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ESITTELY

Tämä projek� on luotu tarjoamaan 1.5 ja toisen sukupolven eurooppalaisille maahanmuu�ajille päteviä

taitoja, jotka mahdollistavat työskentelyn omissa yhteisöissään monikul�uurisina johtajina ja ope�ajina.

Keskeisimpinä kohderyhminä ovat:

Keskeisiä kohderyhmiä ovat mm.

-1.5 ja toisen polven maahanmuu�ajat;

- maahanmuu�ajien parissa työskentelevät amma�koulu�ajat, sosiaalityöntekijät, ope�ajat ja

vapaaehtoiset;

- maahanmuu�ajien kotou�amisen parissa työskentelevät laitokset ja järjestöt, työvoimaneuvojat,

polii�set pää�äjät ja sosiaalisesta kotou�amisesta vastaavat viranomaiset.

Termi 1,5 sukupolvi vii�aa ihmisiin, jotka muu�avat uuteen maahan ennen teini-ikää tai sen aikana.

Tämän sukupolven jäsenet edustavat hyvin erityistä ryhmää, koska he tuovat mukanaan piirteitä

ko�maastaan, mu�a jatkavat assimilaa�otaan uudessa maassa.

Toisaalta toisen sukupolven maahanmuu�aja on syntynyt maahan, johon vähintään toinen vanhemmista

on aiemmin saapunut maahanmuu�ajana. Toisin kuin heidän vanhempansa, toinen sukupolvi on jo täysin

integroitunut enemmistöyhteiskuntaan. Näillä yksilöillä on maahanmuu�ajataustastaan nousseita

ainutlaatuisia taitoja, jonka vuoksi he voivat toimia sillanrakentajina enemmistöyhteiskunnassa. Kielitaidon

ja kul�uurillisten esteiden vuoksi, ensimmäisen sukupolven maahanmuu�ajat eivät pysty tähän yhtä hyvin.

Lisäksi projek�n tavoi�eena on varustaa 1,5 ja toisen sukupolven maahanmuu�ajat taidoilla, kyvyillä ja

vaadi�avalla �edolla, jo�a he voivat toimia kansainvälisinä työntekijöinä yhteisöissään rakentamalla..

kul�uurienvälinen työ vastaa sopivas� pätevien interkul�uurityöntekijöiden kasvavaan kysyntään, joka
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au�aisi siirtolaisyhteisöjä paikallisessa ympäristössä. He pystyvät toimimaan linkkinämaahanmuu�ajayhteisön

ja paikallisten välillä. Tämä tukee niin uusien tulokkaiden kuin ensimmäisen sukupolven kotoutumista.

Kul�uurienvälinen työ vastaa kasvavaan tarpeeseen saada päteviä monikul�uurisia työntekijöitä, jotka

au�avat maahanmuu�ajayhteisöjä paikallisessa konteks�ssa.

Projek�sta odotetaan kahdenlaisia tuloksia – aineellisia ja ainee�omia. Keskeisimmät konkree�set tuotokset

ovat �edollisia - aineellista ja aineetonta. Tärkeimmät konkree�set tuo�eet ovat henkiset tuotokset:

1. 1.5. JA 2. SUKUPOLVEN MAAHANMUUTTAJIEN RESURSSIT – kommentoitu katsaus �etolähteisiin,

jotka lii�yvät 1,5 ja toisen polven maahanmuu�ajiin. Kommentoi katsaus �etolähteisiin aiheesta 1,5 ja toinen

sukupolvi.

2. MONIKULTTUURISEN TYÖN LÄHESTYMISTAPOJEN VERTAILUKARTTA – kuvaus lähestymistavoista

kul�uurienväliseen työhön kumppanimaissa. OPAS OPETTAJILLE - opas aikuiskoulu�ajille kurssien

johtamiseen pyrkiville kul�uurienvälisenä työntekijänä.

3. OPETTAJIEN OPAS – opas aikuiskoulu�ajille kurssien johtamisen pyrkiville kul�uurienvälisenä

työntekijänä. - koulutusohjelma, joka tarjoaa kohderyhmille taitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen

interkul�uurisen työntekijän toimintaan.

4. HARJOITUSOHJELMA MAAHNMUUTTJATAUSTAISILLE MONIKULTTUURISILLE TYÖNTEKIJÖILLE –

harjoitusohjelma tarjoaa kohderyhmille tarvi�avia taitoja toimia tehokkaas� monikul�uurisena työntekijänä.

5. “KUINKA ARVOTTAA JA HYÖDYNTÄÄ 1,5 JA TOISEN SUKUPOLVEN AINUTLAATUISTA KULTTUURIA” –

maahanmuu�ajien kanssa työskenteleville aikuiskoulu�ajille työkaluja, MITEN ARVORISTIIN JA KÄYTETÄÄN

1.5. JA TOINEN SUKUPOLVEN AINUTLAATUISTA KULTTUURIA" - tarjotaan maahanmuu�ajien kanssa

työskenteleville aikuiskoulu�ajille koulutusvälineitä, jotka antavat heille mahdollisuuden käsitellä erityisiä

sosiokul�uurisia tapauksia ja siirtolaisten kul�uuriomaisuu�a yleensä.

Tuotokset ovat saatavilla kuudella eri kielellä: englan�, suomi, bulgaria, tsekki, italia ja puola.

Ainee�omat tulokset:

- Kasvanut �etoisuus kumppanimaiden 1,5 ja toisen sukupolven asioista

- Kohderyhmän �etoisuuden lisääminen siitä, kuinka menestyksekkääs� toimitaan kul�uurienvälisenä

työntekijänä yhteisössä

- Kohderyhmän taitojen ja �etojen parantuminen, jota tarvitaan jokapäiväisessä työssä kul�uurises� ja

kielellises� moninaisissa ryhmissä

- Henkilöstön yhteiseen koulutukseen osallistuneiden kul�uurienvälisten osaamisen parantaminen.

- Laajentunut eurooppalainen verkosto kumppaniorganisaa�oiden toimesta.

Innova�ivisen ja kansainvälisen lähestymistavan ansiosta hankkeella odotetaan olevan myönteinen

VAIKUTUS kaikkiin kohderyhmiin, jolloin 1,5-vuo�aista ja toisen sukupolven maahanmuu�ajista tulee

täydellinen kiihdy�elijä maahanmuu�ajayhteisöissä tapahtuville muutoksille ja tämän seurauksena koko

yhteiskunnassa suhteessa maahanmuu�ajien kotou�amiseen.

Hanke tarjoaa myös maahanmuu�ajien parissa työskenteleville koulu�ajille, sosiaalityöntekijöille ja

vapaaehtoisille innova�ivisia resursseja, jotka rikastavat heidän työstrategioitaan ja laajentavat heidän

�etämystään 1,5 ja toisen sukupolven siirtolaisten ainutlaatuisista kul�uuriomaisuuksista.

KUMPPANUUS ka�aa laajan maan�eteellisen ka�avuuden (FI, PL, BG, CZ, UK, IT) ja edustaa

tasapainoises� erityyppisiä organisaa�oita. Se hyötyy kumppaneiden erikoisalojen, kul�uurien ja

koulutusjärjestelmien moninaisuudesta, joista he tulevat. Kumppaniverkostot tukevat myös hankkeen

toteu�amista – jokaisessa 2GEM-kumppanimaassa on mukana myös lukuisia osakkuuskumppaneita.
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Kappale 2

KULTTUURI

“Kaikki ihmiset ovat samanlaisia; Vain heidän tavat ovat erilaisia."
Confucius

Johdanto

Olemme ihmisiä, joista tulee sellaisia kuin olemme pääasiassa sen ryhmän kul�uurin vuoksi, johon
synnyimme .Vaikka hedelmällisen kontak�n kau�a muihin eri kul�uureihin syntyneisiin ja koska kaikki
elämässä muu�uu jatkuvas�, saatamme muu�aa joitain meille luontaisia kul�uurisia piirteitä, kul�uuria,
joka on sisältynyt sosiaalisiin olosuhteisiimme lapsuudesta as�, opi�uja normeja. perheemme, koulussa,
vuorovaikutuksessa aikuisten ja ikätovereiden kanssa, luonto, kuvat, ympärillämme oleva arkkitehtuuri,
talo, jossa asuimme, ja paljon muuta, �etoises� tai alitajuises� ovat osa sitä, keitä olemme. Jokainen
kul�uuri ilmentää maailmankuvaa vastauksena todellisuuteen, jossa sosiaalinen ryhmä elää. Siksi voimme
myös väi�ää, e�ei ole olemassa sosiaalista ryhmää ilman kul�uuria.

