Study Visits – Bring on flexibility!
Flexibility is one of the core words of Finnish education. At the Study Visits during Bright Education for All
INEPS Congress you will have great possibility to see what it means in practice.
To ensure flexible start with formal learning, early childhood education, pre-primary and primary school,
people need to work together like in Tampere Kalkunvuori daycare and school - they really know how to do
it! During students´ teenager years they have to make big decisions about their future. It is not always easy
at all. Our JOPO classes (flexible comprehensive education) have found solutions and practices to help in
this process. We visit JOPO classes in Lempäälä and Tampere cities. NGO Silta has also very interesting
ways to help youngsters to find their way.
There has been very good results when students have been given more freedom and responsibility in a
new kind of learning environment like Proakatemia and Demola. These places are about learning, business
and co-creation.
And there are so many other interesting visits available! Welcome to Bright Education for All Study Visits
on Friday April 29th – step in!

Joustavia vierailumahdollisuuksia
Joustavuus on yksi suomalaisen koulutuksen ja oppimisen ydin sanoja. Bright Education for All INEPSkongressin vierailukohteissa joustavuuteen pääsee tutustumaan koko koulupolun varrella.
Varhaiskasvatuksen, esikoulun ja koulun yhteistyö varmistaa koulupolun alussa joustavan startin. Lapset
kehittyvät eri tahtiin, joten hyvä, turvallinen ja innostava koulun aloitus on tärkeää. Tampereen
Kalkunvuoressa se osataan.
Nivelvaihe, eli siirtyminen perusasteen opinnoista toiselle asteelle osuu nuoren elämässä varsin vaativaan
kohtaan. Murrosikä myrskyää ja samalla pitäisi tehdä monia kauaskantoisia ratkaisuja. Onneksi siihenkin
löytyy työkaluja. Joustavan perusopetuksen (Jopo) piirissä on kehitetty erilaisia toimivia käytäntöjä
oppimisen ja kasvamisen tueksi (jopo vierailut Lempäälässä ja Tampereella). Silta-valmennuksella taas on
omat konstinsa toimia ”oppimisen, työn ja osallisuuden kohtaamispaikkana”.
Proakatemia ja Demola todistavat korkeakouluopiskelijoiden osaamista. Ne ovat uudenlaisia
oppimisympäristöjä, jotka työskentelevät kiinteässä yhteistyössä työelämän ja ympäröivän yhteiskunnan
kanssa. Ja uusia ideoita syntyy!
Eikä tässä vielä kaikki… Tervetuloa kanssamme Bright Education for All -kouluvierailuille perjantaina 29.4.!

