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JOHDANTO   
Tämä    Ohjaajan   käsikirja    on   kehitetty   osana   Learning   Circles   in   Libraries   -hanketta,   

jonka   tarkoituksena   on   tehdä   aikuisopiskelusta   järjestäytyneempää,   

interaktiivisempaa   ja   hauskempaa.   Tämän   käsikirjan   tarkoituksena   on   auttaa   

ohjaajia   ymmärtämään,   miten   ihmiset   hankkivat   tietoa   itseopiskelun   kautta,   sekä   

siitä,   miten   he   oppivat   muilta,   jotta   he   voisivat   myöhemmin   kouluttaa   ohjaajia   

omien   opintopiirien   ohjaamiseen.   Tämä   opas   opastaa   sinut   prosessin   jokaiseen   

vaiheeseen.   

Opintopiirien   ohjaaminen-   ohjaajan   käsikirja    koostuu   4   osasta.   Luet   tällä   hetkellä   

osaa   3,   joka   käsittelee   opintopiirien   käynnistämistä   ja   toteuttamista   käytännössä.   

Se   tarjoaa   käytännön   neuvoja   opintopiirien   mainostamiseen,   yksittäisten   

harjoitusten   suunnitteluun   ja   vaikeiden   tilanteiden   käsittelemiseen.   Löydät   

käytännön   vinkkejä   verkkoharjoitusten   käyttämisestä   lähitapaamisissa,   ja   miten   

niitä   voidaan   hyödyntää   aikuisopiskelijoiden   sitoutumisen   maksimoimiseksi.   Se   

sisältää   myös   monisteita,   jotka   auttavat   ohjaajia   suunnittelemaan   opintopiirejä.   

Osa   1   tutustuttaa   sinut   opintopiiri-käsitteeseen   opintopiiriksi   suunnitellun   kurssin   

muodossa.    Osa   2   keskittyy   itseopiskelun   käsitteeseen   ja   osa   4   tarjoaa   käytännön   

vinkkejä   opintopiirien   pitämiseen   verkossa.     

Learning   Circles   in   Libraries   -hankkeessa   ovat   mukana:   Information   Society   

Development   Foundation   (Puola),   Stadtbibliothek   Köln   (Saksa),   Suomen   

eOppimiskeskus   ry   (Suomi),   Biblioteca   Lúcio   Craveiro   da   Silva   (Portugali),   Fundatia   

Progress   (Romania)   ja   Peer   2   Peer   -yliopisto   (USA).   Hanke   toteutetaan   osana   

Erasmus   +   -ohjelmaa,   jota   hallinnoi   Euroopan   komissio.  
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Kuinka   käyttää   tätä   opasta   
Opintopiirien   ohjaaminen:   Ohjaajan   käsikirja,   Osa   3:   Ohjaaminen    voidaan   suorittaa   

opintopiirinä   ja   se   toimii   näin   ollen   hyvänä   harjoituksena   tuleville   ohjaajille.   

Kokonaisuus   koostuu   viidestä   90   minuutin   moduulista.   

Jokaiseen   moduuliin   kuuluu   useita   monisteita,   jotka   on   suunniteltu   tukemaan   

oppimisprosessia.   Löydät   ne   jokaisen   moduulin   lopusta.   Voit   vapaasti   tulostaa   ne   ja   

jakaa   opintopiirisi   osallistujille.   

Käsikirja   sisältää   useita   linkkejä   verkkomateriaaleihin,   joista   voi   olla   apua   

koulutuksen   kaikissa   vaiheissa.   Ainoastaan     tämän   käsikirjan   digitaalisen   version   

avulla   voit   käyttää   näitä   resursseja   helposti   -   ja   säästää   paljon   puita.   
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MODUULI   1.   MITEN   KÄYTTÄÄ   
VERKKOMATERIAALEJA   LÄHIKOULUTUKSESSA   

Moduulin   tavoitteet   
Tämän   istunnon   jälkeen   osallistujat:   

●    tuntevat   blended   learning   -opetusmenetelmän   (suom.   monimuotoinen   

opetus),     

●    tuntevat   verkkomateriaalien   käytön   hyödyt   ja   haitat   lähikoulutuksissa,   

●    osaavat   maksimoida   verkkomateriaalien   käytön   hyödyt   opintopiireissä.     

Kuinka   ohjata   tämä   moduuli   -   askel   askeleelta   
YLEINEN   KESTO:   90   '   

Vaihe   1   -   30'-45   '   

    

Alla   olevat   ohjeet   ovat   melko   yleisiä.   Noudata   niitä   omaa   harkintaasi   käyttäen.   

Tunnet   aiheen   ja   sisällön,   jota   käytätte,   joten   olet   ainoa,   joka   pystyy   

suunnittelemaan   oikeat   kysymykset   reflektioista   tai   ryhmätyön   tehtävistä.   Muista,  

että   tämän   moduulin   tavoitteena   on   näyttää,   miten   voit   hyödyntää   

verkko-oppimista   lähikoulutuksessa,   joten   harjoituksen   tulisi   osoittaa,   että   se   on   

mahdollista   ja   järkevää.   

    

1. Pyydä   osallistujia   tutustumaan   (itsenäisesti)   johonkin   verkkokurssiin.   

Ilmoita   kurssin   osa,   johon   heidän   tulisi   keskittyä,   ja   anna   heidän   

työskennellä   muutaman   minuutin   ajan.   

2. Keskeytä   itsenäinen   työ,   kokoa   osallistujat   yhteen   ryhmään,   pyydä   

heiltä   kokemuksia   tehdystä   työstä   /   oppimisesta.   

3. Anna   heidän   palata   kurssille   ja   opiskella   vielä   muutama   minuutti.   

4. Keskeytä   itsenäinen   työ   uudelleen,   jaa   osallistujat   2-3   ryhmään   ja   

pyydä   heitä   käsittelemään   aihetta,   joka   liittyy   siihen   kurssin   osioon,   

jonka   parissa   he   työskentelivät.   Pyydä   heiltä   lyhyitä   esityksiä   työn   

tuloksista.   

5. Jos   aikaa   on   jäljellä,   voit   antaa   heidän   palata   kurssille,   mutta   se   on   

melko   epätodennäköistä   -   voit   lopettaa   nyt   ja   siirtyä   vaiheeseen   nro.   2   
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   Huomautuksia   

Tämän   harjoituksen   tarkoituksena   on   saada   osallistujat   tutustumaan   monimuotoiseen   
opetukseen,   joka   perustuu   verkkokursseihin,   joissa   on   "taukoja"   keskusteluun,   pohdintaan   
ja   niin   edelleen.   Tämä   toiminta   on   suunniteltu   ikään   kuin   se   olisi   opintopiirin   tapaaminen   
(lyhyesti).   

Kokemus   tämäntyyppisestä   koulutuksesta   saa   osallistujat   tutustumaan   opintopiirien   
toimintamekanismiin   ja   heillä   on   paremmat   valmiudet   ohjata   muita   opintopiirien   osallistujia.   
Selitä   tämä   heille.   

