
KAS VATU KS EN TU L E VA I S U U S

– PE D AG OG I N EN S EM I N AAR I

1 5 . – 1 6 . 4 . 2 0 1 1 Mitä on pedagoginen vapaus nyt ja
tulevaisuudessa? Mitä annettavaa

vaihtoehtopedagogiikoilla voisi olla?

Otavan Opisto, Kri ittinen korkeakoulu ja
Kasvatuksen vapauden eurooppalainen foorumi
Effe ry järjestävät yhteistyössä seminaarin Otavan
Opistol la 1 5 .–1 6.4.201 1 . Seminaarin aiheena on
kasvatuksen nykyisyys ja tu levaisuus. Tarkoitus on
hahmotel la kasvatuksen vapauden, autonomisen
pedagogi ikan ja ihmiseksi kasvamisen
mahdol l isuuksia nyt ja tu levaisuudessa.
Seminaarissa ovat alustaj ina tulevaisuuden tutki ja
Anita Rubin, joka puhuu kasvatuksen tulevaisuus-
näkökulmasta, luokanopettaja Rauno Haapaniemi,
joka puhuu uudesta yhteisöl l isyydestä sekä
professori Simo Skinnari , jonka aiheena on lapsen
kasvu ihmisyyteen ei len, tänään ja huomenna.
Pajan vetäj inä on opettaj ia Kri ittisestä
korkeakoulusta ja Effestä.
Perjantai-i l lasta lauantai-i l tapäivään kestävä
seminaari toteutetaan pajamuodossa Mikkel issä
Otavan Opistossa. Paja rakentuu osittain paikan
pääl lä, osal l istu j ien tarpeista ja toiveista lähtien.
Perjantai-i l tana on vapaamuotoinen i l lanvietto,
jossa päästään tuulettamaan i l tapäivän aikana
syntyneitä mietteitä. Käytännön järjestelyistä,
kuten majoituksesta ja ruokai lusta vastaa Otavan
Opisto.
Tervetuloa opettaja, kasvattaja, kasvatusalal la
työskentelevä tai sitä opiskeleva! Tule pohtimaan
kasvatuksen tulevaisuutta ja jakamaan ajatuksiasi
kasvattamisesta ja opettamisesta.

Ohjelma:
PERJANTAI 1 5.4.
1 6.30 Seminaarin aloitus
1 7.00 Päiväl l inen
1 8.00 Anita Rubinin alustus ja
keskustelu
1 9.00 I l lanviettoa improvisaation
si ivittämänä
LAUANTAI 1 6.4.
8.30–1 0.00 Pajatyöskentelyä
1 0–1 1 .30 Rauno Haapaniemen alustus
ja keskustelu
1 1 .30 Lounas
1 2–1 5 Simo Skinnarin alustus ja
keskustelu, pajatyöskentelyä

ILMOITTAUTUMINEN 6.4.201 1 mennessä: paja.internetix.fi/i lmoittaudu
SEMINAARIMAKSU: Seminaari kuuluu osana OPH:n rahoittamaan täydennyskoulutukseen Oppiminen ja
opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY) ja se on opetusalal la työskentelevi l le maksutonta.
Muil le kurssimaksu on 30 €.
KULJETUS: Mikkel in asemalta Otavaan ja takaisin: tarkemmat tiedot i lmoittautumisen yhteydessä
MAJOITUS JA RUOKAILU: Otavan Opiston kampuksel la. Majoitus 20 € sisältäen aamiaisen, lounaat ja
päiväl l inen 5 € /kpl .
LISÄTIETOJA:
Effe ry: http://effefinland.wordpress.com/
Kriittinen korkeakoulu: http://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/
Otavan Opiston pajasivut: http://paja.internetix.fi ja minna.vahamaki@otavanopisto.fi , p. 044 794 5845
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