Vuoden opetus -palkinto Kuusamoon
Opetus- ja kasvatusalan valtakunnallisen suurtapahtuman, Educan, yhteydessä jaettava Vuoden
opetus - palkinto jaetaan tänään Messukeskuksessa. Palkinnon saa kuusamolainen Pojat lukevat
pojille -kokonaisuus. OAJ:n järjestämän kilpailun tarkoituksena on nostaa esille toimivia arjen
käytäntöjä ja pedagogisia oivalluksia.
Toista kertaa jaettavan Vuoden opetus -palkinnon saa Pojat lukevat pojille -toiminta.
Lukutoiminnan on kehittänyt kuusamolainen Anu Vartiainen, joka opettaa äidinkieltä ja ruotsia
Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikassa.
Toiminnan periaate on yksinkertainen: ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat pojat käyvät
lukemassa ääneen alakoululaisille pojille. Lukukokonaisuus vastaa haasteisiin poikien lukemisen
vähenemisestä, kun isot pojat toimivat lukuidoleina pienemmilleen. Samanaikaisesti ammatillisen
oppilaitoksen pojat saavat tähtihetkiä pienten koululaisten ihaillessa heitä lukuhetkien aikana.
– Kokonaisuus levittää lukemisen iloa ja tuo eri-ikäiset pojat hienosti yhteen. Menetelmä vahvistaa
yhteisöllisyyttä ja luo tärkeitä itsetuntoa vahvistavia onnistumisen kokemuksia molemmille
osapuolille, toteaa raati perusteluissaan.
Vartiaisen opiskelijat ovat käyneet lukemassa alakoululaisille pojille elokuusta 2018 lähtien. Tähän
mennessä he ovat käyneet lukemassa kuudelletoista alakoulun luokalle, ja lukureissut jatkuvat
keväällä.
Vartiainen vastaanottaa 3 000 euron arvoisen Suomen Messusäätiön palkinnon Educa-messuilla
tänään perjantaina.
Kunniamaininta yleisöäänestyksen voittajalle
Tänä vuonna kilpailun yhteydessä järjestettiin yleisöäänestys, jossa yleisö sai äänestää
suosikkiaan viiden finalistin joukosta. Yleisöäänestyksen voittaja saa kunniamaininnan Educamessuilla.
Yleisöäänestyksen voitti työ Potkua kemian opintoihin. Eteläpohjalainen Evijärven lukio on
järjestänyt opiskelijoilleen mahdollisuuden kemian perusopintojen (25 op) suorittamiseen
yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Raati kiittelee opinnoissa käytettäviä
menetelmiä, jotka ovat monipuolisia ja opiskelijoita osallistavia. Opiskelijat voivat myös hyödyntää
perusopintokokonaisuutta jatko-opinnoissaan.
Kunniamaininnan saavat rehtori Riitta Mustajärvi ja kemian lehtori Kimmo Västinsalo Evijärven
lukiosta sekä Associate Professor Timo Laaksonen ja yliopistonlehtori Riikka Lahtinen Tampereen
teknillisestä yliopistosta.
Mikä Vuoden opetus?
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ etsii vuosittain järjestettävässä Vuoden opetus -kilpailussa
toimivia opetuksen ja kasvatuksen menetelmiä kaikilta koulutusasteilta.
– Kilpailu on yksi tärkeä keino nostaa esille sitä huikeaa jatkuvaa oppimisen ja opetuksen
kehittämistyötä, jota koko Suomessa eri koulutusasteilla tehdään, puheenjohtaja Olli Luukkainen
kiteyttää kilpailun tarkoituksen.
Kilpailuraadissa mukana olivat puheenjohtaja Olli Luukkainen OAJ:stä, verkkoviestintäpäällikkö
Heikki Pölönen OAJ:stä, opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta, tiedottaja Taira
Sjöblom-Tallus Suomen Messuista, toiminnanjohtaja Ulla Siimes Suomen Vanhempainliitosta,
erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:stä sekä raadin sihteerinä toiminut järjestöasiamies Riitta
Silvonen OAJ:stä.
Educa on valtakunnallinen opetus- ja kasvatusalan suurtapahtuma. Messut järjestetään Helsingin
Messukeskuksessa 25.–26. tammikuuta.
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