Se   auttaa   myös   opintopiiritapaamisten   sisällön   suunnittelussa,   menetelmien   ja   työkalujen   
valinnassa   ja   niin   edelleen.   

Jokaisen   maan   ohjaajien   on   löydettävä   verkosta   sopiva   kurssi   tai   muu   materiaali,   jota   
voidaan   käyttää   tässä   harjoituksessa.   Moduulin   tavoitteena   on   "tuntea   opintopiirien   
erityispiirteet",   joten   periaatteessa   näiden   kurssien   aihe   on   vapaa.   Kuitenkin,   jos   se   liittyy   
ohjaamiseen,   oppimisen   metodologiaan,   itsensä   kehittämiseen,   siitä   voi   olla   enemmän   
hyötyä   osallistujille.     

   

Vaihe   2   -15   '   

   

Kysy   osallistujilta,     miltä   aiempi   kokemus   monimuotoisesta   oppimisesta   tuntui.   Voit   

kysyä:   

●    Oletko   koskaan   kokeillut   tällaista   oppimismuotoa   aiemmin?   Mikä   on   

ensivaikutelmasi?     

●    Mitä   pidät   tällaisesta   "sekoitetusta"   oppimisesta?   Mitä   pidät   sen   

parhaimpina   puolina?     

●    Mitä   pidät   sen   haittapuolina?   Mistä   et   pitänyt?   Mikä   haittasi   oppimistasi?     

Jos   ryhmäsi   on   pieni:   

●    voit   kysyä   kaikilta,     

●   ja    kirjoittaa   kaikki   mainitut   monimuotoisen   opetuksen   edut   ja   haitat   

fläppitauluun   (yksi   tai   kaksi   arkkia).     

Jos   ryhmäsi   on   suuri:   

●    voit   jakaa   osallistujat   3–4   ryhmään   ja   pyytää   heitä   kirjoittamaan   

A4-arkeille   kaikki   monimuoto-opetuksen   edut   ja   haitat,     

●   ja    pyytää   jokaista   ryhmää   pitämään   lyhyt   esitys   -   he   voivat   kiinnittää   

arkkinsa   seinälle   kahteen   osaan:   edut   ja   haitat.     
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Huomautuksia   

Tavoitteena   on   antaa   osallistujien   miettiä   oppimiskokemusta   ja   rakentaa   oma   
lähestymistapansa   monimuoto-opetukseen.   He   saavat   myös   miettiä   off-   ja   online-opiskelun   
etuja   ja   haittoja.   

Tavoitteena   on   rikastaa   aiempaa   kokemusta   ja   valmistaa   heitä   seuraavaan   vaiheeseen.   

Kiinnitä   erityistä   huomiota   siihen,   jos   huomaat,   että   osallistujat   eivät   ole   tyytyväisiä   verkko-opiskeluun   -   
se   on   välttämätöntä   opintopiireille,   joten   yritä   varmistaa,   että   he   uskovat,   että   se   on   tehokas   tapa   oppia.   
Yritä   pyyhkiä   heidän   epäluulonsa   pois.   

   

Vaihe   3   -     10   '   

   

Ryhmässä   voit   vielä   lisätä   luetteloon   jotain.   Varsinkin,   jos   huomaat,   että   jotain   

olennaista   puuttuu,   on   hyvä   lisätä   se.   

    

Voit   katsoa   mallia   eri   lähteiden   /   julkaisijoiden   julkaisemista   listauksista.   Voit   myös   

hyödyntää   lähteitä,   jotka   löydät   moduulin   lopusta   verkkomateriaaleista.   

    

Huomautuksia   

Harjoituksen   tarkoitus   on   esitellä   monimuotoisen   oppimisen   etuja,   erityisesti   opintopiiriä   
ajatellen.   Tavoitteena   on   saada   osallistujat   vakuuttuneiksi,   että   opintopiirin   idea   perustuu   
todellisiin   kokemuksiin,   ja   vaikka   se   vaikuttaisikin   aluksi   vaikealta   tai   monimutkaiselta,   siitä   
on   hyötyä.   

   

Vaihe   4   -   2 0   '   

    

Kerro   osallistujille,   että   jokaisen   ohjaajan,   joka   suunnittelee   käyttävänsä   mitä   

tahansa   menetelmää,   työkalua   tai   harjoitusta,   tulisi   aina   ottaa   huomioon   seuraavat   

seikat:   

●    miten   käyttää   sitä   parhaalla   mahdollisella   tavalla   /   miten   saada   siitä   kaikki   

hyöty   irti?     

●    miten   minimoida   haitat?   
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Nyt   on   aika   miettiä,   miten   se   tehdään.   

    

Jaa   ryhmä   muutamaan   pienempään   ryhmään   ja   pyydä   heitä   miettimään   kahta   

edellä   mainittua   kysymystä.   Heidän   tehtävänään   on   luoda   luettelo   suosituksista   

liittyen   siihen,   miten   maksimoida   monimuotoisen   oppimisen   hyödyt   ja   minimoida   

haitat   -   käytännöllisellä   ja   toimivalla   tavalla.   

    

Vaihtoehto   1   -   toisissa   ryhmissä   mietitään   hyötyjä,   toisissa   haittoja.   

Vaihtoehto   2   -   kaikissa   mietitään   molempia.   

    

Kuinka   tulokset   esitellään,   on   vapaavalintaista.   

   

Huomautuksia   

Uuden   tiedon   soveltaminen   on   välttämätöntä   oppimiselle   -   sen   ansiosta   osallistujat   
muistavat   paremmin   tärkeät   tiedot.   

Mikä   on   välttämätöntä   tässä   tapauksessa?   Hyödyntää   aiemman   työn   johtopäätökset   
opintopiireissä.   Osallistujia   pyydetään   luomaan   luettelo   suosituksista   saadakseen   käytännön   
vinkkejä   opintopiirin   ohjaamiseen.   

Kyseisen   harjoituksen   toisena   tavoitteena   on   osoittaa,   kuinka   luoda   toimivat   olosuhteet   
tehokkaalle   monimuoto-oppimiselle.   Vaikka   se   ei   olekaan   välttämättä   helppoa,   se   on   
mahdollista.   

Yleistavoite   -   saada   osallistujat   pitämään   monimuotoisesta   off-   ja   online-koulutusten   
yhdistelmästä.   
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Suositeltavat   verkkomateriaalit   
Monimuoto-oppimisen   edut   -   lisälukemista:   

    

6   Reasons   Why   Blended   Learning   Is   Becoming   a   Trend   on   Pulse   Learning   

6   Major   Benefits   Of   Blended   Learning    (eLearning   Industry)   

The   7   Most   Important   Benefits   of   Blended   Learning    (Knowledge   Wave)   

What   are   the   Benefits   of   Blended   Learning?    (Digital   Marketing   Institute)   

Some   Interesting   Statistics   &   Facts   on   Blended   Learning   You   Must   Know   

Comparing   Student   Performance:   online   versus   blended   versus   face-to-face     (David   

K.   Larson   University   of   Illinois)   
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MODUULI   2.   MITEN   SUUNNITELLA   OHJELMA   
OMAAN   OPINTOPIIRIIN?   
Ennen   moduulia   kaikkien   osallistujien   pitää   valita   ainakin   yksi   opintopiiriin   sopiva   

aihe   ja   siihen   sopiva   verkkokurssi.   

