Yksi sinulta puuttuu
aikoina on tullut tavaksi tuoda esi11e koululaitokseen liittyviä ongelmia ja. esittää niihin liittyviä
ratkaisuja. Nykyistä tila"netta verråtaan
milloin aikaisempaån koulumuotoon milloin nuiden maid.en koululaitoksiin.
Peräänkuulutetaa.n rnillcin kurj-a milloin si;urempåa inhimj llisyyttä. Sy;itetään
koulu.riranomaisia kouiun arkitodellisuuden tietämättöm;rydestä, ta.i silmien ymtua
mistaniselta siltä. Kouluviranomaiset ova t Xåffi:
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"Asetetaan 1i-sävaatimuksia: tämä. kaikki tuiisi saavuttaa sanas-=a a jassa,
ta soku.r:gsittoma ssa opetusryhnässä, ilnan srr**a$gg$*tåå?""i"a le ja )a iiman
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Pääajohtaja Ahc korosti myös luottamuksen merkitystä yleensä ja sen osuutta

ihhimiliisten voinavarojen vapau-ttamisessa ja kor:1un kehittämisessä. Tämä
on tärkeä näkökohta. Olisi syytä nyt pohtia millä tällaihen fucttanus saadsan
aikaan, mitkä ovat luottamusta herättäviä toimenpiteitä. Luottarnus ei synny
itsestään tai sitä vaatimalla, se voidaan vaan ansaita omalla toiminnaila,
Ks{*xxirensrstxe*xxsis*xx*x jossa "åg****g*}**$X" on ehdoton vaatimus.
Viime vuosien a.ikana on alkanut askarruttamaan se havainto, että esimerkiksi
koufukokeilLuun osal]istuvat opettajat henki]ökohtaise":sa keskustelussa tuovat esi1le kx*i paljon kriittiserngiä näkökohtia kuin esittäessään näkökohtia
kunnan tai keskuehallinnon kouluviranomaisten ollessa 1äsnä.

Aho: liian koulukeskeinen; tämä pätee myös koul-uviranomaisten kannanottoja
kielitaitoon, ei vaivauduta xoeffigrr;*n tutustum"an lukuisiin selr,'ityksiin

kielitaidon tarPeesta
Uudistuksilla pSrrittiin koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon
lisäärniseen. fKovin yksipuolinen: entä kouiutusta.scn kohottaminen, yksilön
kehit täminen

Mitkä sitteen ovat ajassa ]iltklsuvat aatteet? Mill-aisln teesein ja teemoin
yleistä mielipidettä chjataan ja mitä tavoitteita jokapäiväisessä keskdrsielussa
peruskoulun kehi.tämise11e asetetaan?
Yhden asian liikkeet: he ovat sitä mieltä, että juuri- heidän käsityksensä ovat
jääneet lilan vähälle huomiolle Ja tämä tulee johtamaan kansalliseen katastrofiin
?ähän ryhmään kuuf uva t va l1tet tavas ti tärkeä11ä asialla o Leva t , laa je ,rrnan
yhtenäslyden puofesta puhujat. Tuntema*,ta r-eruskculun ja lukion tavoitteita ja
oppilaiden edellytyks:,ä, he vaativat koul-utuksel]isen tasa-arvoisuuden nimissä
ffikohtuutontayhdenuukaisuuttakou1utuksi:ssajaopetuksessa,.
Yhrien

asian liike: yhdenmukalsuus, yhtenäisyysr yhteisökasratusr yhtenäiskoulu
yhtenäistävä erliyttäminen (tasitenirviö), yhteiset perustavoitteet,
kaiki 1 1e .yhte inen oppia ine s