Nykypäivän globalisoituneessa maailmassa elämme jatkuvassa yhteydessä eri kul�uureja edustaviin
ihmisiin, ja se, mitä tarkoi�aa luoda kaikille kul�uurises� rikastu�ava ympäristö, joka johtaa viisaampaan
yhteiskuntaan, on edelleen tarkastelun alla, mu�a myös valaisevia tosielämän esimerkkejä. Tutkimuksena
tarjoavat välähdyksen mahdollisesta tulevasta, eri�äin posi�ivisesta kehityksestä.

Tavoi�eet

Tämä kappale tarjoaa pohdintoja kul�uurin monimutkaisuudesta ja sen yleisestä merkityksestä
yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Lisäks, monikul�uurisuuden, kul�uurienvälisyyden ja transkul�uurisuuden
kiehtovaan alueeseen perehtyessään interkul�uurityöntekijät ja tulevat interkul�uurityöntekijät
huomaavat, e�ä heidän amma�nsa avautuu uusille näkemyksille, koska heistä voi tulla ak�ivisia ja
väl�ämä�ömiä tekijöitä oikeudenmukaisemman ja onnellisemman yhteiskunnan perustamisessa.
monimuotoisuuden, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden kunnioi�amisesta. He saa�avat havaita roolinsa
laajemman merkityksen ja tunnustuksen sekä sen, e�ä he voivat saavu�aa henkilökohtaista kasvua
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amma�llisen toiminnan kau�a.

Itse asiassa, koska liikkuvuus lisääntyy Euroopassa ja EU:hun saapuu paljon kolmansista maista, on olennaisen
tärkeää varmistaa, e�ä monikielisyys ja kul�uurienvälisyys ovat keskeisiä.
Tämä kappale keski�yy kolmeen pääkysymykseen:

Miten kul�uuri määritellään ja miksi se on tärkeää?

Miten kul�uuri vaiku�aa käy�äytymiseen?

Hieman enemmän kuin välähdys monikul�uurisuuden, transkul�uurisuuden ja interkulturalismin
määritelmistä. Mikä voisi olla oikea tapa edetä?
kappalen lopussa muutama sana pää�ää tämän yleiskatsauksen "kul�uurista".

Miten kul�uuri määritellään ja miksi se on tärkeää?

"Kul�uurilla" on montaa määritelmiä, ja olisi ehkä parasta jä�ää sen käsitys intui�oon sen sijaan, e�ä se
raja�aisiin �ukoille parametreille, mu�a hyödynnämme menneisyyden ja nykyisyyden tutkimusta
syventääksemme tätä kiehtovaa ymmärrystä itsestämme ja ihmisistä. maailman.

Sosiologia ymmärtää kul�uurin kaikkien sosiaalisten ryhmien jäsenten kehi�ämiksi kieliksi, tapoiksi,
uskomuksiksi, säännöiksi, taiteiksi, �edoiksi ja kollek�ivisiksi iden�teeteiksi ja muistoiksi, jotka tekevät heidän
sosiaalisesta ympäristöstään merkityksellisen.

Kul�uuri on kollek�ivinen termi, jonka opimme meidän elämän vaiheiden kau�a. Normit ja arvot vaihtelevat
kansojen ja maan�eteellisten alueiden mukaan, ja perusoletukset muokkaavat tapaamme kokea
yleismaailmallisia haasteita.

Kul�uuri on elämäntapamme. Se sisältää ominaisuutemme, vakaumuksemme, perinteemme, murteemme ja
tapomme. Kul�uuri heijastuu historiaamme, perintöömme ja tavassamme ilmaista ajatuksiamme ja
mielikuvitustamme

Cris�na De Rossi, antropologi Barnet and Southgate Collegesta Lontoossa, on sitä mieltä, e�ä kul�uuri ka�aa
uskonnon, ruoan, mitä käytämme, miten käytämme sitä, kielemme, aviolii�omme, musiikin, sen, minkä
uskomme olevan oikein tai väärin, kuinka istumme pöytä, kuinka tervehdimme vieraita, kuinka toimimme
rakkaiden kanssa ja miljoona muuta asiaa.

Siksi kul�uuri ja yhteiskunta koskevat ihmisolennon in�imimpiä puolia, sänkytyypistä, jossa nukumme,
syömään ruokaan, pyrkimyksistä toisten kanssa ote�uun rooliin, virkistyspaikasta ystävien terveh�miseen. .
Lyhyes� sano�una kul�uuri ja yhteiskunta ovat kaksi käsite�ä, jotka
koskevat ihmisten elämän perus- ja perustavia alueita.

Kul�uuri ja yhteiskunta ovat kaksi käsite�ä, jotka sisältävät
suunna�oman määrän aiheita ja merkityksiä, ja ne ovat usein
parrasvaloissa keskusteluissa, jotka tuhoavat niiden syvällisen
merkityksen, laajuuden ja merkityksen, o�avat par�kulaariset sävyt ja
mitätöivät niiden edustaman universaalin kauneuden.

Todella lyhyt mu�a ka�ava kul�uurin määritelmä tulee Unescosta
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(Yhdistyneiden kansakun�en koulutus-, �ede- ja kul�uurijärjestö): "Sarja yhteiskunnan tai sosiaalisen
ryhmän erityispiirteitä henkises�, aineellises�, älyllises� tai emo�onaalises�".

Toisalta, "yhteiskunta" on sen sijaan joukko yksilöitä, joita yhdistävät erilaiset suhteet, mukaan lukien
yhteistyömuodot,

Ihmisyhteiskunta on siis hyvin organisoitu yhteisö, joka koostuu toisiinsa linki�yvistä yksilöistä, joilla on
sama kul�uuri ja jotka ovat �etoisia omasta iden�tee�nsä ainutlaatuisuudesta. Selviytymisen turvaavat
yhteistyön, yhteistyön ja työnjaon muodot riippuvat historian aikana muodostuneen kul�uurin tyypistä.
Yksinkertaises� sano�una kul�uuri on �etyn ihmisryhmän "historian aikana kertynyt �eto", yhteiskunta
on "organisaa�orakenne", jolla kul�uuri itse lepää, ilman kul�uuria ei ole yhteiskuntaa ja päinvastoin.
Kul�uuria voidaan pitää yhteiskunnan elinvoimana.

Kul�uurin olennaisia elemen�ejä ovat arvot ja uskomukset. Ne ovat keino väli�ää kul�uuria sukupolvelta
toiselle. Oppiperiaa�eet ja vakaumukset muodostavat ihmisten uskomuksen. Arvot au�avat
muokkaamaan yhteiskuntaa. He myös osoi�avat vääryydet ja oikeudet sekä hyvän moraalin.
Hyvin merkityksellisiä kul�uurissa ovat musiikki ja kieli. Musiikkia voidaan pitää ihmiskunnan
universaalina kielenä, ja jokainen kul�uuri antaa tunnusmerkkinsä oman musiikkinsa kau�a.
Kielet ovat jatkuvas� kehi�yvä tekijä, johon kul�uuri voidaan heijastua täysimääräises�. Kun kieli katoaa
viimeisen puhujansa kanssa, se vie mukanaan tuon kul�uurin kertyneen historian ja �edon.
Se on eritäin tärkeää �edostaa se tosiasia, e�ä kielet kuolevat pois ja niiden mukana kokonaisia
kul�uureja katoaa ikuises�. Kuten biologinen monimuotoisuus, kielet lisääntyvät, kun lähestymme
päiväntasaajaa. Valite�avas�, kuten biologisen monimuotoisuuden kohdalla, myös sukupuu�oon
kuoleminen lisääntyy. Viimeisten 500 vuoden aikana noin puolet maailman tunnetuista kielistä on
kadonnut. On arvioitu, e�ä 90 prosen�a tämän päivän kielistä (noin 6 000) saa�aa kuolla sukupuu�oon
100 vuoden kulu�ua, jolloin jäljelle jää noin 600. Kielet ovat kuolleet pois, mu�a tämän ilmiön
�edostamisesta keskustellaan vähän akateemisten piirien ulkopuolella. Onko sillä väliä? Vastaus lii�yy
yhteiskunnan polii�seen kehitykseen; Ei ole sa�umaa, e�ä Euroopassa puhutaan nykyään vähemmän
kieliä kuin esimerkiksi vain yhdessä Afrikan maassa: Nigeriassa. Kielellisen/kul�uurisen
monimuotoisuuden ja biologisen monimuotoisuuden välillä on korkea korrelaa�o: missä on monia kieliä,
siellä on myös paljon perhosia.
Harmon, Terralinguan sihteeri, kirjoi�aa mitä koske�avimmin tulevaisuudesta, jossa on vähemmän
monimuotoisuu�a: "Sen sijaan, e�ä maailma olisi täynnä miljoonia lajeja, tuhansia kieliä ja muita
kul�uurisia eroja ja valtavas� vaihteleva maisema, olisimme saaneet piirtää yhden paljon karumman.
Olisimme voineet syntyä ko�araisten ja rikkaruohojen asu�amaan maailmaan, jossa jokainen puhui ja
pukeutui, söi ja käy�äytyi suunnilleen samalla tavalla, jossa jokainen pelto ja kaupunki näy� melko
samanlaiselta kuin muut... Mu�a meillä oli onnea. Meillä on maailma, joka meillä on. Se, jonka olemme
perineet, on todella, vaikkakin, eroava maailma. Jos jatkamme toimimista tavoilla, jotka tuhoavat
monimuotoisuuden, elämä jatkuu, mu�a elävyytemme -." Tämän ainutlaatuisen inhimillinen tunteemme
siitä, mitä elämän oletetaan olevan, olisi kuollut sukupuu�oon."