Moduulin   tavoitteet   
Tämän   istunnon   jälkeen   osallistujat:   

●    tuntevat   opintopiiritapaamisen   rakenteen,     

●    heillä   on   suunnitelma   yhden   oman   opintopiiritapaamisen   ohjelmasta,     

●    ymmärtävät   tapaamisen   eri   osien   merkityksen.     

    

Kuinka   ohjata   tämä   moduuli   -   askel   askeleelta   
YLEINEN   KESTO:   90   min.   

   

Vaihe   1   -   20   '   

   

1. Kysy   osallistujilta,   mitä   he   tietävät   opintopiiritapaamisen   rakenteesta   ja   

osista.   Kirjoita   kaikki   luetellut   elementit   paperille.   Anna   osallistujille   

muutama   minuutti   aikaa   miettiä,   ja   täytä   sitten   lista   puuttuvilla   

elementeillä.   Muista   merkitä   elementit,   jotka   sopivat   jokaiseen   

opintopiiritapaamiseen   ja   ne,   jotka   kuuluvat   vain   ensimmäiseen   

tapaamiseen.   

2. Voit   myös   muistuttaa   osallistujia   opintopiirin   käsitteestä,   

vertaisoppimisen   eduista   ja   niin   edelleen.   Älä   unohda   mainita,   että   

opintopiiritapaamisten   rakenne   on   aikuisoppimisen   metodologian   

mukainen,   ja   siksi   kaikki   elementit   ovat   tärkeitä   eikä   yhtään   niistä   pidä   

ohittaa.  

3. Kysy   osallistujilta,   ovatko   he   valinneet   kurssit,   joita   he   haluavat   

käyttää.   Anna   heidän   kertoa   valinnoistaan   muutaman   minuutin   ajan.   

4. Kerro   osallistujille,   että   he   suunnittelevat   tämän   moduulin   aikana   yhden   

opintopiiritapaamisen   ohjelmaa.   Näytä   heille   suunniteltavan   

tapaamisen   rakenne   (ensimmäinen   tapaaminen   tai   jatkotapaaminen).   
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Huomautuksia   

Tämän   harjoituksen   tarkoituksena   on   saada   osallistujat   näkemään,   miltä   
opintopiiritapaaminen   näyttää,   mitkä   ovat   sen   osat   ja   miten   tapaaminen   voidaan   järjestää   
siten,   että   voidaan   saavuttaa   kaikki   sen   tavoitteet   -   koulutukselliset,   sosiaaliset   ja   itsensä   
kehittämiseen   liittyvät.   

Harjoituksen   tarkoituksena   on   luoda   luonnos   opintopiiritapaamisen   ohjelmarungosta   
P2PU-suosituksen   mukaisesti,   aikuisoppijoita   tukien.   

Tämän   moduulin   jälkeen   osallistujilla   on   oma   luonnos   ohjelmasta   ja   useita   työkaluja,   jotka   
voivat   tehdä   tapaamisesta   tehokkaamman.   

Ehdotettu   tapaamisten   rakenne   on   kuvattu   tämän   oppaan   Osassa   1:   Opintopiiri   
opintopiireistä.   

   

Vaihe   2    -    40   '   

   

1. Jaa   osallistujille   ”Opintopiiritapaamisen   ohjelma”   (löytyy   tämän   

moduulin   lopusta)   ja   pyydä   heitä   täyttämään   se   omilla   ideoillaan.   Anna   

heidän   itse   valita,   haluavatko   he   työskennellä   "jatkotapaamisen"   vai   

"ensimmäisen   tapaamisen"   parissa.   Jälkimmäinen   vaatii   enemmän   

ponnisteluja   opintopiirin   idean,   metodologian   ja   sääntöjen   

selittämiseksi.   Jokainen   voi   valita   kumman   haluaa.   Työskennelkää   20   

minuuttia.   

2. Muodosta   parit.   Pyydä   osallistujia   selittämään   parilleen   oma   

suunnitelmansa   ja   antamaan   toisilleen   palautetta   (muistuta   rakentavan   

palautteen   säännöistä)   -   20   minuuttia   

Huomautuksia   

Tämä  on  olennainen  osa  harjoitusta  ja  yksi  tärkeimmistä  osista  koko  koulutusta.             
Osallistujien  on  laadittava  suunnitelma  opintopiiritapaamista  varten.  Ajan  puutteen  takia  on            
mahdotonta  saada  suunnitelmaa  valmiiksi,  mutta  tämän  moduulin  tavoitteena  on  saada            
alulle   luonnos,   jonka   kehittelyä   voi   jatkaa   koulutuksen   jälkeen   -   ehkä   ohjaajien   avulla?   

Muistuta  osallistujia  ennen  aloittamista,  että  edellisen  moduulin  aikana  he  työskentelivät            
monimuoto-oppimisen   parissa,   joten   heidän   on   tarkoitus   sisällyttää   sitä   suunnitelmiinsa.   

Muistuta  heitä  myös  siitä,  että  heidän  ei  ole  pakko  sisällyttää  koko  verkkokurssia  yhteen               
tapaamiseen.  Se  on  yleensä  mahdotonta.  He  voivat  valita  osia  siitä  (ehkä  1-2)              
käytettäväksi  yhdessä  tapaamisessa,  varmistaen  että  jää  aikaa  myös  keskusteluun,           
pareittain   tai   ryhmissä   työskentelyyn   ja   pohdintaan.   
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Vaihe   3    -    20   '   

   

1.    Kerro   osallistujille,   että   jokaisella   on   oma   näkemys   siitä,   miten   

opintopiirinsä   vetää,   mutta   tapaamisessa   on   osia,   jotka   toistuvat   joka   

kerta,   kuten   aloitus,   aktiviteetit,   tavoitteiden   miettiminen,   arviointi.   He   

voivat   oppia   toisiltaan   menetelmistä   ja   työkaluista,   jotka   ovat   

hyödyllisiä   näissä   eri   osissa.     

2.    Jaa   paperi,   joka   on   jaettu   neljään   ruutuun   otsikoineen:   aloitus,   

aktiviteetit,   tavoitteiden   miettiminen,   arviointi.     

3.    Anna   post-it   lappuja   osallistujille   ja   pyydä   heitä   kirjoittamaan   ylös   

menetelmiä   ja   työkaluja,   joita   he   aikovat   käyttää   

opintopiiritapaamisissa   näissä   neljässä   eri   osasssa.   Anna   heidän   

työskennellä   10   minuuttia   ja   pyydä   heitä   kiinnittämään   post-it-laput   

paperille.     

