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JOHDANTO

Tämä opas perustuu ajatukseen opettajista ei vain tärkeinä sidosryhmän jäseninä,
vaan he osallistuvat tämän tutkimuksen tekemiseen. Tarkoituksena on se, että
paneelien pitäisi heijastaa projektin päämääriä rohkaisemalla reflektointiin,
yhteistoiminnalliseen oppimiseen/päätöksentekoon ja opettajan roolin
omaksumiseen.
Ensimmäisen paneelin tutkimusalan laajuus ja esitettävien kysymysten lukumäärä
edellyttivät materiaalin jakamista kolmeen jaksoon, joista kukin käsittelee yhtä
seuraavista teemoista:
1.
2.
3.

Valintojen tekeminen
Työidentiteetti/uraidentiteetti
Tehokkaiden toimintatapojen omaksuminen

Opas käyttää tätä lähestymistapaa ja esittää ehdotettua mallia ensimmäiselle
jaksolle, jossa käsitellään valintojen tekemistä. Samaa lähestymistapaa edellytetään
noudatettavan jaksoilla 2 ja 3.
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EHDOTETTU MALLI OPETTAJAPANEELI 1:LLE
PERIAATTEET

Perinteinen kohderyhmäajattelutapa tietojen keräämiseksi opiskelijoilta ja
henkilökunnalta saattaa sisältää useita varjopuolia:
.
Reflektoivilla ajattelijoilla ei ehkä ole tarpeeksi aikaa muodostaa omia
näkemyksiään, ennen kuin heitä pyydetään ilmaisemaan ne.
Osallistujat eivät ehkä mielellään kerro rehellisiä mielipiteitään muiden edessä,
varsinkaan jos he eivät tunne toisiaan hyvin.
Kovaäänisemmät/itsevarmat yksilöt saattavat hallita keskustelua ja hiljaisemmat
osallistujat voivat yksinkertaisesti ”myötäillä” heidän näkemyksiään.
Hiljaisemmissa ryhmissä vetäjillä saattaa olla kiusaus “johdatella” keskustelua.
Keskustelu suodattuu muistiinpanojen tekijän ja niistä tehdyn muistion kautta.
Sen vuoksi ehdotetaan vaihtoehtoista tapaa tietojen keräämiseen. Se perustuu
tämän projektin pohjalla oleviin sosiaalikonstruktiivisiin periaatteisiin. Jos käytetään
kriittisten taitojen tai yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita, saadaan seuraavia
etuja:
Rajoitettu aika saadaan tehokkaaseen käyttöön.
Saadaan aikaa yksilölliseen, reflektiiviseen ajatteluun, joka hyödyttää
ryhmäkeskustelua.
Luodaan mahdollisuuksia saada kaikki näkökulmat kuulluiksi ympäristössä, jossa
osallistujat tuntevat olonsa turvallisiksi.
.
Osallistujat johdattelevat pienryhmäkeskusteluja itse ja he laativat omia raportteja
niistä.
Koko ryhmäkeskustelua voidaan käyttää tutkimaan ja selvittämään vastauksia,
joiden avulla saadaan perusteellisempaa tietoa.
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EHDOTETTU LÄHESTYMISTAPA
Lähestymistavassa on useita vaiheita. Ajoitus on laadittu kuvitteellisen 120 minuutin
istunnon pohjalta. Ohjaajien on oltava tiukkoja ajoituksen suhteen, niin että pysytään
asiassa.
Ennen istuntoa:
Järjestä tarpeeksi suuri huone, jossa opettajat voivat liikkua pöytien ympärillä ja
tulla yhteen koko ryhmän keskustelua varten.
Lähetä kysymykset osallistujille, jotta heillä olisi aikaa pohtia niitä etukäteen
(katso Liite 1)
Laadi allekirjoitettava lomake (katso Liite 2), että saataisiin kirjaus osallistujista
(huomaa alla oleva ilmoitus nimettömyydestä/luottamuksellisuudesta)
Jos mahdollista, järjestä sopivaan paikaan virvokkeita/välipalaa

Järjestämispäivänä:
Tuo paikalle paperikopio kysymyksistä jokaiselle osallistujalle
Järjestä pöydät ympäri huonetta kysymysten lukumäärän mukaan
Kirjoita jokainen kysymys lehtiötelineen paperin yläreunaan ja sijoita ne sopiviin
pöytiin (katso Liite 3)
Aseta jokaiselle pöydälle tussikynä – erivärinen kynä eri pöytiin
Vaihe 1:

Tervetuloa (5 minuuttia)

Kiitä osallistujia saapumisesta paikalle
Ohjaajat esittelevät itsensä
Selitä kokoontumisen syy – lyhyt kuvaus projektista, heidän roolinsa siinä
Selitä käytettävä lähestymistapa
Painota luottamuksellisuutta/nimettömyyttä/rehellisyyden tarpeellisuutta
Vaihe 2:

Yhteisön rakentaja (5 minuuttia)