Otamme itsestaan selvä, e�ä kul�uurienvälisen työntekijän ei pitäisi ainoastaan au�aa siirtolaisia,
pakolaisia ja kaikkia uusia tulokkaita integroitumaan ja ratkaisemaan elämänkysymyksiä uudessa
ympäristössään, mu�a hänen täy�yy myös levi�ää �etoisuu�a minkä tahansa maailman etnisen
vähemmistön kul�uurin ja kielen tärkeydestä ja kunnioi�amisesta. Tätä voidaan kutsua
monikul�uurisuuden kunnioi�amiseksi.
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Miten kul�uuri vaiku�aa käy�äytymiseen?

Nykyään voimme "mi�aa" kul�uurin vaikutusta
käy�äytymiseen. Voimme käy�ää �lastoihin perustuvia
työkaluja siitä, miten ihmiset reagoivat erilaisiin �lanteisiin.
Fernando Lanzeriin mukaan, joka hyödyntää 28
vuoden kokemustaan ABN AMRO:n johtajana,
konsul�na yli 40 maassa ja useiden aiheeseen
lii�yvien kirjojen kirjoi�ajana, nostamme esiin
viisi päätapausta, joita yhteisöt osoi�avat
kul�uurivaikutuksista johtuvaan käy�äytymiseen lii�yen.
Nämä esitetään vastakohtana pääasiassa länsimaisten ja
itämaisten kul�uurien välillä ja joskus pohjoisten ja eteläisten maiden välillä.
Ne ovat:
Hierarkia vs tasa-arvo Individualismi vs kollek�vismi Suorituskyky vs väli�äminen/elämän laatu
Epävarmuuden väl�äminen vs sen olla joustavuus vs kuri

Hierarkia vs tasa-arvo. Yleises� on tode�u, e�ä itämaiset kul�uurit vaiku�avat ihmisten
käy�äytymiseen hierarkkisia lähestymistapoja kohtaan millä tahansa sosiaalisen elämän osa-
alueella. He jopa soveltavat "tehoetäisyy�ä", joka on fyysinen etäisyys, kun jonkun, jolla on
alhaisempi asema, on lähesty�ävä niitä, joiden katsotaan olevan korkeampi. Länsimaissa,
kuten Euroopassa ja Amerikassa, lähestymistapa kehi�yy tasa-arvoisemmalta pohjalta;
tehoetäisyy�ä on edelleen jollain tavalla, mu�a se on hienovaraisempaa, ei niin selvää.

Individualismi vs kollek�vismi. Näissä maissa, joissa individualismi on vallitsevaa, yksilö on
tärkeämpi kuin ryhmä. Riippuma�omuus vaaditaan ja on käytäntöä ilmaista oma mielipide,
vaikka se ei muita miellytäisi. Kollek�vismiin perustuvassa yhteiskunnassa ryhmään
kuuluminen ja sille uskollisuus ovat etusijalla. Niin kauan kuin näin tapahtuu, ryhmä huoleh�i
yksilöstä. Se elintärkeä ylläpitää harmoniaa ryhmän sisällä. Länsimaalaiset ymmärtävät itsensä
itsenäisenä ja erillään muista ihmisistä. Itsenäiseen itseensä perustuva käy�äytyminen kokee
yhteiskunnan perusyksikkönä yksilön ja ryhmät ovat olemassa yksilön hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tästä syystä länsimainen kul�uuri tunnistetaan individualis�seksi kul�uuriksi.
Individualis�sessa kul�uurissa yksilön ainutlaatuisuus on tärkeää.
Ihmisiä rohkaistaan ilmaisemaan sisäisiä �lojaan tai tunteitaan ja vaiku�amaan muihin
ihmisiin. Sitä vastoin idän asukkaat pitävät itseään perustavanlaatuises� yhteydessä muihin ja
toisistaan riippuvaisina. Niille, joiden käy�äytyminen perustuu keskinäiseen riippuvaisuuteen,
yhteiskunnan ydinyksikkö on ryhmä. Lisäksi yksilöiden tulee sopeutua ryhmään, jo�a
yhteiskunnan harmonia säilyy. Tästä syystä itämainen kul�uuri tunnistetaan kollek�vis�seksi
kul�uuriksi. Kollek�vis�sessa kul�uuriilmapiirissä yksilöt yri�ävät muokata itseään eivätkä
vaikuta muihin. Kuitenkin sekä individualis�sissa e�ä kollek�vis�sissa kul�uureissa kaikilla
yksilöillä on sekä itsenäistä e�ä toisistaan riippuvaista käy�äytymistä, vaikka jokainen kul�uuri
yleensä kannustaa tavalla tai toisella.
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Suorituskyky vs väli�äminen/elämänlaatu. Suorituskeskeisessä kul�uurissa on tärkeää suoriutua
ja saavu�aa. Ihmiset, jotka tekevät niin, saavat yhteiskunnan palkitsemisen taloudellisen tai
aseman perusteella. "Huoleh�vissa" kul�uureissa sen sijaan avain on elämänlaatu.
"Huoleh�vassa" kul�uuriilmapiirissä ihmiset esiintyvät, mu�a yleensä he tekevät niin (eli
työskentelevät) voidakseen nau�a elämästä, kun taas suoritussuuntautuneessa kul�uurissa työtä
pidetään elämää itseään, se on elämän tarkoitus.

Epävarman väl�äminen vs. antaa olla. Yhteiskun�a, joilla on kaikenlaisia mene�elyjä
epävarmuuksien väl�ämiseksi. Jotkut näistä ovat suunni�elu, järjestäminen, jäsentäminen ja
tarkistaminen. Päinvastoin, on yhteiskun�a, jotka ovat vähemmän huolissaan epävarmuuden
väl�ämisestä eivätkä vaali suunni�elun tarve�a. He käsi�elevät mieluummin �lanteita, jos niitä ilmenee.

Joustavuus vs kurinalaisuus. Joustavuus edelly�ää useiden erilaisten ideoiden, polkujen,
strategioiden käy�öä tavoi�een saavu�amiseksi, ja on tärkeää olla joustava �lanteen mukaan.
Yhteiskunnassa, jossa joustavuus on alhainen, on vain yksi polku seura�avana. Mikä tahansa muu
on väärin. Joten kurinalaisuudesta tulee ensiarvoisen tärkeä, eikä poikkeuksille ole varaa, kun taas
eri�äin joustavassa kul�uurissa poikkeuksia voi olla monia, koska kaikki riippuu �lanteesta.

Ja entä tunteet? Se, ovatko tunteet yleismaailmallisia vai kul�uurisia, on toistuva kysymys
psykologien tunnetutkimuksen historiassa…

Hieman enemmän kuin välähdys monikul�uurisuuden, transkul�uurisuuden ja
interkulturalismin määritelmistä. Mikä voisi olla oikea tapa edetä?

Nykypäivän globalisoituneessa maailmassa on niin tavallista kohdata erilaisia termejä ja käsi�eitä
maahanmuu�ajien kotou�amisesta, kul�uurien sekoi�umisesta, vuoropuhelun johtamisesta
monietnisissä ympäristöissä. Interkul�uurityöntekijä on yhä enemmän mukana kehi�ämässä
erilaisia suuntauksia, jotka koskevat eri kul�uuritaustaisten ihmisten siviiliyhteiselämää missä
tahansa Euroopan maassa.

Sen takia on
tärkeää kirjoi�aa
s e l l a i s t e n
k ä s i � e i d e n
merkitys kuin
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Monikul�uurisuus, transkul�uurisuus ja interkul�uurisuus, jo�a voimme paremmin tunnistaa ja
nimetä nuo �lanteet, vuorovaikutukset ja olosuhteet, joita kohtaamme elämässä, opiskelussa ja
työssä; ja jo�a meillä olisi myös oma �etoisempi krii�nen aja�elumme niistä.

