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9. VUOROVAIKUTUS

Miten ottaa huomioon eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset

vuorovaikutuksessa

TAUSTA

On tärkeää luoda uusia suhteita eri Euroopan maista kotoisin olevien ihmisten 
välillä kulttuuri- tai kielivaihtojen kautta. Varsinkin mediakirjastoja käyttävien 
syrjäisten seutujen asukkaiden tulisi voida olla vuorovaikutuksessa muiden 
syrjäseutujen asukkaiden kanssa (eri alueet tai maat).

TEOREETTINEN POHJA

Yksi tehokkaimmista tavoista kehittää kieli- ja kulttuuritaitoja on kohdekielen 
harjoittelu tehtävää tai aktiviteettia tekemällä – tässä tapauksessa 
kulttuurielementtien esittely ja yhteisen kertomuksen rakentaminen. 
Virtuaaliset alustat tarjoavat mielenkiintoisen välineen eri alueiden ja maiden 
asukkaille kommunikoida keskenään.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Kohdekulttuurin elementin esittely kyseiseen kulttuuriin kuuluville osallistujille. 
Jokainen osallistuja esittelee jonkin osan paikallisesta tai kansallisesta 
kulttuuriperinnöstä perustuen ennen tapaamista tehtyyn tutkimukseen. 
Kohdekulttuurin osallistujat joko hyväksyvät tai hylkäävät tiedot ja tarjoavat 
yksityiskohtia ja mahdollisesti henkilökohtaisia- tai perheanekdootteja tästä 
kulttuuriperinnöstä. 
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Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T A P A

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

K O H D E R Y H M Ä

V A I H T O E H T O  
T E H T Ä V Ä Ä N

Kaikki kohderyhmät

Kielten opettajat voivat 
myös hyödyntää tehtävää 
kehittääksen oppijoiden 
suullista kielitaitoa L1- 
puhujien kanssa. 
Suositellaan oppijoille B1- 
tasosta (EVK) ylöspäin.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Pyydä aluksi jokaista osallistujaa esittelemään itsensä. 
Esittelykysymyksiä: nimi, asuinpaikka, harrastukset, mikä 
kiinnostaa toisessa kulttuurissa.
Ohjeista kohdekulttuurin ryhmää kuuntelemaan 
esitelmä heidän kulttuuriinsa kuuluvasta aiheesta. 
Pyydä jokaista kohdekulttuurin jäsentä reagoimaan 
esitelmään ja jakamaan kokemuksiaan liittyen kyseiseen 
aiheeseen tai vastaaviin kulttuurin osiin.
Pyydä molempia ryhmiä kehittämään yhdessä 
mainoslause tai -teksti turistitoimistolle, jossa esitellään 
kulttuurielementtejä ihmisille, jotka eivät tunne niitä 
entuudestaan. Riippuen ajasta mainoslause voidaan 
tehdä kaikista tai vain yhdestä elementistä. 

1.

2.

3.

4.

Helpottaa eri ryhmien jäsenien kohtaamisia 
monikulttuurisessa kontekstissa.
Parantaa kulttuurienvälistä tietoutta Euroopan alueiden 
välillä.
Parantaa Euroopan kansalaisten digitaalista lukutaitoa 
(tietojen etsiminen ja kerääminen netistä).
Parantaa Euroopan kansalaisten etäviestintätaitoja 
(puheharjoitusten kautta).

Tavoite

Valmistautuminen

Valitse kohdekulttuurin elementti. Se voi olla helposti 
hakukoneella tunnistettava esim. “Turun kulinaarinen 
erikoisuus” tai “Vilnan monumentti”. Haku voi perustua 
myös ryhmänvetäjän ehdotukseen.
Valitse vähintään yksi esine jokaista ryhmänjäsentä 
kohti; esim. kolmen ryhmässä tulisi etsiä tietoa kolmesta 
kulttuurielementistä.
Pyydä jokaista ryhmää etsimään etukäteen tietoa ja 
kuvia näistä kulttuurielementeistä sekä valmistamaan 
vähintään muutaman minuutin esitelmän jokaisesta 
valitsemastaan elementistä.
Jos ryhmän toinen puoli koostuu opiskelijoita, pyydä 
heitä tekemään kyseinen esitelmä.

Verkossa

1 tunti

6-10

Ryhmätyö 
(vaatii osallistujia 
vähintään kahdesta 
maasta tai kahdelta 
alueelta)


