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Olen aina ollut sosiaalinen persoona, viihtynyt ja oppinut parhaiten ihmisten seurassa. Haluan oppia 

ymmärtämään yksilöitä, oppimista, elämää ja ihmisyyttä ylipäätänsä, opettajan työssä nämä kaikki osa-

alueet toteutuvat. Olin huomannut itsessäni ohjaajuuteen liittyviä vahvuuksia jo työelämässä, mutta 

aikuiskouluttajan pedagogisten opintojen myötä olen innostunut opettajan työstä aivan uudella tasolla. 

Olen käynyt syvällisen polun itsetutkiskelussa, pohtinut omia arvojani, ennakkoluulojani ja selkeyttänyt 

omaa identiteettiäni. Opettajan eettisten periaatteiden taustalla olevat vastuulliset ja ihmisoikeudelliset 

arvot ovat minulle tärkeitä, niiden lisäksi koen tärkeinä arvoina ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin 

kunnioittamisen sekä kestävän kehityksen näkökulman. Ne ovat yhä enenevissä määrin esillä arjen 

koulumaailmassa ja opetussuunnitelmissa. 

 Ihmiskäsitykseni on holistinen, jolloin ajattelen ihmistä ja ihmisyyttä kokonaisvaltaisesti ja 

jokaista ihmistä ainutlaatuisena ja yksilöllisenä olentona. Koen myös, että voimme tutkia ihmisiä ja 

ilmiöitä ainoastaan ilmiön itsensä kautta, jolloin ihmisyyttä tulee tarkastella ilman ennakkokäsityksiä ja 

määrittelyjä (fenomenologia). Myös tieto muodostuu jokaisen yksilön ainutlaatuisesta elämismaailmasta 

ja intentionaalisuudesta käsin. Tätä kokemusmaailman kautta tulevaa tietoa voi hyödyntää oppimisessa 

ja ymmärtämisessä, mutta pedagogisessa toiminnassa tarvitaan lisäksi tieteellistä tietoa, jatkuvuutta, 

perusteltua toimintaa, pitkäjänteisyyttä, kriittisyyttä, objektiivisuutta ja asiantuntijayhteisöä. 

 Yksi tärkeimmistä tehtävistäni opettajana on korostaa kriittisyyden tärkeyttä tiedon arvioinnissa, 

sillä tiedonhaku kuuluu jokaiseen opetettavaan aineeseen ja arkipäiväisiin toimintoihin. Opiskelijaa 

tulee kannustaa muodostamaan ja perustelemaan omat näkemyksensä. Opetusmenetelmien valinnassa 

haluan ottaa ihmisen kokonaisvaltaisuuden huomioon. Tähän vaikuttavat fyysinen oppimisympäristö, 

ilmapiiri, sosiaaliset suhteet ja ihmisen omat kokemukset. Haluan luoda positiivisen oppimisilmapiirin 

avoimen keskustelun, kannustamisen sekä joustavuuden avulla. Ihmisten kohtaamisessa haluan luoda 

ymmärrystä, kuunnella ja olla luottamuksen arvoinen. Opetuksessa haluan motivoida, edistää luovuutta 

ja vahvistaa itsetuntoa kiinnostavien ja riittävän haastavien tehtävien avulla. Arvioinnissa painotan 

ymmärtävää oppimista. Opetuksessa tulisi pyrkiä tarjoamaan jokaiselle oppijalle mahdollisuus 

omantyylisen opetuksen saamiseen ja löytää keinot, jolla opetettava aihe saadaan sidottua omiin 

kokemuksiin ja oppimistarpeisiin. 

 Opettajan työhön kuuluu jatkuva kriittinen tarkastelu, joka kohdistuu omaan työskentelyyn, 

tiedon hankkimiseen ja koulutuspoliittisiin ratkaisuihin. Opettajan työhön kuuluu valtaa ja vastuuta, 

hänen pitää osata ja uskaltaa käyttää niitä siten, että ne kohdistuvat hyvään ja kyettävä toimimaan eri 

tilanteissa siten, että se on paras mahdollinen oppilaiden kannalta. Eli opettajan työ vaatii rohkeutta, 

näkemystä, yhteistyökykyä ja joustavuutta. Työ vaatii myös epävarmuuden sietämistä, sillä tilanteet ovat 

muuttuvia ja ei voida koskaan täysin olla tietoisia työn tuloksista ja oppijoiden kokemuksista. 

 


