Koulutuksen tila koronakriisin aikana
Viime päivinä suomalaisessa mediassa on puitu paljon koulujen siirtymistä etäopiskeluun. Somessa
on esitetty väitteitä, kuinka lapset on jätetty vanhempien tietojen varaan, ja opettajat pyörittelevät
peukaloitaan koulussa. Mutta mikä on oikeasti koulun ja opiskelun tila näin poikkeusolojen aikana, ja
mihin päättäjien tulisi kiinnittää huomiota?
Ensinnäkin on harhaluulo, että opiskelu ja opettajien työ olisi helpottunut etäopiskelun aikana.
Opettajien työtaakka on kasvanut merkittävästi, ja oppilaatkin tuntevat uutta painetta opintoja
kohtaan. Siksi nuorisovaltuusto kummeksuu mediassa esitettyjä väitteitä siitä, että opettajat
mahdollisesti lomautettaisiin. Opettajien työn merkitys tulee esiin varsinkin kriisitilanteissa, ja jo
lainsäädännöllisestä näkökulmasta oppiminen pitää taata.
Etäopetukseen siirryttäessä avautuu myös paljon uusia mahdollisuuksia. Varsinkin lukiossa voitaisiin
siirtyä lukujärjestyspohjaisesta etäopiskelusta itseopiskeluun ainakin pienellä skaalalla, koska kotona
opiskelu antaa mahdollisuuden työstää itse omaan arkeen sopivan lukujärjestyksen, kunhan työt
saadaan tehtyä. Tämä opiskelutapa valmistaisi oppilaita korkeakoulujen työmenetelmiin ja kehittäisi
arjessakin tärkeitä taitoja, kuten ajanhallintaa ja vastuunkantoa. Itseopiskelu ei kuitenkaan sulkisi
pois opettajien roolia, vaan tehtävät tulisi yhä edelleen koulun suunnalta. Itseopiskelun ohella
nuoret voisivat tehdä myös vapaasti töitä, joka on aina erittäin tervetullut mahdollisuus niille, jotka
sitä opintojen ohella haluavat.
Tekniikan kanssa on paikoittain ollut ongelmia. Muun muassa kaupungin sivistystoimen Office 365 järjestelmässä on ollut ajoittain erittäinkin ruuhkaisia ajankohtia, jolloin kaupungin verkkopalvelimen
kapasiteetti ei ole kestänyt todellista kuormitusta. Miten tämä on mahdollista jatkuvasti
teknologisesti kehittyvässä maailmassa? Toivomme asiaan pikaista muutosta sekä opettajien että
oppilaiden työskentelyn miellyttävyyden parantamiseksi.
Olemme myös huolissamme varsinkin vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten
etäopiskelumahdollisuuksista. Voidaanko ilmaiseksi tarkoitettua peruskoulua käyvää lasta tai nuorta
velvoittaa ostamaan nykyisessä tilanteessa tarpeellista laitteistoa? Vai löytyisikö kouluilta kyseisille
perheille apua esim. lainakoneen muodossa? Olemme aidosti huolissamme näiden perheiden lasten
ja nuorten opintojen aikataulussa pysymisestä, ja toivomme kaupungin voivan antaa tietokoneen
lainaksi kaikille tarvitseville. On myös syytä huomauttaa, että tietokoneen tarve voi löytyä myös
perheistä, joilla on jo ennestään tietokone, koska se voi olla vanhemmilla käytössä etätöiden
yleistyttyä.
Huolta herätti myös jo somessakin esiin nostettu kouluruokakysymys. Monissa varsinkin pienimpien
lasten perheissä päivän tärkeimmän lämpimän ruoan saaminen voi tuottaa ongelmia, jos
vanhemmat joutuvat olemaan läsnä työpaikoillaan. Samalla kouluruoan kustannukset ovat siirtyneet
perheiden maksettavaksi, jolloin joissain perheissä lapsilla ei välttämättä ole varaa syödä koko
päivänä kasvulle ja jaksamiselle välttämätöntä monipuolista lämmintä ruokaa. Nuorisovaltuusto
katsookin ilolla kaupungin päätöstä, että kouluruokaa aletaan jakamaan lapsiperheille.
On mahdotonta otaksua, että opetuksen siirtyminen etäopiskeluun sujuisi ilman ongelmia. On
kuitenkin tärkeää, että opimme tästä kriisitilanteesta ja tartumme nopeasti niihin ongelmiin, joita
opettajat ja opiskelijat kohtaavat päivittäin. On hyvä, että saamme kokemusta ja olemme valmiina,
jos tällainen valitettava tilanne tapahtuisi tulevaisuudessa uudelleen. Toivotamme voimia ja
jaksamista kaikille opetussektorin työntekijöille, teette hyvää ja arvokasta työtä näin kriisin keskellä!
Porvoon nuorisovaltuusto