Nj-i1tä puuttuu selkeä kokonaisnäkemys ja koulutuspoliiitinen tavoitteenasettelu.
KohtuLrton vaatimus ja paikkaansäpitänätön vä1te:
= kohtuutonr koska eiiraneP1EAion;lemakoaitea voi 1ähteä laatimaan kokonaisvaltrista koulutuspcliiiikkaai sen sijaan se voi ja tekrkitq seuraavia
osioita: kieltenopetusjärjesrelmän asema ja tehtävätr kieltenopetus osana
va.ltakunnallista opetus- ja koulutusjärjedtelmää' kieliohjel-man si:hde yleir
siin yhte*skunta- ja koulutuspoliittisiin tavoitteisiinr eri koul,umuotojen
tehtävä kielitaidon opettamisessa t
- Pllaansapitämätön: tuntemå1ta oppilaiden edell-ytyksiä:: komitea pohti
pitkään ja ksäittelee I,erusteell-isesti kysymystä kuinka monta kieltä
voidaan ja on s ,y,ytä opettra, samoin kysy vstä mj-ssä iässä kieltenopetus
on syytä aloittaa, mis;sä järjestyksessä kieliä olisi opiskeltasa jne.
E11ei 1!80-luvun koulutuspoiitij-kan ideologista pohjaa vahvistetar såatam're joutu:
tilanteeseen, että olemme koko ajan altava-qtaajinar selittäjinär sen sijaan, että
Mutta jo+ta tähän pääsiisimrne
vetäisirnme linjaa ja toirnisinme aloitteisesti.
tul1si rneidän selkiyttää itsellemme kculun tavoitteet ja rcoli vuosituhannen

viiileisen vuosikynnenen aikana.
- kyllä ideologiaa on o1lut aivan riittävästi, sen sijaan ei ole kijnnifetty
huomiota faktapohqjiseen toimintaan. Tutkimus on 1!60-luvun
^siannrt{aista
1upaava,nkehityksen;ä1keenwmuuttunut1rre1evantiksi.KLlnaikasennin
odotettiin tutkimu.sraportte ja, nyt niitii ei kukaan ka,inpaa.
tarvitaan selkeitä tavo:-tteita ja kanna,nottoja, mufrta niien toteu.ttnisessa ei
enää vahva ideologia riitä, våan tarvitean tietoa ja taitoa, eirerrnän realisnia
ja vähemään ideologieåsta besserwisserismiä.
kahden

Kasvstus tapahtriu yhteisökasvatuksen peria.atteiden mukaisesti.
vastuu korostuu yhä enemmän.

Ihannetila:

Ryhnär

Kritiikki:s{"t,gå*"on1öydettytaasuusr;ffiyhdyssanaffijovarsin
*tritffirn kasvatus-alkuiseen sanakentbään. Meill-ä on rauhankasvatustt
, kansainvälsiyyska sva tusta , työka svatusta, taideka sva tusta jne, ine
mutta meillä ei ole lasten kasvg+usta tal pelkästään kasvatusta.
Jatketaan kasvatuksen kokonaisuuden pirstomista tuomalla uusia
ismejä.
Toinen kritiikin

aihe johtuu siitä, ettäi mainita sanakaan itsekasval
tuksesta, yksilön oman vastuuntunnon kehittämisestä. Ryhmä ka,svattaa
ja ryhmä vastaa.

periaatteita.. iukusunnnitel-man. sisäiseksi rakenteeksi:
Lukiokomitea esitti
t uonnontieteio ,no$8tåiå?r*13?årit8fl"'u=t" I3&Så**€II'Xäioeka svatuksen edettyja vieraioen kielten opetusohjelmaa kevennettävä.Sft
tyksiä parannettava,
.. \

*tiffiHuomattavasanakäyttö:kie1tenopetus*onrad<astajasiksisitä
on kevennettävä, vähentämj-sestä ei o1e kysygys.
Lisääminen ja vahvist-minen merkitsevät käytännön ehdöttksessa tuntimäärien
1isåystäe keventämj-nen merkitsee tois n våeraan kielen tekemistä vslinnaieseksi.

Jos valinnaisuus merkitsee keventämistä ja. yleisesti valitetaah lukion raskautta,
miksi eö va,linnoiu:,rtta. lisätä todella ratkaiseva.stiS

