kehittää niin multilateraalista,
alueellista kuin bilateraalistakin valtioi<len vä1istä yhteis{-yötä. Kokouksen sihteeris-
tön suhtauduttua torjuvasti Ranskan aloiteeseerl asettaa lcokouksen aikana työskentelevä
työryhmä selvittämään konkreettisia toimintavaihtoehtoja kansainvälisyyskasvatus
suosituksen toteuttamiseksi hy'väksyttiin Suomen valtuuskunnan esityksestä A-komission
loppuraporttiin toivomus, että Unesco asettaisi erj-tyisen työryhirän suunnittelemaan
seuraavaan kaksivuotisohjelmaan sisälty'vää toirnintaa. Tämän työryhmän tehtävänä olisi
ensinnäkin selvittää, millä tavalla eri maissa tä11ä hetkellä rotcutetaan kansain-
välisyyskas\zatusta koskevaa suositusta, toiseksi työr:yhmän tulisi vahnistella ehdotus
toiminnan aktivoimisesta ja kolmanneksi selvittää miten Unesco voisi tukea jäsenmaiden
toimintaa kansainvä1 i syyskasvatuksen suosiiuksen toteuttami sessa.

B-KOMISSIO: KOULUJÄRJESTEL}IIE}J KEHITTN'{ISESTÄ AIHEUTUVAT INFORI'TAATIO-ONGEL}1AT

KANSALLISELLA JA KANSAINVÄI,ISELLÄ TASOLLA

B-komission varsinaiset keskustelut käsittelivät seuraavia aiheita:



1 . kasvatusalan kansaliinr:n informaat:' opo.litiikha
2. kasv'a]-.usa]-a^n kansallisien informaa-,i.opalr,rel-uj en organisaatio
3. a'luee-llinen ja iransainr.älinen ylircistyö infornaatj.ol vaihdcn alal-.la
h. inforrnaation käyttd.jåryhrnät ja niicten tarpeet
,. kasvatu.salan informa::.tirrhenkiföstön koulr-rtus

Komissiossa kålsi teltiin rryös sen toimialaan liittynyt suositusluonnos.

Suos i tuksen valmis teiun käsi ttelyn helpo ttami s;eksi lcomi s s io va lits i.

valmistelutytir:yhmän, joka koostui Argentiinan, Beninin, Jordanian,

Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen edustajista.

Kasvatusalan kansalfinen iq@

Keskustelussa tod,ettiin, että tulisi ottaa huomioon erj'laiset informaa'ciort

käyltäjäryhrnät ja niid,en tarpeei, koska nämä ova.t keskeisiä edellytyksiä

j ärkeväIle informaatiopolitiikalle. Tehokas informaatiojärj estelmä

nähtiin tärkeäksi, koska se mahdollislaa koulutuksen parellrmarr integroi-n-

nin maan taloudell-iseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Erityisesti kehi-

tysmaid.en eCuslajat toivat voimakkaasti esille, että kasvatusalan infor*

naatiojärjestelnrän tulee auttaa kasvatusta ja koulutusta palvelernaan rnyös

yleistä ja sosiaalista kehitystä''

Kasvatusalan inforuaaiiota ei tule pitää itsetarkoituksena vaan se on kei*

ilor jonka t'ulisi

- antaa pää'cöksentekijöil}e ja viranomaisjl-le tietoa, jota tarvitaan

oikeiclen päätösten tekemiseen oikeaan aikaan

- helpottaa tieteefl-istä tutkimustoimintaa ja kehittä.mistyötä ja turva-

taniidentu}ostenjuJk'aiserninenjatiedonvä}itys

- paJ' ant,aa opetu]-,serr faatua a:ltamalla opettajille ja oppitaille/opis-

kefijoj-lle neidän työssään tarvitsemaa tieloa'

- helpottaa koulutuksen eri osajärjestelmien yhdistämistä ja koorcli-

noj.mista elinj käj sen koulutuksen pui'uteissa

- a.tt,Laa tu-onaan koulujärjestelmää lähemmäksi kansallisen toiminnan

muita sektor"eita ja erityisesti parantaa työvoimatarpeen ja koulr-r-

tus j är j estelnän välistä yh+"eyttä'

- ed,istää dialogia, keskustelua ja osallistumista päätöksenlekoproses-

sissa..