Mul�culturalism. Monikul�uurisuus. Jos aja�elemme itse sanaa, voimme helpos� ymmärtää,
e�ä se vii�aa monien (moni)kul�uurien olemassaoloon. Se tosiasia, e�ä se pää�yy "ismiin",
saa�aa saada meidät aja�elemaan ideologiaa. Itse asiassa vii�aamme monikul�uurisuuteen
määri�elemään todellisuu�a, jossa monet kul�uurit elävät rinnakkain ja missä tahansa
kul�uuritaustaiset ihmiset voivat ilmaista omaa iden�tee�ään. Poli�ikan näkökulmasta
monikul�uurisuus käsi�elee kaikkien etnisten vähemmistöjen kul�uurisen monimuotoisuuden
hallintaa. Sosiologit, kul�uurikrii�kot, polii�kot ja niin edelleen ovat arvostelleet
monikul�uurisuu�a. Kaiken kaikkiaan sana lii�yy johonkin posi�iviseen, mu�a siinä voi olla
hyviä ja huonoja puolia, koska myös hai�oja on tutki�u. Nämä selventävät seli�ämällä
transkul�uurisuuden merkityksiä.

Transkul�uurisuus. Viime aikoina tutkimusaloilla on liikkeellä uusia, ei uusia ajatuksia yhteisössä
tai kansakunnassa esiintyvien kul�uurien monimuotoisuuden edistämisestä. Käsite
transkul�uurisuudesta, joka tunnetaan myös nimellä kosmopoli�smi, houku�elee krii�kkoja yhä
enemmän. Jos vertaamme transkul�uurisuu�amonikul�uurisuuteen, voimme nähdä, kuinka ne
eroavat tuloksista. Kul�uurinen monimuotoisuus nähdään joko kul�uuristen elemen�en
sulamisena, kuten transkul�uurisuuden tapauksessa, tai niiden lisäyksenä valtavirran kul�uuriin,
kuten monikul�uurisuuden tapauksessa.

Monikul�uurisuu�a ei pidetä kul�uurin vapau�ajana, koska etniset vähemmistöt eivät ylitä
kul�uurirajojaan eivätkä määri�ele itseään uudelleen. Ne pysyvät kapseloituina omaan
kul�uuriseen kehykseensä, ikäänkuin eristyksissä. Monikul�uurisuuden vastustajat sanovat
paradoksaalises�, e�ä tämä vihjaisi viime kädessä ihmisten ja kul�uurien näkemiseen vielä
erilaisempana kuin ne ovat. Lisäksi, koska kul�uurit kehi�yvät jatkuvas�, kul�uurin
kehystäminen voi tukea stereotypioiden juurtumista yhteisöön. Voisimme ajatella sitä, e�ä
olemme tavalla tai toisella globalisaa�on johdosta yhteydessä eri kul�uureihin kuuluviin
yksilöihin, niin työssä, peruskoulussa kuin yliopistossakin, harrastustoiminnassa tai
yksinkertaises� ostoksilla. Tämä vuorovaikutus, tapahtuipa se si�en suuremmalla tai
pienemmällä uteliaisuudella ja avoimuudella toista kohtaan, tuo�aa panoksia, jotka pitkällä
aikavälillä tuovat muutoksia aja�elutapaamme, mahdollises� koh� sitä kosmopolii�sta
kansalaista, joka on pohjimmiltaan transkul�uurinen.

Monikul�uurisuus näy�ää kuitenkin olevan ensimmäinen olennainen askel
kosmopoli�smia koh�. Monikul�uurisuuden kau�a laajennamme �etoamonimuotoisuudesta ja
opimme kunnioi�amaan ja juhlimaan sitä. Opimme kuinka kaunis ja rikas elämä voi kukoistaa
läpi ihmiskunnan.

Interkul�uurisuus. Nykyään ei ole harvinaista nähdä musiikkifes�vaaleja, joissa muusikot
soi�avat perinteisiä soi�mia ympäri maailmaa, ja monet ihmiset nau�vat puhumisesta
soi�mien yhteisöllisyydestä ja eroista, soi�otavoista ja tunteista, muistoista ja pyrkimyksistä,
joita heidän musiikkinsa väli�ää. Tämä voi olla esimerkki kul�uurienvälisyydestä, koska se
osoi�aa, e�ä kul�uurien välinen vuoropuhelu tapahtuu. Kul�uurienvälisessä yhteisössä vallitsee
kaikkien kul�uurien ymmärtäminen ja kunnioi�aminen, molemminpuolinen ajatusten ja
kul�uuristen normien vaihto sekä syvien ihmissuhteiden kehi�yminen. Interkul�uurisuus
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tarkoi�aa ak�ivisuu�a toisen kul�uurin (tai sen näkökoh�en) suorassa syventämisessä suoran
kontak�n, kul�uurienvälisen vuoropuhelun kau�a, kun taas monikul�uurisuus vain rohkaisee
tuntemaan ja kunnioi�amaan erilaisia kul�uureja.

Johtopäätös

Uskomme, e�ä elämän monimuotoisuuden ja sen moninaisten kul�uurien omaksuminen on rikastu�avaa ja
posi�ivista kehitystä ihmiselle. Kul�uurinen monimuotoisuus toimii molemmin puolin: nau�taan omasta
monimutkaisuudestamme ja ris�riitaisuuksistamme ja osataan arvostaa maailman ihmisten välisiä eroja.
Opitaan olemaan avoimia kul�uurieroihin ja meistä tulee monimutkaisempia, värikkäämpiä ja järkevämpiä
ihmisiä.

Yritä tehdä yhteenveto vastaamalla näihin kysymyksiin:

Miten kul�uuri määritellään ja miksi se on tärkeää?

Ei ole olemassa yhtä tarkkaa määritelmää, mu�a se on kaikki, mitä me ihmiskuntana kehitämme
koko historiamme yhteiskuntana. Se määri�elee elämäntyylimme ja käy�äytymisemme.

Miten kul�uuri vaiku�aa käy�äytymiseen?

Se määritellään tapamme rakentaa elämäntapamme ja mikä tärkeintä, sosiaaliset
käy�äytymisemme ja suhteemme. Eläminen hierarkian tai tasa-arvon mukaan, enemmän huomion
kiinni�äminen ryhmään tai yksilöihin, luovuuden ase�aminen kurinalaisuuden edelle, performa�ivisempi
tai kantavampi oleminen – nämä kaikki riippuvat kul�uurista, jossa elämme.

Mikä eroa on mul�-, inter- ja transkul�uurisilla.
Monikul�uurisuus tarkoi�aa yksinkertaises� sitä, e�ä alueella elää monia kul�uureja.

Kul�uurienvälinen tarkoi�aa vuoropuhelua muiden kul�uurien kanssa kunnioi�aen ja hyväksyen.
Transkul�uurinen on samankaltainen kuin kosmopolii�nen, se vii�aa kul�uurien sulamiseen monien
kul�uurien ja arvojen globaalissa maailmassa.



13

Kappale 3

OPPIMISIYMPÄRISTÖT

IJohdanto

Nykyään �edämme, e�ä paras tapa oppia ei ole olla opete�u, vaan olla mo�voitunut
oppimaan. Ope�ajaksi haluavan ei tulisi pitää itseään �edon "lahjoi�ajana" vaan pikemminkin
oppaana, paimenena, joka luo oikeat olosuhteet ja ilmapiirin jollekin toiselle oppiakseen ja
pitää silmällä mitä on opi�u. antaa oikeat materiaalit, oikea suunta ja valita paras menetelmä.
Se johtuu siitä, e�ä elämme nyt �edon aikakaudella, jolloin �eto on (liian) helpos� saatavilla.
Kaikilla voi olla �etosanakirja käden ulo�uvilla, joten kukaan ei tarvitse ope�ajaa olevan kuin
avoin kirja. ope�ajan, joka opastaa meitä ja antaa ohjeita, kuinka ero�aa, mikä on oikein
opi�ava ja mikä on tarpeetonta.

Tässä luvussa yritämme näy�ää, millä tavalla oppimisympäristö voidaan luoda riippuen
siitä, mitä haluamme oppilaidemme oppivan. Menetelmät esitetään oikeanlaisen materiaalin ja
oikeanlaisen oppimisympäristön mukaises�. Tämän luvun tavoi�eena on näy�ää, kuinka
parhaiten työskennellä niiden kanssa, joille haluamme ope�aa, ei vain sitä, mitä meidän on
välite�ävä, vaan ennen kaikkea oppia oppimaan ja käy�ämään siirre�yä �etoa itse. Näytämme
sinulle, milloin on parasta käy�ää oikeantyyppistä oppimisympäristöä.

Tavoi�eet

Luku on suunniteltu au�amaan oikean menetelmän valitsemisessa materiaalille, jonka
haluamme oppilaidemme oppivan. Olemme yleensä to�uneet perinteiseen koulutusmalliin,
jossa ope�ajan sanoma oli tärkein vies�ntämuoto. Valite�avas� tämä muoto on
kasvatusteorian kannalta eri�äin tehoton, eikä ennen kaikkea kiinnostava. Aikuisten kanssa
työskennellessämme meidän tulee vakuu�aa heidät haluavansa oppia. Valite�avas� tämä
muoto on kasvatusteorian kannalta eri�äin tehoton, eikä ennen kaikkea kiinnostava. Aikuisten
kanssa työskennellessämme meidän tulee vakuu�aa heidät haluavansa oppia. Aikuisten ei
tarvitse tehdä mitään, varsinkaan heidän ei tarvitse oppia, joten tavan, jolla opetamme heille
�etoa, tulee olla houku�eleva ja ennen kaikkea antaa heille merkitys tekemisessä. Koulutuksen
menestyminen riippuu monista tekijöistä, mu�a ennen kaikkea se johtuu kiinnostuksesta
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materiaalia kohtaan ja oppimismo�vaa�osta. Molempien varmistamiseksi meidän on luotava
sopiva oppimisympäristö.