Tiedämme, että ihmiset ilmaisevat itseään sitä vähemmän rehellisesti, mitä
enemmän he kokevat olonsa epämukavaksi tai pelkäävät tulevansa nolatuiksi tai
näyttävät typeriltä muiden edessä. Siksi tämän vaiheen tarkoitus on auttaa
osallistujia tutustumaan toisiinsa, rentoutua ja tuntemaan olevansa ”turvassa”.
Voidaan käyttää joitakin nopeita ja yksinkertaisia tunnelmaa keventäviä leikkejä
(katso Liite 4:n ehdotuksia).
Vaikka ryhmän jäsenet olisivat ennestään tuttuja, istunnon aloittaminen hauskalla
leikillä auttaa keventämään tunnelmaa.
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Vaihe 3:

Jakautukaa kuuteen pienryhmään (5 minuuttia)

Jos ryhmä on pieni, tämä ei ole välttämätöntä – osallistujat voivat heti aloittaa
työskentelyn yhden tai kahden lähellä istuvan henkilön kanssa. Suuremmassa
ryhmässä osallistujat voidaan jakaa ryhmiin sattumanvaraisesti (katso Liite 5:n
ehdotukset).
Jos osallistujia on enemmän kuin 12, voidaan järjestää 6 kahden tai useamman
henkilön ryhmää, jotka sijoitetaan kuuteen pöytään karusellitoimintoa silmälläpitäen.
Jos osallistujia on vähemmän kuin 12, yksi tai useampi pöytä on aina tyhjänä
karusellin aikana.
Pyydä jokaista ryhmää valitsemaan sihteeri ja ajanottaja.
Vaihe 4:

Yksilöllinen reflektio (10 minuuttia)

Monet ihmiset ovat reflektoivia ajattelijoita, jotka tarvitsevat aikaa kootakseen
ajatukset, ennen kuin heitä pyydetään vastaamaan kysymyksiin.
Tässä vaiheessa osallistujille jaetaan kysymyslomakkeet ja heitä pyydetään
viettämään muutama hiljainen minuutti, jonka aikana he kirjoittavat omat
vastauksensa. Koska kysymykset on lähetetty heille etukäteen, heidän olisi pitänyt jo
harkita vastauksiaan, joten tämä vaihe antaa heille mahdollisuuden vielä tarkentaa
vastauksiaan.
Vaihe 5:

Karuselli (60 minuuttia – 10 minuuttia x 6 pöytää)

. Jokaiselle ryhmälle annetaan erivärinen kynä ja pyydetään istumaan pöytään, jossa
on lehtiötaulun kysymykset. He antavat vastauksensa kysymyksiin ja päättävät
yhdessä, mitä lehtiötaulun sivulle kirjoitetaan.
Ryhmä pitää alkuperäisen kynänsä mukanaan. He siirtyvät seuraavan
kysymyspöydän ääreen ja keskustelevat vastauksistaan näihin kysymyksiin. He
pohtivat myös edellisen ryhmän vastauksia, merkitsevät + -merkillä ne vastaukset,
joista ovat samaa mieltä, ja − -merkillä ne, joista ovat eri mieltä. He lisäävät
kysymyksiin omat vastaukset, jos niitä ei ole siellä.
Karusellin aikana ohjaajien pitää kierrellä ja kuunnella huomaamattomasti, jos ilmi
tulee jotakin mielenkiintoista, hämmentävää tai keskustelua herättävää.
60 minuuttia on pitkä aika, joten ohjelman puolivälissä voidaan pitää lyhyt tauko.
Vaihe 6:

Koko ryhmän keskustelu (30 minuuttia)

Ohjaaja ottaa lehtiötaulun sivut pöydälle 1 ja näyttää ne niin, että kaikki näkevät ne.
Hän ottaa esille kohdat, jotka vaativat selvitystä tai lisätutkimusta ja ohjaa syntyvää
keskustelua. On tärkeää, että valitaan vain nämä kohdat, ettei keskustelua käydä
kaikista kysymyksistä käytettävissä olevan ajan puitteissa. Eri väreistä ilmenee, mikä
ryhmä on vastannut kysymyksiin, ja plussat ja miinukset kertovat, mistä he olivat
samaa tai eri mieltä keskenään. Tämä toistetaan kaikkien kysymyslehtiön sivujen
kohdalla.
Toinen ohjaaja tarvitaan tässä vaiheessa merkitsemään esille otetut kohdat (ohjaaja
voi olla joku ryhmän jäsenistä).
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Huom: Tämä jakso voi kestää pitempäänkin, jos osallistujilla on paljon annettavaa.
Hyvä ohjaus on siis tärkeää.
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Vaihe 7:

Loppupäätelmät (5 minuuttia)