Kasvatusalan kansailisen informaatiopotitiikan tufisi myös tehdä ma'hclof-

liseksi koor'clinoid.a aian toirninnot ja kåyttää tehokkaa'sti hyväksi olerna's-

sa olevia resursseja. Tänä vaatimus perust-uu pyrkinykseen välttää



päällekkäistä työtä samall-a kurr taataan -uehokas toiminta keskittånäl}ä
voimavar at vali tuirle pai-nopistealueille

Vaikka yleisest-i kat,sottiin j"nforrnaation olevan osa tieteeilistä toimin-
taa, esitettiin myös kansal-lisen kasvatusalan inforrnaertiopolitiikan
luomisen voivan ofla vaikeata erityisesti liittoval-tiomaissa ja maissa
joissa yleensä. vallitsee pitkälle viety desentralisointitraditio. Erååt

kehitysrnaat toivat myös esille käsityksen, jonka mukaan informaatiopofi-
tiikan aj.kaansaaminen ei ole erityisen ajankohtainen kysymys ottaen huo-

nioon niiden tdmänhetkisen kehitysvaiheen.

Kasvatus alari kansalf i sten i,n lorm.aati.opqlve1u.i en organisaatio

Yl-eisesti katsottiin, ettå kasvatusalan informaation organisaatio luon-
nol-lisesti heijastaa ja suurelta osalta riippuu kunkin maan harjoittamas-
ta infornaatiopolitiikasta. Täten inforrnaatiopalveluyksikköjå on usein

perustettu eri aloja varten ilman kansall-isen tason koordinaatiota maissa,
joissa ei ofe yhtenäistä, kaihkea j-nformaatiota käsittåvåä infornaatio-
politiikkaa. Toisaafta esim. sosialistisissa maissa, joissa kasvatusalan

informaatio on osa kansal-lista tieteellistä ja teknistä inforroaatic;är-
jestel-nrää, on kokonaisval-tainen ja koorclinoitu informaatiopal-.reluyksi-
köiden verkosto. Eräissä maissa on asetettu useita erityisalojen infor-
maatiokeskuksia, jotka huolehtivat tietystä alueesta ja tiettyjen tiedon-
tarvits i j aryhmi en informaat i ont arpei st a.

fnfor-maaijon }Uttajarynrat j." 
"l pr_q!.

Useimmat delega.ar;iot korostivat tarvetta. identifioida tarkasti käyttäjien
todel-l-iset tarpeet. Tämä on välttåmä'cöntä toj-saalta toiminnan tehokkuu-

den kannal-ta (oikeaa tietoa on välitettåvä oikealle henkil-öl-te oikeaan

aikaan) että toiminnan talouclellisuuden vuoksi (tietoa on joiltakin
aloil-ta saatavissa suunnattomat määrät mutta vain osa siitä on relevantti-a
tietylle käyt1,äjäryhmålle). Tästå syJ'stå tarkat selvity'kset ovat,

välttämåttömiä, jotta voidaan saada luotettavasLi selville tiedonkäyttäjien
todel-liset tarpeet.



Useissa puheenr,rroroj.ssa korostettiin, ettej. kasvatusafa.n tieto koske .,'::.in

alan spesiali ste;] a, \raan myös vanhemmat, oppilaat, opiskeli j at jne. orraL

oikeutettuja saanraan tietoa. l(äy't,täjien kuuleminen on välttånätöntå
informaatiotarpei clen selvil]esaamiseksi. Ei ol-e myöskään tariroitul,sen-
mukaista tehd-ä tirrkkaa ja yksipuolista luol<i-utelua *,iedon käyttä"iirn ja
tiedon tuottajrin, vaan kasva-busalan tied"on kåyttäjät, esimerkiksi opei-
tajat, voil'at ja heidän tulisikin toimia nyös tiedon tuottajina.

Useissa puheenvuoroissa korostettiin, ettå on väl-ttämätönlå noudattaa
tiukasti ehd.otonta totuuclell-isuutta kapvatusaf an tiedonvåiit,yksessä"
Informaation tulee olla avointa, objekLr'-ivista, ia sen tulee olia rajoi-'
tuksetta kaikkien saatavilia.