4.    Lue   kaikki   laput   ääneen   ja   tarvittaessa   kommentoi   tai   kysy   lisätietoja.   

Kerro   heille,   että   nyt   heillä   on   "vihjetaulu",   jota   he   voivat   käyttää   

suunnitellessaan   opintopiiritapaamista.   Kehota   heitä   ottamaan   kuva   

paperista.     

    

Huomautuksia   

Harjoitus   on   eräänlainen   aivoriihi,   joka   on   tarkoitettu   tuottamaan   mahdollisimman   monta   
ideaa.   Vaiheen   tavoitteena   on   jakaa   ideoita,   menetelmiä   ja   työkaluja   osallistujien   kesken.   
    

Vaihe   4   -   10   '   

   

1.    Anna   osallistujien   palata   opintopiirisuunnitelmansa   pariin   ja   muokata   

sitä,   jos   haluavat,   jos   he   saivat   ideoita   toisiltaan.     

    

Suositeltavat   verkkomateriaalit   
P2PU-ohjaajan   käsikirja   
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Moniste   1   -   Jatkotapaaminen   
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Opintopiiritapaamisen   ohjelma   -   ”jatkotapaaminen”   

Vaihe   Kuinka   ohjata   Aika  

Mitä   
tarvitaan   

(materiaalit,   
laitteet)   

Aloitus   (viime   kerran   arviointi   /   odotukset   tälle   
kerralle)   

        

Toiminta   (esim.   yhteisöllisyyden   edistäminen,   sillan   
rakentamiseen   kurssin   ja   tosielämän   välille)   

        

Kurssityö   (muista   käyttää   sekä   online-   ja   
offline-toimintaa)   

        

Arviointi   (yhteenvetää   kokous,   ymmärtää,   mitä   on   
oppinut,   tapaamisen   arviointi)   

        



Moniste   2   -   Ensimmäinen   tapaaminen   
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Opintopiiritapaamisen   ohjelma   -   "ensimmäinen   tapaaminen"   

Vaihe   Kuinka   järjestää   /   miten   ohjata   Aika  

Mitä   
tarvitaan   

(materiaalit,   
laitteet)   

Johdanto   (järjestäjien   ja   ohjaajan   esittely,   opintopiirin   idea   
ja   metodologia,   kurssin   yleiskatsaus   ja   logistiikka,   
kysymykset)   

        

Tutustum 
inen     

(osallistujien   itsensä   esittely,   ensimmäiset   vaiheet   
ryhmän   rakentamiseen)   

        

Kurssityö   (sekä   online-   että   offline-toimintaa)           

Ryhmän   
odotukset  

(mitä   he   kaipaavat   oppiakseen   tehokkaasti   ja   
viihtyäkseen   ryhmässä,   säännöistä   sopiminen)   

        

Arviointi   (yhteenvetää   kokous,   ymmärtää,   mitä   on   oppinut,   
arvioida   tapaamista)   

        



MODUULI   3.   MITEN   TOIMIA   VAIKEISSA   
TILANTEISSA   

Moduulin   tavoitteet   

Tämän   moduulin   jälkeen   osallistujat:   

●    tuntevat   erityyppisiä   vaikeita   tilanteita,   joita   voi   esiintyä   

opintopiiritapaamisissa,     

●    tietävät   menetelmät   ja   välineet   vaikeiden   tilanteiden   välttämiseksi   tai   

selvittämiseksi,     

●    tuntevat   "vastuun   ympyrän".     

    

Kuinka   ohjata   tämä   moduuli   -   askel   askeleelta   

YLEINEN   KESTO:   90   min.   

   

Vaihe    1-30   '   

1. Jaa   osallistujat   4-5   ryhmään   (enintään   4   henkilöä   ryhmää   kohti).   Jaa   

jokaiselle   ryhmälle   (satunnaisesti)   yksi   paperiarkki,   jossa   on   lyhyt   

kuvaus   "vaikeasta   tilanteesta".   

2. Pyydä   heitä   valmistelemaan   lyhyt   (enintään   2   minuuttia)   roolipeli,   jossa   

he   esittävät   ratkaisun   ongelmaan.   

3. Pyydä   heitä   esittämään   kohtaukset.   

   

Huomautuksia   

”Vaikea   tilanne”   pelottaa   monia   kouluttajia,   kouluttajia   ja   ohjaajia.   Varsinkin   kokemattomia.   
Se   on   ok,   koska   se   osoittaa,   että   he   ovat   tietoisia   puutteistaan.   Sinun   tehtäväsi   
kouluttajana   on   näyttää   heille   (ja   varmistaa),   että   vaikeita   tilanteita   tulee   väistämättä   ja   
niitä   voi   esiintyä   milloin   tahansa.   Ohjaajan   tehtävänä   on   kuitenkin   olla   tietoinen   niistä   ja   
tuntea   joitain   tapoja   käsitellä   niitä.   

Tässä   tehtävässä   ehdotettu   menetelmä   (vaikean   tilanteen   toteuttaminen)   valittiin   kahdesta   
syystä.   Pelkkä   puhuminen   vaikeista   tilanteista   ja   tavoista   toimia   on   hyvä   tapa   visualisoida,   
mitä   voi   tapahtua,   mutta   se   ei   ole   yhtä   voimakas   kokemus   kuin   tällainen   harjoitus.   Roolipeli   
on   paljon   lähempänä   todellista   tilannetta   kuin   keskustelu,   joten   se   on   energisempi   ja   
osallistavampi   osallistujille.   Varsinkin   jos   koulutuspäivä   on   pitkä   ja   tämä   moduuli   on   
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suunniteltu   iltapäivälle,   se   voi   virkistää   heitä   ja   antaa   heille   mahdollisuuden   päästä   takaisin   
oppimismoodiin.   

Kaikki   eivät   kuitenkaan   pidä   roolileikeistä.   Jos   se   vaikuttaa   olevan   yleinen   mielipide,   voit   
muuttaa   harjoituksen   keskusteluksi,   mutta   ennen   sitä   yritä   saada   kaikki   innostumaan   
asiasta.   Jos   he   ujostelevat   tätä,   miten   he   voivat   järjestää   opintopiirejä?   Kerro   heille,   että  
heillä   on   ainutlaatuinen   mahdollisuus   harjoitella   ystävällisessä   ympäristössä.   

   

Vaihe   2 -15   '   

1. Kerää   mielipiteitä   ja   pohdintoja   ehdotetuista   ratkaisuista   /   

toimenpiteistä.   

2. Kysy   lisää   ideoita   näiden   tilanteiden   käsittelemiseksi.   

    

Huomautuksia   

Roolipeli   herättää   paljon   tunteita.   Tämä   osa   -   sen   lisäksi   että   se   tarjoaa   ideoita   vaikeiden   
tilanteiden   käsittelemiseksi   -   harjoittaa   osallistujia   kuuntelemaan,   hallitsemaan   tunteitaan   
ja   selittämään,   mikä   heille   on   ongelmallista.   

