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Mensa-palkinto 2013 Pekka Peuralle
Suomen Mensa ry on luovuttanut vuoden 2013 Mensa-palkinnon fysiikan ja matematiikan opettaja
Pekka Peuralle, joka on lanseerannut uuden oppilaita yksilöinä huomioivan opetusmetodin
matematiikan lukio-opetukseen.
Uusi opetusmalli tukee yksilöllistä oppimista - haaste perinteiselle opettajuudelle
Suomen Mensa ry haluaa nostaa Pekka Peuran tekemän työn esille esimerkkinä siitä, että yksi
opettaja voi panoksellaan tehdä paljon opetuksen kehittämisen hyväksi.
Pekka Peura on kehittänyt yksilöllisen oppimisen opetusmallin, jossa lukiolaiset opiskelevat
matematiikan kurssisisällön omaan tahtiinsa käyttämällä hyväksi mm. ryhmätyöskentelyä ja
opetusvideoita. Opettajan rooli muuttuu luennoinnista yksilöllisempään ohjeistamiseen ja
auttamiseen, mikä mahdollistaa henkilökohtaisemman vuorovaikutuksen oppilaiden kanssa.
- Muuttuvassa maailmassa on tärkeää kehittää perusopetusta koko ajan. Peuran työ osoittaa, että
perinteisten opetustapojen haastaminen voi johtaa uusiin hyödyllisiin innovaatioihin. Se innostaa
yhä useampaa nuorta hyödyntämään potentiaaliaan ja luo myönteistä suhtautumista uuden
oppimiseen, kertoo Suomen Mensa ry:n palkintolautakunnan puheenjohtaja Jenni Karttunen.
Suomen Pisa-tuloksia ei saa päästää laskuun
Opetushallituksen tekemän selvityksen “Onko laskutaito laskussa?” (Kati Hirvonen, Koulutuksen
seurantaraportit 2012:4) mukaan peruskoulun päättävien koululaisten osaamistaso on laskussa
kaikilla matematiikan osa-alueilla. Suomi on perinteisesti loistanut kansainvälisissä Pisatutkimuksissa, mutta hyvään menestykseen ei pidä tuudittautua.
- Vuoden 2012 Pisa-tutkimus keskittyi erityisesti matematiikan osaamiseen. Onkin mielenkiintoista
nähdä Suomen tämänkertainen sijoittuminen, kun tutkimuksen ensitulokset julkistetaan joulukuussa,
sanoo Karttunen.
Sekä nopeimmat että hitaimmat hyötyvät Peuran metodista
Mensa haluaa nostaa esiin lahjakkaiden lasten ja nuorten erityistarpeita koulumaailmassa, jotta
turhautuminen tai muut lieveilmiöt eivät aiheuttaisi huippuyksilöiden alisuoriutumista.
Opetuskokeiluista saatu palaute kertoo, että asioita nopeasti omaksuvat oppilaat hyötyvät Peuran
opetusmallista. He voivat esimerkiksi suorittaa ensimmäisen kurssin sisällön päivässä ja jatkaa heti
seuraavaan kurssiin.

- Tämä on juuri sellaista henkilökohtaista joustoa, jonka ansiosta koulunkäynti säilyy mielekkäänä
myös älykkäille lapsille ja nuorille. Erilaisten oppijoiden huomioimisen ei tarvitse tarkoittaa
tasoryhmiä, pohtii Karttunen.
Samalla myös enemmän aikaa tarvitsevat oppilaat edistyvät aiempaa paremmin, kun hekin voivat
edetä oman oppimisensa tahtiin. Peuran malli toteuttaa opetuksen eriyttämistä tavalla, jossa nopeat
ja hitaammat oppijat eivät kilpaile keskenään opettajan rajallisista resursseista.
Peura haastaa opettajat kokeilemaan rohkeasti uutta
Kunniakirja luovutettiin Pekka Peuralle Suomen Mensa ry:n syyskokouksen yhteydessä Porissa
2.11.2013. Peura haastaa suomalaisen opettajakunnan kokeilemaan rohkeasti uutta ja
hyödyntämään nykytekniikan mahdollisuuksia opetuksessaan luoviakin ratkaisuja käyttäen.
- Olen iloinen Mensan tunnustuksesta. Se kertoo, että tarve uusille ratkaisuille ja opetusmetodeille
on huomattu. Lahjakkaiden lasten ja nuorten huomiointi opetustilanteissa on aivan yhtä tärkeää
kuin se, ettei hitaampia päästetä putoamaan joukosta, sanoo Peura.

INFOLAATIKKO: Mikä on Mensa?
- Mensa on kansainvälinen älykkyysjärjestö, jolla on maailmanlaajuisesti noin satatuhatta jäsentä.
- Mensalaisia on Suomessa noin 2500. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa
älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98%:lla väestöstä.
- Mensan toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden
hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen
jäsenilleen.
- Lisätietoa: www.mensa.fi
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