Kasvatus a_}an j-n formaati ohen]<i lökunnan koul,utus_

]'4uutamat delegaatiot korostivat, että olisi priorisoitava kasvatusalan
inforrnaatioherrkilöstön koulutusta, kosha monissa maissa tehokka.an kanr:af-
lisen kasvatusalan informaatioverkoston luomisen tai parantamisen suurin
este on pä.tevän henkilökunnan puute. Korostetti.in, ettå infonnaatikoif-
la tulisi olla vankka kasvatusalan ongelrnien tr.rntemus afan amma.ttipäte-
vyyd"en l-isåksi, koska kasvatusalan inf.lrrr&atioLa ei voi p:. t,itä crillj lerrLä

kasva.lrrks en ,)a kor:-l 111,r1',uen ylei.si strj cngelmista.

Erityisesti kol-nannen maaifman edustajai toivoivat fBE:ltä apua alueel-
Jisten koulutusseminaarien ja myös muunla.isen koul-utu}sen järj est,åmisessä.

Ehd-otetliin, että llnesco voisi lisätä informaatikkojen kåyttöön tarkoi-
tettuja stipenCejä j a iärlestäå tiiviitä koulutusjaksoja kehitysmaiden
tarpeita varten. Jotkut delegaatiot huomautti.rat kuitenkj-n, että tulisi
varoa koulutta-masta u-Lkomailla pitkd.lle erikoistuneita spesialisteja,
jotka saattavat hetposti etääntyä maan tod-el-fisesta t,ilanteesta. Tr-il-isi
pikenrninkin kouluttaa henkiföitä, jotka ovat elimellinen osa sitä lmpii-
ristöä, jossa he el-ävät ja tekevät työtå.

f-



Aluee!--linen j_a_Eg!.g.efr,"g!,".gl_Jb!_9.5tyä _infoi:naatjon vqih9on alafla

Useat maat'boivat esill.e riiten tärl<eånä ne pitävåt alueelfista ja kan-

sainvätis bä yi-rte:istoimintaa ja vaihtoa kasva,tusala.n infoi:maat,lotoj-nirr-

nassa. Eri1;yi,sesti korostetl,iin afueei-Lj-s;en yhteistcim-innan merkitys-uä.

Suomen puheenrr*orossa. tuotj in esil-fe pohjoi,smaiden ;.h*r€)istoimintaa
informaation alalla. Esirnerkkinä täs'tä yhteistoininnallisesta kehit'rä-

nistyöstä mainittiin myös nrn. Euroopan kulttuuriyhteistyön neuvoston

(ccc) kehittåmä EUDTSED-järjestelmä"

Vaikka vl eisesti katsottiin alueetli-sista verkostoista koostuvan maail-

manlaa.iuisen irrformaatiojär'jestelmån olevan kaikkien hyväksyrnä ja järke-

vänä pidertävä toiminta-rinja, kansainvälinen järjestelmä eclellyttää jäsen-

mailta poliittista tahtoa ar,taa oma panoksensa verkoston tuomiseen ja

sen ylläpitämiseen. Vafmiutta tähän tuntuu yteisesti oleva-n, ja tässä

yhteyCessä -uuotiin esille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin

loppuasiakirj an merkitys myös kasvatukselle ja informaationvälitykselle.

Kansainvälinen informaatiojärjestelmä edellyttåä kansalfisia ja, alueel--

l-is j a järjestelmiä,, jotka ovat ra-k,enteel.-Laan asianmuhaiseb ja tehokl<aat.

Täniä aihepttaa kuil-enkin väf ine- ja henki 1ökuntakustarinuksia. Usea',,

kehitysmaiden edustajat toivoj.vat INESCO:n ja fBE;n ryhtyvån tehokkaisiin
toimenpiteisiin niiden kansal-lisen vaimiuden parantamiseksi. Unesctta

ja IBE: tä pidettiin luonncllisena ins+,ituu-biona kansainvålisen kasvatus-

alan t j- ed onvälity s j är j e st e1män luonri spyrkimysten koor di noimi s es s a.