   

Vaihe   3   -     20-30   '   

   

Kehota   osallistujia   laatimaan   luettelo   muista   vaikeista   tilanteista,   joita   voi   esiintyä   

opintopiireissä.   Voit   kertoa   heille:   ”Se   oli   vain   yksi   vaikea   tilanne,   luultavasti   voit   

keksiä   toisen.   Pyydä   osallistujia   laatimaan   luettelo   vaikeista   tilanteista."   

1. Työskennelkää   pienissä   ryhmissä   ja   kirjoittakaa   tilanteet   A4-arkeille   tai   

suoraan   fläppitaululle.   

Lopputulos:   luettelo   vaikeista   tilanteista,   joita   voi   esiintyä   opintopiiritapaamisissa.   

Huomautuksia   

Harjoituksen   ensimmäisen   vaiheen   aikana   on   mahdotonta   käsitellä   kaikkia   mahdollisesti   
vaikeita   tilanteita.   Nyt   on   aika   kehittää   luettelo   niistä.   Tällainen   luettelo   laaditaan   
osallistujien   henkilökohtaisten   kokemusten   perusteella.   

Ryhmätyöskentely   säästää   aikaa.   Lopulliseen   luetteloon   ei   tarvitse   lisätä   kaikkia   tilanteita,   
jos   ne   ovat   samankaltaisia.   
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Vaihe   4   -     20   '   

    

Mitä   tehdä   tällä   luettelolla?   Kuinka   selviytyä   niistä   vaikeuksista?   -   esittele   ”vastuun   

ympyrä”   (katso   alla   oleva   moniste).   

    

Päätä   ryhmän   kanssa,   mitkä   vaikeudet   (luettelosta)   sopivat   mihinkin   renkaaseen.   

Voit   valmistaa   suuren   "vastuun   ympyrän"   lattialle   ja   antaa   osallistujien   sijoittaa   

A4-arkkinsa   oikeisiin   renkaisiin.   Jos   sijoittamisen   arvioinnissa   on   eroja,   

keskustelkaa   (lyhyesti).   

    

Pohtikaa   (ja   keskustelkaa)   yhdessä,   kuinka   puuttua   vaikeisiin   tilanteisiin,   jotka   ovat   

kahdella   sisemmällä   renkaalla.   

   

Huomautuksia   

Harjoituksen   viimeisellä   vaiheella   on   kaksi   tavoitetta.   Yksi   on   löytää   ratkaisuja   muihin   
vaikeisiin   tilanteisiin   ja   osoittaa   osallistujille,   että   he   ovat   "varustettuja"   monia   vaikeuksia   
vastaan.   

Toinen   tavoite   on   auttaa   heitä   ymmärtämään,   mikä   on   heidän   vastuunsa   vaikeissa   
tilanteissa,   ja   onko   heidän   aina   pakko   käsitellä   niitä.   Työkalu,   joka   voi   auttaa   tässä   
pohdinnassa,   on   ”vastuun   ympyrä”,   joka   kuvataan   alla.   
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Moniste   1   -   Vaikeiden   tilanteiden   kuvaukset   (A)   
    

"Internet   lakkasi   toimimasta,   et   voi   suorittaa   verkkokurssia..."   
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Moniste   1   -   Vaikeiden   tilanteiden   kuvaukset   (B)   
    

Yksi   osallistuja   loukkaa   toista:   ”Puhut   typeriä.   Sinulla   ei   ole   aavistustakaan,   mitä   

teemme!"   
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Moniste   1   -   Vaikeiden   tilanteiden   kuvaukset   (C)   

    

Kaikki   tai   osa   osallistujista   supisevat   ja   naureskelevat.   
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Moniste   1   -   Vaikeiden   tilanteiden   kuvaukset   (D)   

    

Joku   henkilö   (tai   ryhmä)   sanoo:   ”Miksi   emme   jatka   verkkokurssia   vaan   

keskustelemme   täällä   eri   aiheista?   Mennään   eteenpäin   verkkokurssin   kanssa!"   
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Moniste   1   -   Vaikeiden   tilanteiden   kuvaukset   (E)   

    

On   henkilö,   joka   käy   verkkokurssia   hyvin   hitaasti   ja   muu   ryhmä   hermostuu.   He   

kommentoivat   ja   ilmapiiri   kiristyy...   
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Moniste   2   -   Vastuun   ympyrä   

    

Vastuun   ympyrä   on   työkalu,   joka   auttaa   ymmärtämään,   mistä   on   vastuussa   -   ja   

missä   määrin.   Se   koostuu   kolmesta   renkaasta,   jotka   esittävät   kolmea   

vaikutustasoa   eri   tilanteisiin:   "Minulla   on   tilanne   hallinnassa   ja   olen   täysin   

vastuussa   siitä",   "Minulla   on   valtaa   tähän   tilanteeseen   ja   pystyn   vaikuttamaan   

siihen,   mutta   ilman   takuuta   onnistumisesta"   ja   "Tämä   on   täysin   hallitsematonta,   

enkä   voi   tehdä   mitään   muuta   kuin   minimoida   vahinkoja".   
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MODUULI   4.   MITEN   SITOUTTAA   OSALLISTUJAT   

AKTIIVISEEN   YHTEISTYÖHÖN   OPINTOPIIRISSÄ?   

Moduulin   tavoitteet   

Tämän   moduulin   jälkeen   osallistujat:   

●    tuntevat   erityyppisiä   aktiviteetteja,   joita   voidaan   käyttää   

opintopiiritapaamisissa,     

●    tietävät   tämäntyyppisen   toiminnan   keskeiset   haasteet   ja   sovellukset,     

●    ymmärtävät   oman   roolinsa   /   tehtävänsä   oppimisprosessin   aikana,     

●    pystyvät   valitsemaan   sopivia   toimintamuotoja   ryhmän   tavoitteiden   ja   

koostumuksen   mukaisesti.     

   

Kuinka   ohjata   tämä   moduuli   -   askel   askeleelta   

KESTO:   90   min   

    

Vaihe    1-25   '   

Muodosta   neljä   työtilaa   ("saaret")   -   neljä   pöytää,   joissa   on   yksi   (tai   useampi)   

julistepaperi   ja   muutama   tussi.   Kirjoita   jokaiselle   arkille   yksi   seuraavista   otsikoista   

ja   kysymykset:   

1.    Ryhmäkeskustelu     

●    miten   esittää   kysymyksiä?     

●    miten   rohkaista   ihmisiä   vastaamaan?     

●    miten   saada   kaikki   mukaan   keskusteluun?     

●    kenen   tulisi   osallistua   keskusteluun   -   kaikkien   vai   vain   niiden,   

jotka   haluavat?     

