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Oslo Montessoriskole – Studietur til Roma 23.- 26. mars 2008
Et samlet administrasjons- og lærerkollegium på 30 fra Oslo Montessoriskole var så heldige å få
reise til Roma på studieprogrammet ”Veiene fra Roma” påsken 2008. Vi er lærere på alle 10
klassetrinn i grunnskolen og representerer alle skolens fagkretser. Mange av oss hadde besøkt
Roma tidligere, men dette representerte likevel noe nytt. Professor i arkitektur, Thomas ThiisEvensen, greide på en forbilledlig måte å rive oss med i sin introduksjon til det antikke og det
barokke Roma. Begge er viktig epoker i Roma som ble veivisere, altså veier fra Roma og ut i
Europa, og brakte videre en utvikling av vår europeiske kultur gjennom betydningen av
arkitekturen. Spennende var det også å bli bedre kjent med ”Det norske institutt i Roma”. Noen
av oss hadde hørt om det, men ikke alle var på det rene med hva det egentlig representerte. Her
fikk vi en orientering og et engasjert foredrag om Instituttets betydning for norske forskere og
formidlere, av Instituttets senterleder Turid Karlsen Seim.
Formidlingsprosjektet ”Veiene fra Roma” traff oss midt i blinken. Uansett eget personlige
utgangspunkt fikk vi en opplevelse av en kollektiv utvidelse og bearbeidelse av felles erkjent viten
innenfor vår lærer-gruppe, noe som gir en god basis for videre-formidling til elevene i vår skole.
Og enda så mye Thomas Thiis-Evensen fortalt oss, er det med forbløffelse vi konstaterer at svært
mye sitter igjen, når vi snakker om dette oss imellom. Vi fikk en innføring i, og fikk sett i en
sammenheng, hvordan arkitekturen kan representere kildestoffet som betyr at ”lesning” av former
kan synliggjøre samfunnets fortellinger – og hvordan dette gir et perspektiv til en forståelse av vår
egen tid, av hva som står fast og hva som endrer seg. Hver og en av oss ble engasjert revet med og
vi fikk utvidet vår horisont på en måte som gav mersmak – vi lengter alle tilbake til Roma nå, for å
fordøye det vi ble presentert for da vi var der, og for å forske videre på egen hånd.
Med vennlig hilsen
Lærerne ved Oslo Montessoriskole
v/ Eva Karine Disch Ringstad
undervisningsinspektør