Eräs tul-evan järjestelmän päätavoitteita i;ulisi olla vähentää nykyista
informa,at,iovirran epäsuhtaa ja täien osaitaan tukea uuclen tafouclellisen
ja sosiaafisen naai}nan.iärjestyksen l-uomista, missä vaihto olisj tasasuh-

taisempaa ja nykyJ stä enemmässå mäår:in mofentnitrpuoJ-isesti edullista.

Joiss al,, in puheenvuoroj. s s a kiinnitett j- in huomiota rniehitettyj en ara,bi tifu-
eiden koulutlls- ja informaatiotil,anteeseen. Tiedonsaannin ja -välitylisen
koutuissa ifrnoitettiin vaikeutuneen vrimeaikaisten toimenpiteiden .ruoksi.

Huolimatta keskusteluis sa mainituj,st a vaikeuksista j a ongelnista katsot-
-,i in ylei sest j-, että alueel-l-isen ja ke.nsajn-vä.f isen kasvatusalan infov"'ff,a{i*

tioverhostorr luomiserr tulisi ol-la entistä t,ärkeämpi osa alueelfista ja-

kansa,invålistå yhteistoimintaa ja edistää kansojen våfistä ymmårtärnystå,

joka per:ust,rru eri kulttuu.r.'ien parempä,årr tunt.enrukseeri.



Kasvatusai-arr inf or:rnaatiotoi,rnirrtaa koskevan suos itul.,se n pääkohda t

Suositiiksen johdannossa todet:aan, että kasvatusalan infolmaatio rulee kä-
sittåä hyvin laajasti ja sen kohderyh'niåi, ovat liail..lij. lioulutusprosessiin ta.r.al,la
tai toi;:e-lla osalli"stuvat henkilöt je. r'yl:rnät. l4aail-manlaajuinen kasvc.tusal-arr in-
forrnaatioverkostoo joha perustuu lroorrlinoituinjn alueel.l-isii.n ja karrsa-ll-isiin
jä::jestelmiin, toclettiin sei<ii. tc:ivoi,tavaksi ettå na.irool-1i-seksi tcteutt,aa. llårnä

autta,a. jäsennraita hehittiinåån koululusjiirjestcJ-rniåän ajankohtaisen..ia ]iattavan
ticdon avul-la. Lisäksi se on omiaan paran';amaan l.'ar:r;ajrrviilist,ä ymrnä.rLärnystri kas*
vat+.ajien hesl"uurlessa ja Lii,ten palvelee osaltaan kansojern välj.sen rauhan asina.

i{asvatusa"Lan inl'ornaatiojiirjcsteln:len ja -pa}yeiujen }iehittär'nisessä tulisi nou*
datt r:a s eura.avia L-e;;-lg[!S.1|a :

r. Hepae!uL:=rS:W-Ls-er:*!:-*!g:1-?nung ri.?tiil:aqi:!s!?-påqs?j;-si n "?sa:51-:t-råiätökserrteossa, u.uclistusten sui;nnittel'lsse., prio::i-t,eettj.-cn lri-rritfel"e-
iriuursä ja toteuttanisessa, ltoulujårjestelnien ja cpettarnisen kehittä-
rnisessä. on tår'k'eij.t j. olla ti et;oj.nen ni j-ssii tar"vittavasta info::naatiosta,
joka serat"!?tr :rtyös anl;aa opastusta, uud"istustcn 1;oteuitanisessa, ja hu6-
lehtia si i uå ettd- informaatiojrirj estel.rnåi pyst;r;r kyseisen tiectorr väl-it-
tä.rnääri" Ylliiolevasta pei"iaatteesta. ser:.raa, et,tri kåi,r'ttäji.jlii tr_ilisi.iraj-
hilla ta.soi-'l-l.a olla oikeu-s saada kii.1,'Nigsr=å }<ysr:ineri tie.uo, niin että.
hc pys;tyviit i:arennin k:lyttänäån hyvii.]rsi olenassa olevia jiirjcs'.eirriä
ja voivat osal-listua niiclen hehj-ttiiniseen.