Kiitä osallistujia ajan antamisesta ja osallistumisesta
Pyydä osallistujia antamaan täydennetyt kyselylomakkeet – he voivat
myöhemmin antaa lisätietoja
Pyydä palautetta siitä, miten he kokivat keskustelutilaisuuden
Selitä, mitä tapahtuu seuraavaksi
Keskustelutilaisuuden jälkeen:
Ohjaajat keräävät lehtiötelineen vastaukset ja koko ryhmäkeskustelun aikana tehdyt
merkinnät paneeliraporttiin (katso Liite 6 mallikaavio).
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LIITE 2
URAOPPIMISEN PROJEKTI
Päiväys_____________________________
OPETTAJAPANEELIN MERKINTÄLOMAKE
Varmistukaa siitä, että nämä tiedot kerätään vain tarkkailua varten ja pysyvät luottamuksellisina. Ketään paneeliin osallistujaa ei tunnisteta
seuraavissa raporteissa.
Sukupuoli
Nimi

M

N

13

Työkokemus
opettajana

Opetetut aineet/ammattialat
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LIITE 3

OPETTAJAPANEELI 1
KESKUSTELUTILAISUUS 1:

VALITSEMINEN/VALINTOJEN TEKEMINEN
KARUSELLIKESKUSTELU PIENRYHMÄSSÄ
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LIITE 4
“Tutustuminen” Yhteyden rakentaminen

Nimipeli
Kaikki istuvat ringissä ja ajattelevat jotakin adjektiivia, joka kuvaa heitä
itseään – sen on alettava samalla kirjaimella kun heidän etunimensä.
Henkilö 1

“Hei, nimeni on Anne ja olen aurinkoinen”.

Henkilö 2

“Hei, nimeni on Liisa ja olen luotettava. Tämä on Anne ja hän
on aurinkoinen”.

Henkilö 3

“Hei, olen Matti ja olen musikaalinen. Tämä on Liisa, hän on
luotettava, ja tama on Anne, aurinkoinen”

… ja niin edelleen koko ryhmä, kunnes viimeisen pitää esitellä kaikki muut.
Jos jonkun muisti pettää, muut auttavat!
Vaihtelua
Kaikki keksivät itselleen ammatin, joka alkaa samalla kirjaimella kuin heidän
etunimensä.
Henkilö 1

“Hei, nimeni on Anne ja mina olen astronautti.”

Henkilö 2

“Hei, mina olen Liisa ja olen leipuri. Tämä on Anne, ja hän on
astronautti.”

Henkilö 3

“Hei, minun nimeni on Matti ja olen maalari. Tämä on Liisa,
hän on leipuri ja tama on Anne, astronautti.” jne.
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LIITE 5
Menetelmiä ihmisten jakamiseksi ryhmiin.

1

Syntymäpäivät

Pyydä osallistujia asettumaan riviin huoneen poikki syntymäpäivän mukaan,
tammikuun ensimmäisestä joulukuun 31:een (tämä toimii myös yhteyden luojana,
koska heidän täytyy puhua toisilleen löytääkseen paikkansa rivissä).
Antakaa sitten järjestyksessä jokaiselle rivissä seisovalle numero tarvittavien ryhmien
lukumäärän mukaan, esim. ”1, 2, 3, 4, 1, 2; 3, 4…” jos ryhmiä on neljä.
Kaikkien pitää muistaa saamansa numero ja mennä ryhmiin, joilla on sama numero.
Vaihtelua:
Pyydä osallistujia asettumaan riviin aakkosjärjestyksessä sukunimen ensimmäisen
kirjaimen mukaan. Pyydä heitä riviin sen mukaan, kuinka lähellä koulua/oppilaitosta
he asuvat.
2

Suosikit

Pyydä osallistujia seisomaan nurkkaan mielivuodenaikansa perusteella. Sitten mene
eri ryhmien luo ja anna kullekin jäsenelle numero.
Vaihtelua:
Mahdollisuuksia on rajattomasti! Jaa osallistujat ryhmiin mielivärin, suosituimman
etnisen ruokalajin tai hiusten/silmien värin perusteella…
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LIITE 6

OPETTAJAPANEELI 1:N RAPORTTI
KESKUSTELUTILAISUUS 1:

VALITSEMINEN/VALINTOJEN TEKEMINEN
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JOHDANTO
Tämä raportti sisältää opettajapaneelin tulokset keskustelutilaisuudesta, joka pidettiin
____________________________________
(järjestäjän nimi)

______________________
(päivämäärä)

____________ (merkitse numero) henkilökunnan jäsentä osallistui tähän
opettajapaneeliin
ja sillä on seuraavanlainen profiili:

Sukupuoli

Opettaja 1

M

Opettajakokemus
vuosina

N

Opettaja 2
Opettaja 3
Opettaja 4
Opettaja 5
Opettaja 6 ..
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Opetetut kurssit/oppiaineet

YHTEENVETO KESKEISISTÄ TULOKSISTA

POHDINTOJA
(ilmenneet mielenkiinnon kohteet, kuinka hyvin opettajat osallistuivat, reagointi
lähestymistapaan, muutokset tulevia keskekustelutilaisuuksia ajatellen)
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