2.    Keskustelu   pienryhmissä   (3-6   henkilöä)     

●    miten   selvittää   ryhmän   jäsenten   osallistumisaktiivisuus   ja   

panos   ryhmätyöskentelyyn?      

●    auttavatko   ohjaajat   ryhmiä   työssään?     
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●    pitäisikö   joka   ryhmän   työskennellä   saman   aiheen   parissa   vai   

onko   joka   ryhmällä   oma   aiheensa?     

●    miten   ryhmien   tulosten   esittely   järjestetään?     

3.    Työskentely   pareittain     

●    minkälaisista   aiheista   kannattaa   keskustella   pareittain?     

●    miten   parien   tulosten   esittely   järjestetään?   Vai   jätetäänkö   

esittelemättä?     

●    kuinka   parit   muodostetaan?   Onko   jokin   "systeemi"   vai   

vapaaehtoinen   valinta?     

4.    Yksilötyö     

●    millaiset   työkalut   /   menetelmät   voivat   tukea   yksilötyötä?   

Pitäisikö   sen   perustua   vain   "ajatteluun"   vai   kenties   johonkin   

täytettävään   lomakkeeseen,   tarkistuslistaan,   taulukkoon?     

●    onko   se   vain   itsenäistä   työtä   vai   pitäisikö   se   jakaa   muiden   

kanssa?     

    

1. Jaa   ihmiset   neljään   ryhmään.   

2. Pyydä   jokaista   ryhmää   lähestymään   jokaista   "saarta"   ja   vastaamaan   

kaikkiin   kysymyksiin   ja   lisäämään   tarvittaessa   lisää   kommentteja.   Jos   

jokin   vastaus   /   kommentti   on   jo   kirjoitettu   ja   seuraava   ryhmä   on   

samaa   mieltä,   he   voivat   merkitä   sen   plussalla.   Tarvitaan   neljä   

“kierrosta”.   Ensimmäinen   kierros   on   noin   10   minuuttia,   seuraavat   noin   

5-7   min.   Osallistujat   liikkuvat   myötäpäivään   saarten   välillä,   jotta   

kulkeminen   on   sujuvaa.   Lopuksi   sinulla   tulisi   olla   neljä   fläppitaulua,   

jossa   on   vastaukset   jokaisesta   ryhmästä.   

3. Pyydä   jokaista   ryhmää   esittelemään   ”oma”   fläppitaulunsa.   

    

Huomautuksia   

Tämän   harjoituksen   tarkoituksena   on   esitellä   uusia   työmuotoja   niille,   jotka   eivät   tunne   
niitä,   ja   aktivoida   kaikki   osallistujat   miettimään   eri   työmuotojen   tehokasta   käyttöä.   

Tässä   osallistujille   tulee   tutuksi   myös   uusi   menetelmä   “world   cafe”,   jota   he   voivat   käyttää   
myös   opintopiireissä.   (Katso   lisätietoa   verkkomateriaalien   alta)   
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Vaihe   2   -    30   '   

   

Kysy   osallistujilta   tunnelmia   ja   arvioita   tehtävästä.   Voit   kysyä:   

●    Oliko   näiden   asioiden   käsittely   helppoa   vai   vaikeaa?     

●    Mikä   oli   tehtävän   vaikein   osa?   Miksi?     

●    Millaisia   menetelmiä   käytetään   todennäköisesti   opintopiireissä?   Miksi?     

    

Vaihe   3   -    15   '   

   

Kuinka   lisätä   osallistujien   kiinnostusta?   

1. Pyydä   osallistujia   miettimään   tapoja   lisätä   kiinnostuksen   /   sitoutumisen   

tasoa.   

2. Kysy   osallistujilta,   mitä   he   voivat   tehdä,   jotta   keskustelu   (ryhmissä,   

pareittain)   olisi   houkuttelevampaa.   Voit   kysyä:   

-   Tähän   asti   olemme   keskustelleet   työskentelymenetelmistä   olettaen,   että   

meillä   on   kysymyksiä   osallistujillemme.   Ja   heidän   tehtävänään   on   "ajatella   ja   

vastata"   -   yksittäin,   pareittain,   ryhmissä.   Käytännössä   meillä   on   enemmän   

vaihtoehtoja.   He   voivat   käyttää   valokuvia,   piirroksia,   julisteita   tai   piirtää   itse.   

Ajatelkaamme   jotain,   mikä   voisi   tehdä   harjoituksistamme   elävämpiä   ja   

kiinnostavampia.   Kuinka   voimme   stimuloida   osallistujien   energiaa   ja   

motivaatiota   ja   miten   voimme   tehdä   tästä   harjoituksesta   

mielenkiintoisemman?   

3. Kirjoita   kaikki   ideat   fläppitaululle   -   se   on   luettelo   ideoista,   joista   voi   olla   

hyötyä   jokaiselle   osallistujalle,   kun   he   ohjaavat   opintopiirejä   

tulevaisuudessa.   

Huomautuksia   

Voit   odottaa   erilaisia     reaktioita   ensimmäisessä   vaiheessa   ehdotettuihin   menetelmiin.   Jotkut   
osallistujat   saattavat   hyväksyä   ne   ja   käyttää   niitä   opintopiireissä.   Toiset   saattavat   olla   
haluttomia   -   "se   vie   aikaa",   "se   ei   ole   välttämätöntä",   "meidän   on   kysyttävä   osallistujilta"   ja   
niin   edelleen.  

Kaikille   on   hyväksi   miettiä   konsteja,   jotka   tekevät   osallistujista   aktiivisia   ja   sitoutuneita.   
Tämän   harjoituksen   tavoitteena   on   koota   luettelo   ideoista,   jotka   saattavat   innostaa   
osallistujia.     

Kerro   esimerkkejä   käyttämistäsi   työkaluista   ja   menetelmistä,   jotka   toimivat.   Kysy   muilta   
osallistujilta   heidän   kokemuksiaan.   Älä   unohda   mainita   työkaluja   ja   menetelmiä,   joita   on   
käytetty   tämän   koulutuksen   aikana.   
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Vaihe   4- 15   '   

    

Johdanto:   

”Tunnemme   menetelmiä   osallistujien   sitouttamiseksi,   joita   voidaan   käyttää   

verkko-opiskelun   lomassa,   ja   meillä   on   ideoita   siitä,   miten   tehdä   se   

mielenkiintoisella   tavalla.   Lopuksi   meidän   tulisi   keskustella   tällaisen   toiminnan   

tarkoituksesta.   Ole   hyvä   ja   jaa   ajatuksiasi,   millaisia     tavoitteita   voitaisiin   saavuttaa   

mainituilla   menetelmillä?   Tietysti   tiedon   jakaminen.   Mitä   muuta?"   

    

Ota   fläppitaulu   ja   tussit.   Kirjoita   muistiin   kaikki   osallistujien   antamat   ehdotukset.   

Yritä   laittaa   ne   johonkin   järjestykseen.   