2. Yhtej-stoinitll?åq;.gl,ls.t31v_a_*rr_gj:r:a*g: suun;:i-*,e1taessa. ja kehitettäesså
infor:tla.ati:jri::jestel"rnä.ä yhtenä r.avoitteena tul-ee o11.e, häyt,ettiivissii o.l-e-
vien resu:rssien yhteiner-r hyöilyntemirrcn l-r-:.oliirlla ve:..kosto, joJra ]ioostriu
kasvatusalat: inforritaation parissa toinjvista l".cskuksista ja Lc.itol'.sis-La"

3. 8!qqdqqdi-fo:!I,å: taloudelli suuden ja sys;teerrrj.en osien yhteerrsovitctta-
vuuclen n j"ni ss;. ol-isi kasva'uusu.li,,n infor:r'raat,io-oirj elnissa hd,;r1 

"1rrt.rii ri'ic"h-
dollisim,-nau suur:essa rnåärin st,a.ncla.rd.isoituja menetelmiåi., rrn. fnternat:ional-
Stand.ard Cl.assif ical-ion of' llclucation (I[ic]ji)) tilastoinnissa., ISO: n
stand.rrcht,, ]iansainvålisesti stancl-ar'<liso:ld',r'c terminologiat }',r-rten ilE ja.
EUDIS]IID thesa,r.tr"us, sekii Ui{lSIST-ch j elman pui-tteissa tuotetut erilais:et
kä.sihirj et ja öi:paa-,,.

l+. Algn-gl:i.*1Jj-liiåerrl Lgiri.t!-*Ll, qt: tärheytensä v-aoksi kasve"l;r:sa.Lr;.n infor-
maati.otoit:linbaa lutisi pi.täa. a"n:lr:"tiIlisena erilroist,unisena. inf'orn..rtiika,nja kirjastotieteen l.aajernrra.ssa l',entåssii ja a.l-alLa työskerrtelevien hen-
ki-1öiden r-ulee saacla asiaanl'.uul.uva koul-utus ja arnnatiilinen arvos+,us.

5.59.1*_U:"*,1"!lS.:i;:g!.S_jj!.g-jpif:q: hasvatusa.li:.n transattisen j,rrfo::ne.a.u;iotoi*
mit:nan kehittil,.,'lisessä 1,u1isi oltaa liucrnioon, eitå on hyvin toj-voL,tavaa
hr:olehtia siitii, että kansal.liset toinin;:o1, i.ii+;tyvä.t saurna"utonasti
al.uee.L-lisiin ja kansainvö.Iisiin verj<ostoihirr ja ohjelmiin. Tåten varuis--
tetaarr se, ettii. "iiisenne.at voj.vat osallistua +.riysipairroisesti i',asya"Lus*
al.an ]iokeriukl;en ,j a tie<ion vaihtoon.



Ka.nsal]isel.l-a tasolla suori !.v qlg-*t"t t :;.y"U':gi I ._t_qne."p ;

I{irssakin naasse tul-isj. laatin sel-viipiirteirren }S,:L}gg,tq.g!,ågljl.iq siitå.
miten ]rasvatu;rr1a.n inf'orrna.ali.o l;ulisr suiiter;tt,r:i;. o-Lc.rnassa r:l.r:vaarr inlcr-
maatiojärjestetnii!.iin ja hou"Lujär,jestetrnj-in. 0n J-u-otava pohja alan i.nfo:nti.a-
tiol,oiminnall-e ja mö.ii.riteltiivii r-:ri instituuii.oiCen vastuu ja tch*,5vät, nirir,.-
vitei.td.vä p::ioril,r:eii,t, varattava riittä.vii.t i'esurssi', ja huo-l-ehcij-t,ta"ra.
toinirrnan l.-oorijinoinnis'La, iotta vältytiiii.rr infor"naetioaul.,oilta ja pii5.1.lel;--
kåiseltä tJ,/ö-Ltä..