Periaa�eessa pidämme opetusta vuorovaikutuksena ope�ajan kanssa, jossa ope�ajat
ope�avat opiskelijoita antamalla heille �etoa. Ja oppiminen kuvitellaan usein kirjan kanssa
istumisena ja yri�ämisenä muistaa niin paljon kuin pystymme. But when we go a li�le deeper into
the issue we can clearly see, that for example: Mu�a kun menemme hieman syvemmälle asiaan,
voimme selväs� nähdä, e�ä esimerkiksi: kun ope�aja ope�aa, me opimme, joten oppiminen ei ole
prosessi, joka ei varsinaises� koostu annetun �edon itsenäisestä hankkimisesta; kun teemme
muita asioita, kuten kokkaamme cordon bleua ensimmäistä kertaa, opimme myös, samoin kuin
vieraillessamme Krakovan vanhassa kaupungissa turis�na; kun lennämme leijaa lapsemme kanssa,
opetamme... kuinka lennä�ää leijaa; kun johtaja työntää työntekijänsä ongelman ratkaisuun, hän
on ope�aja; kun tapaamme ystäviä ja yritämme yhdessä selvi�ää, kuinka aiomme järjestää
yhteisen matkamme vuorille, opimme; ja kun äi� pitelee ensimmäistä, vastasyntyny�ä lastaan, he
molemmat oppivat. Joten ope�aminen ja oppiminen ovat paljon enemmän kuin yleensä
aja�elemme. Se on prosessi, joka tapahtuu joka hetki, jolloin koemme jotain uu�a.
Oppimisympäristössä ymmärrämme �laa, jossa tarjotaan parhaat olosuhteet uuden oppimiseen.
Tästä näkökulmasta voimme ero�aa kaksi eri näkökulmaa:
1. Voimme oppia yksin tai ryhmässä (tämä tulee eroon: yksilöllinen ja kollek�ivinen oppiminen)
2. Meillä voi olla ope�aja, joka johtaa meitä, tai voimme oppia itse (mikä tekee jaon hierarkkisen ja
jakautuvan oppimisen välillä).
Meillä on siis neljä yhdistelmää näistä, kuva�una seuraavas�:

hierarchical distributive

individual

collective
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I. Hierarkkinen-yksilöllinen �la

Tässä �lassa tärkeintä on suhde yksilöön. Tämä ympäristö vaa�i keskinäistä ymmärrystä ja luo�amusta.
Mu�a mikä on eri�äin tärkeää: tässä �lassa oppijalla ei ole mitään vaikutusta siihen, mitä hän oppii.
Materiaali on valmis ja asete�u etukäteen. Tämä �la on hyvä ser�fioin�in, koska oppimissuunnitelma on
valmis ja siitä ei voi neuvotella. Kun haluamme kuvitella tällaisen oppimisympäristön näy�elemiseen - se on
mentoroin�a tai yksilöllistä opetus-oppimisprosessia varten. Se on erityisen hyödyllinen silloin, kun meillä
on oppimisvaikeuksia tai oppija, joka vaa�i yksityisiä �lanteita tai vihjeitä oppimiseen.
Tässä ovat sopivimmat menetelmät:
• Mentoroin�
• Klassinen luento
• Havainnoin� (ope�ajan)

Arvioin�

Erityistä tässä �lassa on, e�ä arvioin� suoritetaan ilman vertailua muihin oppijoihin. Se perustuu oppijan
yksilöllisiin parannuksiin.

Mitä täällä tarvitaan:

Valmis ja hyvin harki�u opetussuunnitelma. Emme tarvitse valmiita materiaaleja: ope�aja voi luoda ne
oppijan tarpeiden mukaan.

II. Hierarkkinen kollek�ivinen �la
Tämä �la on helppo kuvitella, kun aja�elemme urheilua, koska se on hyvin tyypillistä urheilujoukkueelle
valmentajan kanssa. Ope�aja on valmentaja, joka paitsi väli�ää �etoa ja ope�aa taitoja, myös antaa
valmiuksia ryhmätyöhön. Tämä menetelmä on hyvä kaikkeen yhteisön rakentamiseen. Kaksi tekijää ovat
tässä tärkeimmät: oikeanlaisen turvallisuuden ja osallisuuden ilmapiirin luominen ja säännöt, joita tulee
nouda�aa, kun ryhmä on aikeissa työskennellä yhdessä. Säännöt tulee laa�a ryhmän tarpeiden mukaan,
mu�a asiantun�jan (ope�ajan) ilmaistun roolin mukaan. Tässä �lassa ope�ajalla voi olla monia erilaisia
rooleja: ope�aja, ohjaaja, tuomari, asiantun�ja, mu�a myös - valmentaja - au�aa ryhmää löytämään oman
poten�aalinsa.
Tässä ovat sopivimmat menetelmät:
• Työpajat
• Klassinen luento
• Vertaisoppiminen
• Havainto (opettajan)

Arvioin�

Arvioin�prosessi edelly�ää �etoa ryhmän heikkouksista ja vahvuuksista - arvioinnin asteikossa tulee o�aa
huomioon ryhmä kokonaisuutena. Tavoi�eet eivät voi olla vain objek�ivisia, sillä ryhmä voi keksiä jotain
enemmän tai ei pysty saavu�amaan tavoi�eita. Myös ryhmän jäsenten työtaakka tulee huomioida sekä
ryhmän sääntöjen nouda�aminen.
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Mitä täällä tarvitaan:

Työn skenaario ja vähimmäistavoi�eet, jotka tulisi saavu�aa. Tarvitsemme turvallisen ilmapiirin
(infrastruktuurin, jossa oppijat voivat viihtyä). Meidän tulee olla varovaisia ja kiinni�ää huomiota ryhmän
rakenteeseen: väl�ää �lanteita (esim. jonkin ehdotetun toiminnan aiheu�amia), jotka voivat aiheu�aa
ris�riitoja ryhmän sisällä.

III. Hajau�ava yksilö�la

Tämä �la voidaan suunnitella erityises� itseopiskeluun. Se voi olla helpos� ope�ajaa pe�ää, koska saa�aa
tuntua, e�ei materiaalin antaminen opiskeluun ole mitään suurta. Jos haluamme onnistuneen
itseoppimis�lan, meidän on oltava eri�äin varovaisia. Tärkeimmät tekijät ovat tässä: materiaalin rakenne
ja oppimismo�vaa�o.

Rakenteessa tulee o�aa huomioon oppijoiden erilaiset mahdollisuudet. Siksi se on hyvä rakentaa
mahdollisuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tasojen mukaan: perustasosta välitasoon, aiheen
jatkoselvi�elyyn vii�aavaan. Aineistoa ei saa ylikuormi�aa, mu�a sen pitäisi antaa kiinnostuneille
mahdollisuus saada lisää materiaalia helpos�.

Mo�vaa�o voidaan ylläpitää monipuolisuudella ja mielenkiintoisella lähestymistavalla materiaaliin. Siinä
tulee o�aa huomioon erilaiset esitystavat ja -tavat: audiovisuaalisista teksteistä, jotka mahdollistavat
�etyn ongelman rauhallisen analysoinnin. Aineiston jakaminen pieniin osiin au�aa ylläpitämään
mo�vaa�ota, sillä liian paljon opi�avaa kerralla voi estää omaksumisen. On myös eri�äin tärkeää antaa
selkeä näkemys oppimisen tunteesta ase�amalla tavoi�eet, jotka ovat käytännöllisiä, hyödyllisiä ja
saavute�avissa.

Tässä ovat sopivimmat menetelmät: Itseoppiminen omassa tahdissa.

Arvioin�

Arvioinnin tulee perustua itsearvioin�in, mu�a ei pelkästään. Se on myös tärkeää tarjota mahdollisuus
oppia, mikä meni pieleen, mitä pitäisi parantaa, jo�a oppijalla olisi tehokas oppimisprosessi. Arvioinnin
tulee perustua määrite�yihin kynnysarvoihin, jotka vastaavat määrite�yjä osia. Heidän osaamisensa
arvioinnissa tulee o�aa huomioon myös edistymisasteet, mu�a niiden huomioimisen aste vaiku�aa
mo�vaa�oon jatkaa oppimista, joten sitä ei pidä liioitella niiden vähäisellä arvioinnilla, jotka pää�ävät
vain o�aa perustaso.