    

Kysy   osallistujilta,   kokevatko   he,   että   on   erityisiä   menetelmiä,   jotka   soveltuvat   

erityisen   hyvin   tiettyjen   tavoitteiden   saavuttamiseen.   Katso   vihjeitä   alta   

(Huomautuksia).   

    

Huomautuksia   

Tässä   moduulin   viimeisessä   vaiheessa   sinun   tehtäväsi   on   korostaa,   että   opintopiirin   ohjaaja   
voi   käyttää   mitä   tahansa   toimintamuotoa,   enemmän   tai   vähemmän   aktiivista,   mutta   
arvioidakseen   toimiiko   se,   heidän   on   mietittävä   moduulin/tapaamisen   tavoitteita.     

Kuvauksesta   löydät   ehdotetun   kysymyksen,   mutta   voit   muotoilla   sen   haluamallasi   tavalla.   

Voit   aloittaa   tunnistamalla   eri   tavoitteet.   Opintopiiritapaamisen   tavoitteena   voi   olla   tiedon   
tai   taitojen   lisääminen   ensisijaisena   tavoitteena,   mutta   mitä   muuta?   Ryhmän   integrointi?   
Itseluottamuksen   lisääminen?   

Toisessa   vaiheessa   (molempien   vaiheiden   pitäisi   olla   melko   nopeita,   sinulla   on   yhteensä   15   
minuuttia)   yritä   kerätä   ideoita   siitä,   miten   aiemmin   mainittuja   menetelmiä   voidaan   käyttää   
näiden   tavoitteiden   saavuttamiseksi.   Esimerkiksi,   jos   tavoitteena   on   integroida   ryhmää,   
sinun   tulisi   käyttää   ryhmätyötä   saadaksesi   ihmiset   tuntemaan   toisensa.   Tai   jos   tavoitteena   
on   lisätä   osallistujien   itseluottamusta,   voit   järjestää   tehtäviä,   jotka   voivat   johtaa   osallistujat   
"pieniin   henkilökohtaisiin   voittoihin".   

    

Suositeltavat   verkkomateriaalit   

Guide   to   the   World   Cafe   method   

World   Cafe   method     
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http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
http://www.click4it.org/images/a/a5/World.pdf


MODUULI   5.   MITEN   KUUNNELLA,   MITEN   KYSYÄ   -   

JOHDANTO   KOMMUNIKOINTIIN   

Moduulin   tavoitteet   

Tämän   moduulin   jälkeen   osallistujat:   

●    ymmärtävät   muiden   kuuntelemisen   tärkeyden,     

●    tuntevat   erityyppiset   kysymykset   ja   niiden   roolit   ryhmätyössä     

●    osaavat   kuunnella   ja   esittää   kysymyksiä,     

●    ovat   kehittäneet   opintopiirinsä   ohjelmasuunnitelmaa.     

   

Kuinka   ohjata   tämä   moduuli   -   askel   askeleelta   

YLEINEN   KESTO:   90   min   

Vaihe    1-2 5   '   

    

Edellisessä   moduulissa   olet   ohjannut   osallistujat   läpi   osallistavien   menetelmien.   

Lähes   kaikki   niistä   sisälsivät   kysymyksiä.   Tiedämmekö,   miten   se   tehdään?   Tämä   

osa   opettaa   meitä   kysymään   kysymyksiä.   

    

1. Pyydä   kaikkia   osallistujia   työskentelemään   pareittain.   Jos   joku   jää   

ilman   paria,   voi   olla   myös   kolmen   hengen   ryhmä.   

2. Jokaisessa   parissa   on   henkilö   1   ja   henkilö   2.   Pyydä   jokaista   henkilöä   1   

esittämään   kysymyksiä   parilleen   mistä   tahansa   (työ,   vapaa-aika,   

kiinnostuksen   kohteet)   siten,   että   erityyppisiä   kysymyksiä   kysytään   

vuorotellen   -   avoin   kysymys,   suljettu   kysymys,   avoin   kysymys,   suljettu   

kysymys   ja   niin   edelleen.   Sitten   vaihda.   Ensin   vastannut   henkilö   alkaa   

nyt   kysyä.   Aika:   10   minuuttia   per   henkilö   -   20   min.   
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Huomautuksia   

Tässä   harjoituksessa   käsitellään   kysymyksiä.   Ensin   tutustutaan   erityyppisten   kysymysten   
rooliin   ja   merkitykseen.   

Usein   harjoittelun   aikana   osallistujat   eivät   pysty   tekemään   sitä   ohjeiden   mukaisesti.   Jos   niin   
käy,   pyydä   olemaan   tarkempi   seuraavassa   vaiheessa.   

Varmista,   että   kaikki   osallistujat   tietävät   eron   avoimien   ja   suljettujen   kysymysten   välillä.   
Anna   tarvittaessa   esimerkkejä.   

    

Vaihe   2 -15   '   

   

Kysy   osallistujilta:   

●    Pystyivätkö   he   pitämään   kysymysjärjestyksen?   Jos   ei,   miksi?     

●    Minkä   tyyppisiä   kysymyksiä   oli   helpompi   /   vaikeampi   esittää?   Miksi?     

●    Minkä   tyyppisiin   kysymyksiin   oli   helpompi   /   vaikeampaa   vastata?   Miksi?     

●    Minkä   tyyppisiä   kysymyksiä   tulisi   käyttää   opintopiiritapaamisissa?     

 

Huomautuksia   

On   odotettavissa,   että   tämä   voi   olla   vaikea   tehtävä   osallistujille.   Se   ei   noudata   normaalin   
keskustelun   kaavaa.   Mutta   tämän   vaiheen   tavoitteena   ei   olekaan   keskustelu,   vaan   testata   
erityyppisiä   kysymyksiä.   Selitä   se   kaikille,   jotka   ovat   turhautuneita   säännöistä.   

Korosta   pohdinnan   aikana   näiden   kysymysten   vaikutusta   keskusteluun   osallistuviin   ihmisiin.   
Mikä   sai   heidät   avautumaan,   mikä   sulkeutumaan?   

Viimeisillä   kysymyksillä   -   kysymysten   soveltamisesta   opintopiiritapaamisessa   -   kiinnitä   
heidän   huomionsa   kysymysten   erilaisiin   tavoitteisiin:   tarkoituksena   ei   ole   vain   jakaa   tietoa   
tai   tunteita   tai   mitata   tietoa,   vaan   lisätä   energiatasoa   tai   lopettaa   keskustelu.   Seuraavassa   
vaiheessa   kehität   edelleen   kyseistä   aihetta.   

    

Vaihe   3    -    15   '   

   

Kysymysten   merkitys   ja   kysymystyypit   -   pidä   lyhyt   esitys   kysymystyypeistä   ja   

niiden   soveltamisesta   opintopiiritapaamisissa   /   niiden   aikana.   
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Huomautuksia   

Voit   käyttää   materiaalia,   jonka   löydät   Suositellut   verkkomateriaalit   -osiossa.   Voit   käyttää   
myös   muita,   jos   tiedossasi   on   joitain,   josta   pidät   enemmän.   