higrrnaa"ti.o-iralvq,].rj j_en *ob,js-]giSå tulee o-lia. mahclollj sim,'nnn kaitavia siså-r-1ö1"-
tään ja pa.1.ve-11:ava lta,ikkia ke.srratrr!:sen ja" kou-lu-tul';sen po.ri.ssa t;riie1',entele-
viä r'yLr-niiå. lnir:rrnaatj.ovirran ei tule o1J.a y)'.sisuuntais'ba. r'erLiLaaliste kon:-
munikaatiota r';,rf1j.åiltåi. alas" vii,an molenntnpgolj-sta" Wös ho:'isontaal:.ncn
korr,tunikaatio kouir-lt,ukseen osatl-isturricn eri. instituutioiocno ryirraien ja
yksilördcn väJ.il1å on vä.lttlinåitiinL?i

Edellii esiteity vaatj.rnus rnerkit..see, "t',ä ]giglåLglAl-qrr,inLoJ{jlgJi ilJå-
onsaatcttava.aja,ntasa1ie.1nfornaati-oiri:n]li}ö}-urr-

ta voi oJ-la pere-:irilrnlr1 peruslloulltu[sessaan joko ]rasyatusa]a3n tai r1ol.,u:nen-
taatioorr. ,Tatl.,ol."oulu.tulisen avu-Lla ]reilte tulee antaa ta:r.,rittav;.t }i;åt,ie*
dot ja taidot, joi.La he hal-litsevat riittåviisbi ku-rnn:rtkjn aluceL. l.fyös itä.yt-
täjien liouiutusta on jär"jestettåvi-... Tål.ten kaiiiliien kasvatrisalan henliilöryh-
nien perus- ja jatkokoulutul;.seen tuLisi sisiiilyttliä a.lan inforniLa.',;icr:a-l.ve-
luj en k ii;,";c;n op.etu.:ta .

AlSq+li4el, j_",- ]:?q ;["*nff"
Inform:,ration alueell-inen ja kansainväl i.nen vailTto antaa u,uden u]otl,u",rrrucleir
ja rnuoCon kansai.nvii.lj.sel-1e ylrtei.sl-ire11", jonlia avul-l,a pyrit,eä.n si:rani:.an ai-
kaa:r sisä"syn';yj-sl-li. lteiritystä jiiscn:riai:sa. In:|iorrnaatiova.ihion I)arantsmisel;s:-
konferenssi kehottaa ]iaihJ."ia asia-nosaisi.a llansall,isia, a1-uecll-isia ja l<s.n-
sainviilisj"ä viranonaj,sia 

"'ja organisaatio j-ta toi-nir:aan yhteist,yössä airreei-
l-isen ja ho.nsair:r'ål-isen inforrnaaticrr vaihC,:n edistår'ris:elisi, ,jotta saatai-
siin ail<aan seurail.van kyninenen in:ocien ailiirna lta.svatusal-an j-nfor"na.utj.cver-
kosto, joka. ed.istiiisi osaltaan päätö)rsentehoa. uuden |,ansainväliscn taLou-
delliserr jå.rjcstylisen tc;teutta.nisen sul:.ntaa.n 

"

Koska kansairi.rätiset verkosiot vclivat toinia. ncnest,ykseil ises-ui vain nikäii
ne perustuvat l',ansallisiin c-,hje,l-mj.irr.la jiirjc-'stelniin, jä-sennai.:ern ja nii*
clen asianosaisten viranorna.isten tul-j.si pyrkiå mrn.

- erlisti,mäån al-uee-l-lisc:n ja k.ansai.n.riLlisen ti.edonve,ihdcn nerkitylisen tie-
d.osta..'nist a. Jransal.l isella t asol-i-a,

- hu.oleh1 irna,an, ettii on käyl,etiävissii aja.nnruks-i-sta tietoa muj-o,en mai.J.en
kasvatusal-an kenityks est å

- kehrttij"rn.åa.n }:arisriltista valniu*,ta osellistua alueellisiin ja }'"ansai-nvri.-
1 i s i in in forrn aa.t, icnvs.iht, o j ä.rj e;t elni i n

- kehitta:niiär, ja lulicnaarr kan;allisia bibticgra.i'i.sia, abstr:ai',t,j- ja iiåånnös-
paJ-veluj a