Mitä täällä tarvitaan:

Hyvin jäsennellyt, monipuoliset ja tarkat oppimismateriaalit ovat tässä ratkaisevan tärkeitä. Materiaalin
yleisyys riippuu vastaano�ajista, mu�a se tulee jäsentää tasojen muodossa: mitä syvemmälle oppija
menee, sitä vaikeampaa materiaali on, mu�a oppijan tulee pää�ää, mihin syvyyteen hän menee.

IV Distribu�ivinen kollek�ivinen �la

Tämä ympäristö vaa�i ryhmän, jolla on yhteinen päämäärä. Parhaat yhteiset tavoi�eet ovat yhteisiä
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ongelmia, jotka on ratkaistava. Se on eri�äin tärkeää, e�ä ryhmä on jäsennelty, mu�a ryhmän
rakenne�a ei voida pako�aa. Tänne tulee luonnollisia ryhmän muodostumisen prosesseja:
yhteisymmärryksestä integraa�ovaiheen kau�a itsensä toteu�amiseen. Ope�aja, joka voi olla tässä
�lassa vain ohjaaja, voi tehdä väliintuloa, kun ryhmäprosessit eivät kulje oikeaan suuntaan (esim.
konflik��lanteessa tai jonkun ryhmästä poissulkemisessa). Siksi ongelman tulee kohdata joitakin
tärkeitä tekijöitä: sen tulee olla tarkka, kaikille helpos� ymmärre�ävä, ratkaistava, mukaan lukien
työnjaon mahdollisuudet. Tärkeää on myös ryhmälle selkeät säännöt ja työnjako. Kaikki nämä pitäisi
tehdä ryhmän sisällä.
Tässä ovat sopivimmat menetelmät:
Ongelmapohjainen oppiminen (PBL)
Projek�menetelmä
Oppia tekemällä
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Vertaisoppiminen

Arvioin�

Arvioin�prosessi on hieman monimutkainen, koska siinä on monia tasoja: sen tulisi sisältää jokaisen
ryhmän jäsenen yksilöllinen itsearvioin�. Ryhmän tulee myös arvioida toimintaansa vertaamalla
aikomuksiaan saavute�uun tulokseen. Lopuksi arvioinnin tekee ulkopuolinen. Se voi olla koulu�aja,
mu�a se voi olla myös projek�n vastaano�aja. Ryhmän arvioinnissa ei pitäisi viitata sen yksi�äisten
jäsenten toimintaan - ne ovat henkilökohtaisen itsearvioinnin kohteena. Sen, onko joku osoi�autunut
menestyneeksi ryhmätyössä vai ei, tulisi mieluummin tehdä sopimus, joka on määritelty sääntöjen
muodossa. Se on hyvä, jos tällaiseen sopimukseen sisältyy seuraamuksia jäsenille tehtäviensä
suori�ama�a jä�ämisestä.

Mitä täällä tarvitaan:

Tärkeintä on tavoite, joka tulee muotoilla oikein: selkeä, tarkka ja helpos� ymmärre�ävä. Ope�ajan
tulee pää�ää, onko parempi antaa �etyt työkalut ryhmälle vai antaa ohjeet, mistä ne löytävät. Mu�a on
hyvä antaa ryhmälle joitain ohjeita, esimerkiksi kuinka tarkistaa oikea �eto, jota ongelman
ratkaisemiseen tarvitaan.

Jakelukollek�ivi ympäristö tarvitsee horison�n niille alueille, jotka ovat tehtävän suori�amiseen
tarvi�avien työkalujen ja �edon lähde.

Yhteenveto:

Yritä tehdä yhteenveto vastaamalla näihin kysymyksiin:

Miksi oppimisympäristön luominen on niin tärkeää?

Se johtuu siitä, e�ä ymmärrämme, e�ä koulutuksessa se ei ole vaan opetusta vaan oppimista. Ope�aja
ei ole �edon väli�äjä, vaan pikemminkin opas, oikeiden edellytysten luoja oppilaille �edon
hankkimiseen. Näitä olosuhteita kutsutaan oppimisympäristöiksi.

Miksi on hyvä ero�aa erilaiset oppimisympäristöt?
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Koska ope�ajan rooli voi olla täysin erilainen riippuen opi�avan materiaalin tyypistä tai siitä, pitäisikö
materiaali oppia yksilöllises� vai ryhmässä. Nyt opetuksessa tunnetaan erilaisia menetelmiä, mu�a jokaista
menetelmää ei voi käy�ää kaikissa olosuhteissa tai kaikki menetelmät eivät ole yhtä tehokkaita jokaisessa
�lanteessa.

Mistä �edän, mitä oppimisympäristöä tulisi käy�ää �etyssä �lanteessa?

Jos määrität kaksi tärkeintä tekijää: Tarvitsetko ope�ajaa, jolla pitäisi olla enemmän �etoja ja taitoja vai
pikemminkin koulu�ajaa (fasilitaa�oria), joka valvoo itseoppimisprosessia, ja jos prosessi tulisi suori�aa
yksin tai ryhmässä, valitset helpos� oikean ympäristön edellä kuvatuista neljästä.

Miksi tarvitsen arvioinnin?

Arvioin�prosessissa ei ole kyse arvosanasta tai palkitsemisesta tai rangaistuksesta. Kyse on prosessien
tuloksista. Arvioin�a ei tarvita ope�ajalle, vaan oppijalle, jo�a hän voisi näy�ää hänelle, onko hän oppinut
tai missä määrin hän on oppinut sen, mitä oli opi�ava.
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Kappale 3

IHMINEN JA KULTTUURI

“Meillä voi olla erilaisia uskontoja, eri kieliä, erivärinen iho, mu�a me kaikki kuulumme yhdelle
ihmiselle rotu.”

-Kofi Annan (Diploma�co ghanese, vincitore del premio nobel per la pace)

Johdanto

Kul�uuria voidaan määritellä monella tapaa. Se voidaan tunnistaa hengellisten, aineellisten ja älyllisten
uskomusten yhteiseksi y�meksi, joka on sisällyte�y �e�yyn yhteiskuntaan. Se muodostaa �etyn yhteisön
yksilön �edon, moraalin, taiteen, tavat ja muut kyvyt tai tavat. Toinen teoria määri�elee kul�uurin tavoiksi,
symboleiksi, ins�tuu�oiksi, käytökseksi ja kieleksi. Siten kul�uuri on ratkaisevan tärkeä yhteisön tavoille,
joilla yhteiskunnallinen, polii�nen ja taloudellinen olemassaolo on. Kul�uurienvälinen vies�ntä edelly�ää
kul�uuristen erojen ja niiden monimutkaisuuden huolellista tunnustamista, kunnioi�amista ja
ymmärtämistä.

Tämä luku käsi�elee koulu�ajan interkul�uurisen työn psykologisia ja sosiaalisia näkökoh�a koskevia
kysymyksiä, jotka usein saavat hänet käsi�elemään muun muassa sosiaalisia ongelmia ja niihin lii�yvää
stressiä. Näiden näkökoh�en ymmärtämiseksi oikein on tärkeää sisälly�ää "kul�uurienvälisyyden"
määritelmään käsi�eet, kuten kul�uurinen �etoisuus, iden�tee�t ja arvot.

Kansainvälisen kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen �etosanakirjan mukaan kul�uurienvälisyydellä
on enemmän tekemistä sanojen "ihmisten välinen" ja "vuorovaiku�einen" kuin "kul�uurien kohtaamisen"
ajatuksen kanssa. Sellaisenaan monikul�uurisuus tarkoi�aa sekä (i) jatkuvaa kielellistä ja kul�uurista
luomista ja merkityksien tulkintaa e�ä (ii) sitoutumista kaikkien osallistujien yhteiseen kul�uuriseen
välitysprosessiin.

Yksi toisen sukupolven maahanmuu�ajien pääpiirteistä on se, e�ä he ovat yleensä koulute�uja paremmin
kuin vanhempiensa sukupolvi ja joskus jopa enemmän kuin syntyperäiset ikätoverinsa, kuten jotkut
tutkimukset osoi�avat, koska he osoi�avat vahvaa mo�vaa�ota ja pyrkimyksiä kotou�amiseen.
Tämä tunnustetaan kuitenkin harvoin työmarkkinoille integroitumisen kannalta; Lisäksi monissa Euroopan
maissa kul�uurienvälisten työntekijöiden amma�hahmo on tuskin amma�maista. Tämä näkökohta lisää
paine�a ja stressiä kul�uurienvälisten työntekijöiden keskuudessa.
Toinen tärkeä psykologinen ja sosiaalinen malli, joka on ominaista toisen sukupolven
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interkul�uurityöntekijöille, on hänen elävänsä integraa�opolun monimutkaisuus. Itse asiassa
maahanmuu�ajaryhmät ja/tai maahanmuu�ajataustaiset yksilöt hankkivat joukon kul�uurisia käytäntöjä
hallitsevasta kul�uurista säily�äen samalla jotkin elemen�t perheensä etnisestä kul�uurista ja kokevat
prosessin, jota kutsutaan "selek�iviseksi akul�uuroimiseksi". Tässä prosessissa, samoin suuremmat
maahanmuu�ajaryhmät, toisen sukupolven interkul�uurityöntekijät soveltavat usein hyvin monipuolisia
assimilaa�ostrategioita, mikä johtaa heidät liikkeelle ero�elun ja sulautumisdynamiikan välillä. Tällä on
epäilemä�ä myös suuria seurauksia kul�uurienvälisten työntekijöiden sosiaaliseen ja psykososiaaliseen
stressiin.

