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8. VUOROVAIKUTUS

Kuinka luoda vuorovaikutusta erikielisten ja eri taitotasoilla olevien 

osallistujien kesken

TAUSTA

Tilanne koostuu tyypillisesti ryhmästä opettajia/opettajaopiskelijoita, jotka
haluavat käyttää etäalustoja ensikielenään kohdekieltä puhuvien kanssa
parantaakseen suullista kielitaitoaan ja vuorovaikutustaitojaan. Ensikielenään
kohdekieltä puhuvien ryhmä koostuu osallistujista, jotka ovat kiinnostuneita
opettajien/opiskelijoiden kotimaasta tai kulttuurista. He haluavat esimerkiksi
matkustaa kyseiseen maahan tai oppia kyseistä kieltä tai ovat kiinnostuneita
monikulttuurisesta vaihdosta.

TEOREETTINEN POHJA

Kaikkein tehokkain tapa kehittää kielitaitoa on harjoittaa kohdekieltä
tekemällä tehtäviä. Vuorovaikutukseen osallistuminen on erityisen tehokas
tapa vaihtaa ajatuksia ja oppia kulttuurisisältöä. 

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Keskeinen periaate on, että opettajat/opettajaopiskelijat esittelevät oman
kulttuurinsa elementtejä kohdekielellä kyseisen kielen puhujaryhmälle.
Esimerkiksi ryhmä suomalaisia opettajia tai suomalaisia ranskan kielen
opettajaopiskelijoita esittelevät suomalaisen kulinaarisen erikoisuuden
ranskalaiselle ryhmälle ranskaksi. Tämä tehtävä voidaan toteuttaa
mediakirjastossa, jolloin mediakirjasto ohjaa ryhmää ja tarjoaa materiaalit. 
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Tehtävä/Ratkaisu
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Kaikki kohderyhmät

Reseptien lisäksi sama 
tehtävä voidaan 
järjestää millä tahansa 
muullakin 
kulttuurielementillä 
(esim. arkkitehtuurinen 
perintö, käsityötavat, 
taideteokset, kirjallisuus 
jne.).

Yksityiskohtaiset ohjeet

Kerro osallistujille, että opettajat (opettajaopiskelijat) esittävät
ryhmissä jonkin asian kulttuuristaan ja että ensikielen puhujien
tulee kysyä heiltä yleisiä kysymyksiä esityksen jälkeen (max. 5).
Varmista, että kaikki ryhmät saavat mahdollisuuden pitää
esityksensä, joka tehdään kuvia esittelemällä. Esim.
näyttämällä valmista annosta ja pyytämällä osallistujia
arvaamaan ainekset ja miten se on valmistettu tai toimimalla
päinvastoin: näyttää kuvia aineksista ja kysymällä, miten ne
yhdistetään. 
Varmista, että kaikki ensikielen puhujat saavat yhtäläisen
mahdollisuuden tehdä ehdotuksia ja tulkita kuvia.
Anna esittäjien lisätä tarkempia tietoja, mukaan lukien heidän
omat kokemuksensa reseptistä: mistä se on kotoisin, koska
kyseistä ruokaa syödään, missä tilaisuuksissa jne.).
Pyydä yleisöä miettimään samanlaisia ruoka-annoksia heidän
kotimaastaan. Johda keskustelua kysymällä kysymyksiä 
 osallistujilta.

1.

2.

3.

4.

5.

Kehittää vieraan kielten opettajien taitoja, varsinkin
puhetaitoja. 
Kehittää monikulttuurisia suhteita ja (syrjäseutujen)
kansalaisten tai mediakirjaston käyttäjien tietotaitoja. 
Kehittää molempien ryhmien digitaitoja. 

Tavoite

Valmistautuminen

Pyydä opettajaopiskelijoita/opettajia etsimään
paikallinen/kansallinen kulinaarinen erikoisuus resepteineen. 
Pyydä heitä myös hakemaan vähintään 10 kuvaa liittyen
reseptiin (ainekset, reseptin paikkakunta, tarjoilupaikat ja
miten sitä tarjoillaan jne.). 
Pyydä heitä valmistamaan yleisesitelmä ja lähettämään se
ryhmänvetäjälle sähköpostilla.
Pyydä kohdekielen puhujia valmistamaan yleisiä kysymyksiä
tehtävän alkuun opettajista, heidän kotimaastaan jne. 
Järjestele kaksi ryhmää (35 % opettajia/opettajaopiskelijoita,
65 % muita osallistujia. 

Verkossa

60 minuuttia

10-15

Ryhmätyö