- rohk:riscnårln .1iisennait a kii.y+.ttin;ään ]ransarnvålistå kculuLusl-uo)",j tus j ärjcs-
telmäii ( fSCnf ) ti-1-astollisissa raporteissaarr

- edi st ånä.rin i rr fc rnaa1, i o",'ai. ht o a t ui..evaa i ai- ns ååi.c1iint öå
- huolehtirnaa.n sij"lij., el,t,ä kansainviiliseen vaihtoon ta:"koitettu infornaa-

tio on Laadit*.u. c'ctr:en huomiccn naan onet ja alu.een prioriteet,it ja kiin*
nittäen e:'ityi.stii. huoraiota lainsåiidd.ntöön, koulunuudjstuksjin, )ioul-usuun-
nit'c eluun, opel;us suunnit elrni i n, innova.a*- ici j hin j a. kasvat us *; lcteeili sen

tutl..iinuks en tu-L.,rks i irr .

t'.=



Konferenssi suosittr:Ii inyös, et,t,ii jäsenmaat en"cistii laajemmi,n vai.hta,lsi.".at

tjetoa kasvatr:.lisen ja irouluiuksei"r sisälliristä ;a pyrkisivät ]'hteistoimin
parantamaan oppiraateriealeja, jotter. vojtaisiin sa.ada oppilaat ;a opisi',eli-
jat kiinnostr-unaan ja arvostarnaan kaikkien naiåen ja, kansojen historiaa ja
Itulttuuria" nritaisil,l-a oppin.::.teriaal-eit1e. (m,yr. opetussuunnitelrnat ;* op-
pitrir jat ) on tärkeä aserna eclistettiiesså ]r,ansr:jen vii.1-isen rauha,n, kesl;inå.i-
sen hunnioituksen ja ystärryyden hiisitbeiden leviiinis.;ä"

i{onferenssi suosittell-, että Une:;con johdoll-a l.aadittaisiin suur:ni,tel,na

kast'atusala,n rnaailrnanlaajuisesta informaatiorre::kostosta yhteistyössii. nuiden

eri.tyisjärj estö,1err kanssa ja että tässä toi;:rinnass€1 noudateti;aisiin seura&-

vi.a periaatteita:
- verhostoperJ.aate, jonl',a muka-isesti ol.enassaolevat ja uudet alueel-lj-set

informa.at,io-ohj elrra..i, Iiitetåi.:in osaksi maail-nar:l-aajuista, verkos'coa
- kansa-l-lislcrr ].".es}-;usten ja alue ellisten ohjelnien tutisi ottaa iri.fNtöörr

ylrteiset standardit ja häytånteet, jotta rry)ryailiai.sia teliniil',oita. voitrLi-
siin kä"yltää kasvaiusala"n infor-naationvä1i1:yl-,sessä

- eclistetään yhtei.styöperiaatetta, jr:nlia mu-i',a.ise:st,i void.aan vapaasti hyö-
d^yntd.ä riliiclen mai<ien kasvatusalan tietoa ja liollemus+;a, ja tuelaan infor-
naatiopalvelujen hehittämistii niissä mai,ssa, jcissa ne eivåi.t, vielii ote
aj an ta.salla 

"

Kullerkj,n alu.ec-l-Ja tulisi Unescon ja muj.rien alueel-listen jårjestöjen toi*
nesta edistäii inforrna.atiotoimjntaa niin, cttä saataisij"n ]iulIekin r:.1ueel-Le

tehokas järjeste)-nii, johon ]ransalliset jiirjestelmii.t voivat syöttäå tietoa
ja joka va.sta.isi kyseessä olevien naj,ien kasvaiu-sa.lan olc.rsr.rlrteita ja prio-
riteette ja. Oienassa tai toteuttani svaiheessa. clevat jåirje;telrnö.t tulisi
pyrkiä liittä:rrään naaihranlaajuiseen verhostoon.

Unescon tutisi 1isåtä J:anosta.an kansallisten ].,asvatusalan tui,}",inr-rs- ja
inforrnaat ioj iirj este}mien kehittänisel..si

- vahvistarnalla alueellisten innor,'aatio-ohjr:l,nien infornaatiolicnrponerri,t.i-a* tukemalla keiritysna.ita liansa.l.L.isten infrastruktuurien l-uomisessa eri-
tyis est, i ]-;ouluiust a j rir j estii.nritlfi.