Tavoi�eet

Tämän osion tavoi�eena on ymmärtää, miksi on tärkeää käsitellä toisen sukupolven kul�uurienvälisen
työn sosiaalisia ja psykologisia näkökoh�a. Syitä on useita. Ensinnäkin meidän pitäisi �etää, e�ä toisen
sukupolven interkul�uurityöntekijät ovat kansallisesta poli�ikasta ja oikeudellisista pui�eista riippuen usein
"kansalaisia ilman kansalaisuu�a". Kollek�ivisessa mielikuvituksessa maahanmuu�ajien lapset, vaikka he
käyvät koulua, kilpailevat päästäkseen työmarkkinoille ja jakavat samat pelkonsa aikuistumisesta taloudellisen
epävarmuuden ilmapiirissä, nähdään suurimman osan ajasta ulkomaalaisina. Sellaisenaan he tulevat
haastavasta ympäristöstä, jossa tunne, e�ä "ei ole paikallaan eikä �edä minne muualle mennä" on laajalle
levinnyt. Tämä haasteen ja vaikeuden tunne voidaan nähdä myös ainutlaatuisuuden ja rikkauden lähteenä.
Itse asiassa toisen sukupolven interkul�uurityöntekijät ovat amma�laisia, joilla on usein taipumus kehi�ää
useita samanaikaisia - ja joskus päällekkäisiä - tunnistuspolkuja.

Toisen sukupolven siirtolaiset joutuvat usein asumaan "kahden maailman välissä" ikuisen työmatkan
�lassa ja sovi�amaan yhteen konflik�olosuhteet sekä perheensä sisällä, jotka ovat usein kiintyneet
alkuperäpaikan kul�uuriarvoihin, e�ä vastaano�avassa yhteiskunnassa. Tämä idea on mielenkiintoista pitää
mielessä käsitellessään kul�uurienvälisten siirtolaisten työntekijöitä ja heidän kohtaamiaan stressaavia
olosuhteita on se, e�ä tämä ero�elu- ja sulautumisdynamiikan välinen liike luo ympäristön, jossa sosiaaliset
ja psykososiaaliset seuraukset lii�yvät läheises� toisiinsa. Esimerkiksi taloudellisten mahdollisuuksien ja
kasvun osalta jotkut tutkimukset osoi�avat, e�ä jos koetut mahdollisuudet ovat laajempia valtavirran
kul�uurissa kuin etnisessä erillisalueessa, maahanmuu�ajien ja heidän lastensa toiminnan tarkoituksena on
op�moida investoin�en tuo�o. inhimilliseen ja kul�uuriseen pääomaan valtavirran yhteiskunnassa. Tämä
pätee myös siinä tapauksessa, e�ä etnisen erillisalueen yhteisön yksi�äiset jäsenet vastustavat heidän
assimilaa�otaan: tämä osoi�aa, e�ä toisen sukupolven interkul�uurityöntekijät voivat myös kokea sosiaalista
leimaa sen etnisen erillisalueen taholta, johon he myös kuuluvat, vastaano�avassa maassa.

Tämän koulutussisällön tavoi�een kannalta on eri�äin tärkeää olla �etoinen näistä tekijöistä, joilla on
merki�äviä vaikutuksia psykologisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin ja haasteisiin, joita toisen sukupolven
maahanmuu�ajat kohtaavat, jopa enemmän työskennellessään kul�uurienvälisinä työntekijöinä. Tässä
mielessä posi�ivisiin puoliin, jotka lii�yvät saman kul�uurin jakamiseen niiden toimien edunsaajien välillä
sekä rii�äviin kul�uurisiin ja pehmeisiin taitoihin, lii�yy myös joukko haasteita, jotka on ote�ava huomioon
samalla kun vahvistetaan tämän työn suori�amiskykyä.

Kul�uurinen iden�tee�
Kul�uuri-iden�tee�llä on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnissa. Yhtey�äminen �e�yyn kul�uuriin antaa
ihmisille kuulumisen ja turvallisuuden tunteita. Se tutustu�aa ihmisiä myös sosiaalisiin kontakteihin, jotka
tarjoavat tukea, yhteisiä arvoja ja uskomuksia. Nämä voivat au�aa murtamaan esteitä ja rakentamaan
ihmisten välistä luo�amusta.
Opiskelijoiden iden�tee�tunteen vahvistaminen lisää opiskelijoiden keskinäistä kunnioitusta eri kul�uureja
ja etnisiä ryhmiä kohtaan. Omaksumalla osallistavan opetusstrategian ope�ajat ja opiskelijat voivat ymmärtää
paremmin erilaisia näkökulmia, arvostaa muita ja kehi�ää empa�aa. Lisäksi, kun opiskelijat voivat ilmaista
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kul�uuri-iden�tee�ään, he ovat tyytyväisiä ja ylpeitä
perinnöstään ja perinteistään, mikä tarjoaa opiskelijoille
mahdollisuuden olla enemmän vuorovaikutuksessa ja rakentaa
parempia suhteita luokkatovereidensa ja ope�ajiensa kanssa.
Se on suositeltavaa luoda opetusmenetelmä, jossa kaikki
opiskelijat ovat henkilökohtaises� vastuussa hankkimistaan
�edoista ja toistensa au�amisesta oppimaan ja osoi�amaan
uusia käsi�eitä ja taitoja. Roolisi tulee olla edistävä ja au�aa
opiskelijoita suunni�elemaan, toteu�amaan ja hallitsemaan
omia päätöksiään. Tärkeä rooli on siinä, e�ä opiskelijat voivat
tuoda kul�uurinsa luokkahuoneeseen, mikä luo �lan, jossa he voivat olla ylpeitä taustastaan (esim.
nimeämällä �e�yjä päiviä, jolloin opiskelijat voivat jakaa ruokaa, vaa�eita ja musiikkia perinnöstään).

Tässä on olemassa riski, e�ä kul�uurises� monimuotoiset perheet voivat tuntea olevansa irrallaan
oppimisprosessista, erityises� maahanmuu�ajavanhemmat lapsensa suhteen, koska jatkuvat ja
henkilökohtaiset suhteet ope�ajiin puu�uvat. Kehitä myönteistä vuorovaikutusta perheiden kanssa
toimilla, kuten soi�amalla tai lähe�ämällä sähköpos�a kunkin opiskelijan perheelle posi�ivisella �edolla, ja
yritä parantaa haasta�eluja. Eri kul�uureista tulevat perheet arvostavat kasvokkain tapahtuvaa vies�ntää,
mikä helpo�aa ope�ajien ja vanhempien kommunikoin�a kul�uurises� sopivalla tavalla. Toinen hyvä tapa
on laajentua luokkahuoneen ulkopuolelle ja o�aa osaa laajemmasta yhteisöstä. Opiskelijoiden perheiden ja
yhteisön kuunteleminen au�aa sinua mukau�amaan opetustasi erilaisille opiskelijoille.

Kul�uurienvälinen sovi�elu ja työskentely monikul�uurisessa ympäristössä
Kul�uurienvälisessä sovi�elussa työskentelyyn tarvi�avilla taidoilla on ote�ava huomioon psykologiset

ja sosiaaliset haasteet, joita toisen sukupolven siirtolaisista tulevien kul�uurienvälisten työntekijöiden voi
kokea. Amma�llisten taitojen kannalta tärkeimpiä ovat kul�uurienvälinen ymmärtäminen, ennakoiva
vies�ntätyyli, tehokkaat konflik�en ehkäisy- ja ratkaisustrategiat, rakentava ja reagoiva käy�äytyminen
äkillisiin tapahtumiin. Kul�uurienvälisen työn amma�maisuus on suhteellisen uu�a, ja se on kehi�ynyt
rinnakkain maahanmuu�ajataustaisen väestön lisääntymisen kanssa yhteiskunnissamme. Tämän
seurauksena on jatkuva tarve palkata ihmisiä, jotka pystyvät olemaan vuorovaikutuksessa tässä vas�kään
monipuolistuneessa ympäristössä ja sen amma�alueilla. Lisäksi lukuun o�ama�a muutamia maita, kuten
Yhdistyny�ä kuningaskuntaa, joka on kehi�änyt erityiset standardit eri maista tai eri kul�uureista tulevien
ihmisten kanssa työskenteleville ihmisille, muissa maissa ei sinänsä ole kehite�y vertailuarvoja.

