9. Ideoiden esittely

Ideoiden esittelytilaisuus tarjoaa mahdollisuuden kommunikointiin lasten ja
suunnittelijan / tilaajan välillä. Lapset esittelevät työpajojen tuloksista tekemänsä
esitykset omin sanoin suunnittelijoille, tilaajalle ja muulle yleisölle. Sekä lapset että
suunnittelijat saavat tilaisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja toiveita. Keskeiset
ideat ja sisällöt tulevat esiin.
Kesto
2 + 1-2 oppituntia

Oppiaineet
Äidinkieli, tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskuntaoppi

Työpajan ajallinen kesto riippuu siitä, montako
suunnitelmavaihtoehtoa esitellään ja kuinka aktiivisesti
oppilaat kyselevät ja kommentoivat.

Mitä lapset oppivat?
• Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

• Ryhmäviestintätilanteiden harjoittelu

Sopivin oppilasmäärä
1 luokkaa / opettaja

• Ilmaisurohkeuden ja -taitojen kehittäminen

Esittelytilaisuudessa oleellista on myös suunnittelijan tai
tilaajan osallistuminen.

• Esitysten laatiminen
• Erilaisten mielipiteiden salliminen

Mikä ikäisille?
Sopii hyvin kaikille ikäryhmille. 4-6-luokkalaiset
pystyvät jo tekemään esityksen kohtuullisen itsenäisesti
pienissä ryhmissä, mutta nuorempien kanssa on hyvä
tehdä esitys kootusti opettajan johdolla.

• Kuuntelu
Suunnitteluun saatava aineisto
• Lasten ideat ja toiveet kootusti esitettynä

• Välitön vuorovaikutus lasten kanssa
• Mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä

Materiaalit
• Tietokone, jossa Powerpoint-ohjelma tai vastaava

• Valokuvia tehdyistä töistä ja työpajoista
• Projektori, valkokangas ja tietokone
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Opettajan etukäteisvalmistelut
• Sovitaan aika suunnittelijan, tilaajan ja mahdollisten muiden tahojen kanssa.

• Oppilaiden valmistelu etukäteen:
• Miksi on tärkeää, että ideat esitellään suunnittelijalle / tilaajalle? Millainen on hyvä esitys?
• Opettaja huolehtii, että esittelytilaisuudessa on tarvittava av-välineistö ja sopiva tila.
• Lähetetään kutsut medialle ja muille kunniavieraille.
• Esitysten siirto etukäteen esittelyssä käytettävälle tietokoneelle.

Työpajan kulku
Esityksen laatiminen
• Opettaja kertoo oppilaille, miksi ideat esitellään suunnittelijalle / tilaajalle.

• Oppilaat saavat tilaisuuden kertoa omin sanoin, mikä heidän ideoissa on tärkeää. Jos suunnittelija
ei ymmärrä jotain, hänellä on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä. Ideoista voidaan keskustella
suunnittelijan / tilaajan kanssa kasvokkain.

• Oppilaat laativat sähköisen esityksen joko koko luokka opettajan johdolla tai itsenäisesti pienissä
ryhmissä.

• Esitysten kesto on sovittu yhdessä riippuen esiteltävän aineiston määrästä. Sopiva aika on yleensä noin
5-10 minuuttia esitystä kohden.

• Jos luokassa on tehty monta työpajaa voidaan sopia, että yksi ryhmä esittelee yhden työpajan tai esimerkiksi,
että jokainen pari esittelee oman työnsä. Esitysten kesto on yhteensä maksimissaan 30-45 minuuttia.

• Esityksessä olisi hyvä kertoa ainakin seuraavat asiat:
• Mitä tehtiin? Ketkä tekivät? Millaisia ideoita / huomioita / ajatuksia töissä on? Oliko luokka yhtä mieltä
jostakin asiasta? Onko joku asia erityisen tärkeä? Halutaanko suunnittelijalta / tilaajalta kysyä jotain? On
tärkeää varmistaa, että suunnittelijat ymmärtävät, mitä ideakuvat esittävät.

• Esityksessä on hyvä olla paljon kuvia tehdystä työstä selventämässä ajatuksia.
• Sovitaan, kuka esittää minkäkin osion ja harjoitellaan esitysten pitämistä etukäteen.
Esittelytilaisuus 1-2h
• Esitykset ladataan etukäteen esityksessä käytettävälle tietokoneelle.

• Lapset pitävät esitykset sovitussa järjestyksessä.
• Tarjotaan mahdollisuus esittää kysymyksiä heti esityksen jälkeen.
• Varataan riittävästi aikaa keskustelulle.
• Keskustelusta kannattaa kirjoittaa muistio tai nauhoittaa keskustelu.

Vinkkejä
• Esittelytilaisuuden ajallinen kesto riippuu siitä, kuinka laaja materiaali esitellään ja kuinka aktiivisesti
oppilaat kyselevät ja kommentoivat.

• Esityksiä kuuntelemaan voidaan pyytää myös muita luokkia, lehdistöä ja lähialueen asukkaita.
• Opettajalla kannattaa olla varalla pari nopeaa liikunnallista leikkiä, sillä osalle voi olla todella vaikeaa
keskittyä kuunteluun. Hyviä leikkejä ovat sellaiset, joissa pysytään paikoillaan, mutta noustaan ylös.
Tarvittaessa pidetään välitunti.
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