- jå.jestä:näIlii. al"ueellisia houlutusohjelmia. irasyartusir"ian i-nfornaat,iciren-
hilöstöile

- luonalla nahcl.ollisu"uksia alan ul"l.,onei.isiin clpi.nloihin

U;:escon tul j-si myös, erityisesti fitll: n våIi.tykself ii ja ytrteistyössä. nr-:.ide,r,

kansainvälist,en jårj esiöjen kanssa
* r]ht,y;i suunni'tteleinaan, kehittrjxråän ja arvioir,-railn kasvatusal-an ilaail-man-

l aa j ui s en -iL n forrr aat i o ; ii.rj e s t ehiln t o t e ut t e.n i s iiu- s t annuh s i a.

- laaj errta.a k.ansainvålistii ke.svatusaian rapcrtoi ntipalvel-ua (f nte:rnai,iona-l
Educaticnal Iteport,ing Service)

- eclis+;iiä olennssa olevien jiirjcstelnien yhteensovitettavuutta tuottanalla
siihen ta::vit.tavaL tekniset v;l"lincr:t* rohliaisl,a vapaaeh'ioj.sia a.tflff:,a.ti1l-isiii järjcst;öjii,, rnrn. kansainvålrsiä opet-

taj aj ärj e st öj ir, ylläpi t ånä.ä n er.i',yi s a"lan infornaal iopalveluj a
- ryhtyä jul.kai senaan kansainväli stä }.,asvatukscn'ruosikirj aa. ( Int crnational



Yearbook of Ilrlucaticn) uu<1iste+,'llssa nuodossa
- ediståä al-ueellisten;la ka.nsainvälist,en jd"r.ler:t,öjen pyyf;ä.nien tietojr:n*

keruun rationa"l.isoirnista, jotta viil+"yttiiisi:-n piiållehkåi sil-tä, toininnoi-l--
ta'



r|[

KO}'IFERENS S IN PÄÄTöKSET

Opetusalan informaatiojärjestelraien kehittänistä käsitell.een alakomitean

työn tarkoituksena o1i valmistaa asiaa koskeva suositus. Komitearr valmistama

suositusluonnos h) .'äksyttiin yksimielisesti yleisistunnossa

KONFERENSSIN JATKOXÄSITTELY SUOMSSSA

Samalla kun Suomen rraltuuskunta jättää kertomuksensa ulkoasiainministeriölle
se saattaa sen tiedoksi opetusministeriö11e, asianomaisjlle keskusvirastoille
ja Kasvatustieteiden tutkimuslaitokselle -ja esittää, että opetusministeriö
ryhtyy tarpeelli *"iksi katsomiinsa toimenpiteisiin edeilä mainitun inforrnaatio-
järjestelmien kehittärnistä koskevan suosituksen toteuttamiseksi kansallisel1a
tasolla ja alan kansainvä1isen yhteistyön edistämiseksi. I(onferensissa yleisesti
hyväksyttiin periaate, että maai1manlaaj uinen kasvatusalan j nf ormaatioverkosto
tulee perustaa olenassaolevien tai kehitteillä olevien kansallisten.ja a1uee1-

listen järjestelmien koordinointiin. Euroopan kulttuuriyhteistyön neuvoston

(CCC) kehittelemä EUDISED-projekti, johon Suomi on usean vuoden ajan ottanut
osaa, mainittiin tässä yhteydessä yhtenä esimerkkinä alueellisesta toiminnasta.
Tämän vuoksi olisi tarkoituksenmukaista pyytää CCC:tä selvittämään pikaisesti
ja riittävän yksityiskohtaisesti tämänhetkiset vaihtoehdot järjestelmän käyt--

töönoton suhteen, jotta kansallisesti vojtaisiin ottaa perusieltua kantaa

tässä asiassa. Jo pitkään jatkunut epätietoisuus projektin jatkovaiheista
haittaa alan kehittämisl-rankkeita myös kansallisesti.

Konfer:enssin asiakirjat on luetel.tu liitteessä 5.
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