Suomi-koulut esittelyssä:

Mitä tapahtuu Shanghain Suomi‐koulussa?

V

Katariina Pekuri
uonna 2001 perustettu Shanghain Suomi-koulu kokoontuu
syyslukukauden aikana kymmenenä ja keväällä kymmenenä
lauantaina klo 9.30-11.45 kahdessa toimipisteessä, eli Pudongissa

SCIS:illä ja Puxissa WISS:illä. Oppilaita on hieman alle 3-vuotiaista aina
aikuisiin asti, sillä kerho- ja koululaisryhmien lisäksi tänä syksynä aloitti
suomenopiskelunsa innoskas aikuisten alkeisryhmä.
Koulussa opiskellaan ikätasoisesti äidinkielen asioita leikkien, laulaen, jutellen,
kirjoittaen, piirtäen ja askarrellen, ja tutustutaan suomalaisen kulttuurin eri
osa-alueisiin. Eskari-ikäisistä alkaen suomikoululaisilla on käytössään
oppikirjat, ja opetuksessa käytetään Etäkoulu Kulkurin materiaaleja.
3-luokkalaiset ja sitä vanhemmat koululaiset voivat halutessaan liittyä Kulkurin
yhdysopettajapalveluun, jolloin suomalaisen peruskoulun oppimäärän
suorittamisesta Suomi-koulun opettajan ohjaamana saa Suomi-koulun oman
todistuksen lisäksi myös Etäkoulu Kulkurin todistuksen.
Suomi-koulupäivän aikana käydään Suomi-koulun omassa kirjastossa, josta
oppilaat voivat lainata suomenkielistä lasten- ja nuortenkirjallisuutta.
Kirjastomme valikoima on hyvä, ja valittavana on tällä hetkellä noin 700
suomenkielistä lasten- ja nuortenkirjaa.
Kerran lukukaudessa järjestetään teemapäivä, jossa eri toimipisteiden väki
tapaa toisiaan ja tutustuu valittuun teemaan hieman tavallisesta
koulunkäynnistä poikkeavilla tavoilla, esim. työpajojen muodossa. Lisäksi joka
lukukauden kruunaavat joulu- ja kevätjuhlat, jossa vaalimme suomalaisen
kulttuurin perinteitä jälleen molempien toimipisteiden yhteisvoimin. 
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pettajat ovat innostunutta, kokenutta ja osaavaa väkeä, ja ryhmissä on
pääopettajan lisäksi avustava opettaja. Näin voimme tarjota

mahdollisimman hyvää opetusta ja ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset
tarpeet.
Vanhemmat voivat odotella koululaisiaan sekä tavata muita vanhempia
koulujen kirjastoissa koulupäivän aikana, ja tällä tapaa Suomi-koulusta onkin
tullut tärkeä aktiivisten vanhempien kohtaamispaikka ja tilaisuus luoda uusia
yhteyksiä Shanghain suomalaisyhteisössä. Molemmissa toimipisteissä
kirjastossa toimii myös Suomi-kauppa, jossa myydään mm. suomalaisia
makeisia.
Shanghain Suomi-koulun toiminta on vireää ja tarjoaa mukavan kotipesän
liikkuvaan expatriaattielämään. Perheet tulevat yleensä Kiinan-komennukselle
2-3 vuodeksi ja palaavat sen jälkeen Suomeen tai jatkavat ulkomaan elämää
jossakin uudessa maassa. Toki mukana on myös monikulttuurisia perheitä,
joissa Kiina on toisen vanhemman kotimaa. Tämä elämäntilanteiden
moninaisuus ja vaihtelevuus on meille Shanghain suomikoulaisille suuri
rikkaus, mutta myös haaste; oppilaiden kielitaito, samoin kuin oppilasmäärät
vaihtelevat suuresti, ja toisaalta väen vaihtuvuus takaa sen, että toimintamme
pysyy alati dynaamisena. 
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