Satakieli-teesit

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään
•

Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen
elämässä – se on arvojen ja persoonallisuuden
muotoutumisen aikaa.

•

Jokaisella lapsella on oikeus kunnioitukseen, arvostukseen
omana itsenään, ainutlaatuisuuteen, erilaisuuteen sekä
omaan kasvun rytmiin ja kehitykseen.

•

Lapsi on aktiivinen tiedonrakentaja, osaaja ja toimija. Lapsi
on loputtoman utelias, ja hänen kysymyksensä ovat tärkeitä
ja merkityksellisiä. Aikuinen suhtautuu niihin
vakavasti ja kunnioittaen.

•

Itse kokeilemalla, keksimällä ja tutkimalla löytyvät
tärkeimmät polut kasvuun kokonaiseksi ihmiseksi.

2. Lapsi ansaitsee ”rikkaan” aikuisen
•

•

•
•

•

Lapsi ansaitsee aikuisen, joka haluaa antaa lapselle vain parasta. Aikuinen on
kiinnostunut ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista. Hän yhdistää omalla
toiminnallaan kulttuurin monimuotoisuuden varhaiskasvatukseen. Hän osaa kysyä
oikeita kysymyksiä, mutta ei tiedä niihin oikeita vastauksia.
Jatkuva oman työn kehittäminen ja kouluttautuminen ovat jokaisen työntekijän
oikeus ja velvollisuus. Työyhteisöissä tuetaan aikuisten välistä vuorovaikutusta sekä
annetaan mahdollisuus keskusteluun ja väittelyyn, minkä seurauksena työkulttuuri
ja ammattitaito kehittyvät.
Maailma on sitä rikkaampi, mitä useammasta näkökulmasta sitä tarkastellaan – ei
ole olemassa yhtä ainoaa totuutta!
Aikuisen tärkein tehtävä on kuunnella. Jotta aikuinen
voi kuunnella, hänen täytyy oppia vaikenemaan
ja olemaan aidosti läsnä.
Kuunteleminen johdattaa pohdiskelemaan,
olemaan kutsuva ja avoin itselle ja muille;
se on edellytys keskusteluun ja kasvuun.

3. Lapsi elää vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa
•

Lapsella on kolmenlaisia opettajia: toiset lapset, aikuiset, ja ympäristö.

•

Lapsi tarvitsee aikuisia, jotka näkevät ja kuulevat silmillä, sielulla ja sydämellä.
Lapsen hyvä elämä rakentuu vuorovaikutuksessa välittävien aikuisten kanssa.

•

Lapset tarvitsevat myös toisia lapsia ja kokemuksen yhdessä oppimisesta
nähdäkseen maailman laajemmin. Kun lapset oppivat työskentelemään
yhdessä, he oppivat rakentamaan siltoja muurien sijaan.

•

Varhaiskasvatuksen fyysinen ympäristö on innostava, ja se kannustaa lapsia
uteliaisuuteen, tutkimiseen ja vuoropuheluun.

•

Varhaiskasvatus toimintakulttuureineen on
vahvasti sidoksissa ympäröivään maailmaan.
Yhteiskunnan muuttuessa myös aikuisten on
tarkasteltava työtään ja toimintatapojaan ja
annettava itselleen mahdollisuus muutokseen.

4. Lapsella on sata kieltä
•

Lapsella on sata kieltä ja sata tapaa ajatella, ilmaista itseään, ymmärtää
sekä kohdata muita. Mielikuvitus on lapsen oikeus – se avaa siivet
lentoon!

•

Satakielen siipien suojassa on monenlaisia oppijoita ja erilaisia tapoja
oppia. Oppimisprosessi tapahtuu ainutlaatuisessa suhteessa toisten
lasten, aikuisten ja ympäristön kanssa. Aikuisen tehtävänä ei ole vain
opettaa mekaanista tietoa vaan yhdessä kulkea lapsen kanssa taiteen,
leikin, tutkimisen ja liikkumisen avulla kohti omaa ajattelua ja
kysymyksiä.

•

Lapsi tarvitsee itse oivaltamisen kokemuksia ja
rauhaa oppiakseen arvostamaan itseään ja muita.

5. Satakielen työmenetelmät ovat pedagoginen
dokumentointi ja tutkiva oppiminen
•

•

•

•

Lapsilähtöinen teematyöskentely innostaa lapsia ihmettelyyn, tutkimiseen ja
kokeiluun. Teeman dokumentointi auttaa aikuisia tulkitsemaan lasten tapaa
ajatella ja kohdata erilaisia ilmiöitä, oppia sekä toimia vuorovaikutuksessa. Sen
avulla yhteinen oppimisprosessi tehdään näkyväksi kaikille ja siitä tulee yhteistä
pääomaa, niin lapsille kuin aikuisille. Se antaa toiminnalle lisäarvoa ja selkeyttä
sekä yhdistää Satakieli-mallin käytäntöön.
Dokumentaatio on myös ammatillisen kasvun väline; se haastaa aikuiset
keskustelemaan ja arvioimaan omaa toimintakulttuuriaan ja työmenetelmiään.
Pedagoginen dokumentointi tekee lapsen maailman näkyväksi. Näin vanhemmat
ovat osallisina lapsen arjessa, ja ympäröivä yhteisö tulee tietoiseksi tämän päivän
lapsuudesta. Dokumentoinnilla kerrotaan lapselle, että hän on
tärkeä ja häntä arvostetaan.
Oivaltaminen, ihmettely, yhdessä toimiminen ja
rikas vuorovaikutus lapsen, vanhempien ja
varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa
ovat avain onnelliseen elämään!