Voit   myös   käyttää   videopätkää,   joka   esittelee   4   erityyppistä   kysymystä   vain   minuutissa   -   
eräänlaisena   virikkeenä.   

Tai   voit   käyttää   alla   olevaa   monistetta.   

Kerro   osallistujille,   että   se   ei   ole   täydellinen,   lukittu   luettelo   kysymyksistä,   muitakin   löytyy.   

    

Vaihe    4-30   '   

    

Pyydä   osallistujia   palaamaan   moduuliin   2,   jossa   he   työskentelivät   omien   

opintopiirisuunnitelmiensa   parissa.   Heidän   tehtävänään   on   valita   yksi   elementeistä,   

joka   edellyttää   "kysymysten   esittämistä"   (eräänlainen   ryhmäkeskustelu),   ja   

kirjoittaa   luettelo   kysymyksistä,   jotka   voisivat   synnyttää   keskustelua.   Heidän   tulisi   

valmistaa   2-3   kysymystä,   jotka   voivat   avata   tai   kehittää   keskustelua,   sitten   

kysymyksiä,   jotka   voivat   lisätä   energiatasoa,   ja   kysymyksiä,   jotka   voidaan   esittää   

keskustelun   tiivistämiseksi   /   loppuun   saattamiseksi.   Yhteensä   -   4-6   kysymystä.   

Tärkeää   on,   että   näiden   kysymysten   on   oltava   todellisia   ja   että   niitä   voidaan   

käyttää   keskustelun   aikana.   

Pyydä   3-4   ihmistä   esittämään   luettelonsa   ryhmälle.   

    

Huomautuksia   
    

Tämä   on   sovellusvaihe.   Osallistujat   työskentelivät   kysymysten   parissa,   nyt   on   aika   soveltaa   
sitä   tosielämään   -   ja   heidän   opintopiirisuunnitelmiinsa.   

Valmistaudu,   että   joku   saattaa   kertoa   sinulle,   että   hän   ei   aio   sisällyttää   ryhmäkeskustelua   
omaan   ohjelmaansa.   Voit   esitellä   menetelmän   hyötyjä,   mutta   et   voi   pakottaa   häntä   
lisäämään   sitä.   Pyydä   tällöin   häntä   luomaan   luettelo   kysymyksistä,   joita   voidaan   käyttää   
yksilötyöskentelyssä   tai   tapaamisten   arvioinnissa.   

Pyydä   osallistujia   etsimään   suunnitelmastaan   hetkiä,   joissa   voi   esittää   kysymyksiä.   Kun   
ovat   löytäneet,   pyydä   heitä   tunnistamaan   minkä   tyyppinen   kysymys   tulisi   esittää.   
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Suositeltavat   verkkomateriaalit   

Powerful   Questions   for   Facilitators   

Relearning   the   Art   of   Asking   Questions   

How   to   Master   the   Art   of   Asking   Questions   
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https://tinyurl.com/ulo7zhy
https://hbr.org/2015/03/relearning-the-art-of-asking-questions
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Moniste   1   -   kysymystyypit   

Tarjolla   on   paljon   kysymystypologioita.   Sinun   ei   tarvitse   tietää   kaikkia.   Tässä   monisteessa   

on   yksi   esimerkki,   joka   koostuu   kuudesta   kysymystyypistä.   
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Kysymyksen   
tyyppi   

Mikä   on   erityistä?   Tehtävä   /   rooli   

Yleinen   Kysytään   koko   ryhmältä   ●    avata   keskustelu   
●    auttaa   ryhmää   keskittymään   johonkin   
●   rauhoittaa    ryhmän   tunteita   

Suora   /   
henkilökohtainen   

Kysytään   yhdeltä   henkilöltä   ●    aktivoida   henkilö,   joka   ei   ole   aktiivinen   
●    kiinnittää   ryhmän   huomio   yksilöön   
●    kiinnittää   huomio   jonkun   osaamiseen/kokemuksen   (lisätä   

hänen   itseluottamustaan)   
●    hyödyntää   jonkun   asiantuntemusta   (jota   sinulla   ei   ole)   

Käänteinen   Kääntyä   takaisin   kysyjän   
puoleen  

●    luovuttaa   vastuu   vastauksesta   
●    sitouttaa   osallistuja,   motivoida   häntä   henkilökohtaiseen   

pohdintaan   
●    osoittaa   hänelle,   että   hänen   mielipiteensä   on   tärkeä   

(tärkeämpi   kuin   ohjaajan   -   kasvattaa   hänen   
itseluottamustaan)  

●    osoittaa,   että   kaikkien   on   ensin   etsittävä   vastausta   
itsenäisesti   ja   vasta   sitten   pyydettävä   apua   

Uudelleenohjattu   Kääntyä   koko   ryhmän   
puoleen  

●    sitouttaa   koko   ryhmä   etsimään   vastausta   
●    luovuttaa   vastuu   vastauksesta   
●    osoittaa   uskoa   "joukkovoimaan"   (lisää   heidän   

itseluottamustaan)  

Suljettu   Kun   vastaus   on   "kyllä"   tai   
"ei",   joskus:   numerot,   
päivämäärät,   nimet  

●    lopettaa   pitkä   keskustelu   
●    johtaa   ryhmä   toiseen   aiheeseen   
●    jotta   kaikki   voivat   vastata   
●    nostaa   energiatasoa   (lyhyt   kysymys,   nopea   vastaus)   
●    antaa   osallistujille   mahdollisuus   osallistua   keskusteluun   

(eräänlainen   jäänmurtaja),   jos   ryhmä   on   ujo   tai   epävarma   

Avoin   kun   vastaus   vaatii   vapaata   
puhetta,   ei   ole   rajoitettu   
muutamaan   sanaan   

●    tarkentaa   aihetta   
●    antaa   osallistujien   puhua   kokemuksestaan,   

tietämyksestään,   elämästään,   arvoistaan,   mielipiteistään   ja   
niin   edelleen   

●    osoittaa   osallistujille,   että   heidän   äänensä   on   tärkeä   ja   että   
heitä   kuunnellaan   

●    mennä   syvemmälle   aiheessa   
●    oppia   monimutkaisista   aiheista,   kontekstista,   olosuhteista   
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Tunnepohjainen     Esimerkkejä:   
●    "Mitä   mieltä   olet   

tilanteesta?"     
●    "Oletko   valmis   

menemään   
pidemmälle   tai   
haluatko   keskustella   
aiheesta…?"     

●    "Riittääkö   tämä   
selitys   vai   
tarvitsetko   minulta   
jotain   enemmän?"     

●    auttaa   osallistujia   selviytymään   vaikeista   tilanteista   (esim.   
edellisestä   toiminnasta)   

●    oppia   (ja   antaa   muiden   oppia)   enemmän   osallistujien   
arvoista,   tunteista   ja   niin   edelleen.   