Tämän oppaan pui�eissa on tärkeää tarkastella yleisimpiä kul�uurienvälisyyden �lanteita ja kuvata
tärkeimmät sosiaalipsykologiset piirteet, jotka ovat erityisen tärkeitä näille ihmisille.
Näin tehdessämme meidän on ote�ava huomioon, e�ä toisen sukupolven siirtolaiset ovat ensin käyneet
läpi sopeutumisjakson sopeutuakseen elämään eri ympäristössä kuin kotonaan; he käyvät ensin läpi
prosessin, jota kutsutaan "kul�uurienväliseksi sopeutumiseksi". Kul�uurien välinen sopeutuminen on
"prosessi, jossa opitaan elämään muutoksen ja eron kanssa - tässä tapauksessa muu�unut ympäristö ja
erilaiset ihmiset, erilaiset normit, erilaiset standardit ja erilaiset tavat". Ihmisten on käytävä läpi
käy�äytymisen, sosiaalisen ja psykologisen muutoksen integroidakseen muutokset ru�ineihinsa;
sellaisenaan ne, jotka kokevat kul�uurienvälistä kontak�a yhteiskunnan sisällä (kuten toisen sukupolven
maahanmuu�ajat), voivat myös kehi�ää kul�uurienvälisen sopeutumistarpeen.
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Psykologiset näkökohdat kul�uurienvälisessä työssä
Kul�uurienväliseen sopeutumiseen enimmäkseen lii�yvät psykologiset näkökohdat lii�yvät ihmisten
iden�tee�in; Yleisimmät ja tutkituimmat kul�uurienvälisen kontak�n osalta ovat (I) itse�etoisuus, (II)
kogni�ivinen dissonanssi ja (III) sopeutumis- vs. sopeutuminen käsite.
(I) Itse�etoisuus määritellään "itse�etoiseksi �laksi, jossa huomio keski�yy itseensä".
(II) Kun ihmiset ovat tutuissa �lanteissa (ryhmissä), he yleensä vähemmän todennäköises� keski�yvät
itseensä. Päinvastoin, kun uudessa kul�uurikonteks�ssa (kuten monikul�uurisessa työssä kokee), ihmisten
itsetunto kasvaa merki�äväs�, koska on tarpeen luoda ihmissuhteita ja samalla sopeutua uusiin normeihin,
arvoihin ja käy�äytymiseen. Vieraassa kul�uuriympäristössä ihmisten itse�etoisuuden tulee kasvaa, kun
heidän on selviydy�ävä uudessa ympäristössä; tätä kokemusta kutsutaan "kul�uurisokiksi" ja sillä voi olla
merki�äviä psykologisia seurauksia kul�uurienvälisessä työskentelyssä; Itse asiassa kul�uurishokin kokevilla
ihmisillä on yleensä merkkejä turhautumisesta, stressistä, ahdistuksesta ja heikentyneestä itsetunnosta.
(III) Siirtymäkokemuksissa ihmiset kokevat kogni�ivista epäjohdonmukaisuu�a, koska "sen, mikä oli kerran
yhtenäinen, sisäises� johdonmukainen uskomusten ja arvojen joukko, kaatuu yhtäkkiä ulkoinen muutos.
Kul�uurienvälisessä sopeutumisprosessissa (kuten toisen sukupolven maahanmuu�ajien kokemassa)
ihmiset kokevat sisäisen kogni�ivisen dissonanssin vuoksi turhautumista, heikentyny�ä itsetuntoa,
sumuista mielikuvaa itsestään, kun "kaksi samanaikaises� uskomusjärjestelmää on psykologises�
epäjohdonmukainen".
(IV) Säätäminen vs. mukau�aminen: Termien sopeutuminen ja sopeutuminen eroavat toisistaan, mikä
vii�aa siihen, e�ä sopeutuminen on lyhytaikainen vastaus ympäristöesteisiin (yleinen psykologinen
tyytymä�ömyyden �la, jota on vähenne�ävä), kun taas sopeutuminen on pitkäaikainen prosessi, joka on
väl�ämätön selviytymiselle, joka vaa�i yksilöiden tulee hyväksyä toisen kul�uurin näkökoh�a, joihin he ovat
sopeutuneet.

Psykologiset ja sosiaaliset näkökohdat kul�uurienvälisessä vies�nnässä
Vies�ntätavat: Kul�uurienvälisten työntekijöiden kommunikaa�omallit voivat olla monimutkaisia hallita ja
soveltaa. Sekä suullisella e�ä kirjallisella tasolla ihmiset voivat luo�aa sanojen nimenomaiseen
merkitykseen tai muihin kontekstuaalisiin vihjeisiin täydentääkseen puhu�uja sanoja.
Esimerkiksi ei-verbaaliset käytökset (eleet, ilmeet, �lojen käy�ö ja fyysinen etäisyys, miten ja milloin
ihmiset koske�avat toisiaan jne.) väli�ävät merkityksen ja ovat kommunikaa�omuotoja, jotka vaihtelevat.
Laajas� kul�uurista kul�uuriin. Mahdollisuus havaita, sisältävätkö nämä vies�ntämuodot tärkeää �etoa,
vaa�i laajaa �etämystä ja taitoja erityises� konteks�ssa, jossa erilaiset iden�tee�polut häiritsevät, kuten
toisen sukupolven maahanmuu�ajilla. Itse termi "kompetenssi" on yhtä monen eri tulkinnan kohteena kuin
termi "kul�uuri"; Se ei ole vain kielikoodi, vaan myös se, mitä sanoa kenelle ja miten se sanotaan sopivas�
missä tahansa �lanteessa. Se käsi�elee sosiaalista ja kul�uurista �etoa". Tämä tarkoi�aa, e�ä
kul�uurienvälisten kommunikaa�otaitojen saavu�amiseksi interkul�uurityöntekijöiden on kye�ävä
kommunikoimaan asianmukaises� erilaisissa kul�uurikonteksteissa.

Kul�uurienvälinen vies�ntäosaaminen keski�yy �etoon, mo�vaa�oon ja taitoihin olla tehokasta ja
tarkoituksenmukaista vuorovaikutusta eri kul�uureista tulevien yksilöiden kanssa. Tämä vii�aa siihen, e�ä
kul�uurienvälisen kommunikaa�okyvyn kehi�äminen vaa�i paljon vaivaa ollakseen vuorovaikutuksessa
muiden kul�uurien kanssa.
Miten kul�uuri vaiku�aa vies�ntään: Koska kul�uurin ja kielen välillä on luontainen yhteys, kahteen eri
kieleen lii�yy eroja niiden kul�uurin välillä, joihin ne lii�yvät, ja ne paljastavat eroja siinä, miten näiden
kielten puhujat näkevät maailman. Kielten vaihtaminen on yleensä interkul�uurityöntekijän perustehtävä,
joka usein huomaa olevansa väli�äjänä kahden eri näkemyksen välillä yhdestä aiheesta ja joutuu
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rakentamaan sillan niiden välille kantaen siinä omaa psykologista ja sosiaalista matkatavaraansa.

Opetus ja oppiminen monikul�uurisessa ryhmässä
Erilaiset kul�uurit ja kokemukset ovat arvokas voimavara ja voimavara, joka hyödy�ää, täydentää ja

laajentaa opetustasi. Ope�ajana on hyvä käytäntö o�aa opiskelijoiden tausta�edot ja aikaisempi kokemus
huomioon opetussuunnitelman sisällön, opetusstrategioiden ja luokkaympäristön suunni�elussa. /
Varmista, e�ä ohjelmasi käsi�ää erilaisten tuntemisen ja olemisen tapojen arvostamisen ja ymmärtämisen.
Ope�ajien tulisi poh�a käy�ämiään tekstejä, resursseja, lisämateriaaleja ja oppimistoimintoja sekä sitä,
kuinka nämä resurssit edustavat ja o�avat mukaan erilaisia oppilaita luokkahuoneisiinsa. Jos tarjotut
resurssit eivät ole edustavia, ope�aja on vastuussa ka�avan lisämateriaalin etsimisestä ja sisälly�ämisestä.
Ope�ajien tulee käy�ää erilaisia resursseja, mukaan lukien yhteisön kumppaneita, varmistaakseen, e�ä
oppimisympäristö ja pedagogiset materiaalit ovat kaikkien oppijoiden saatavilla ja e�ä opiskelijoiden ja
yhteisön elämä heijastuu luokkahuoneen päivi�äiseen toimintaan. Resurssien, materiaalien ja kirjojen tulee
esi�ää sekä paikallisia e�ä globaaleja näkökulmia. Jos onnistut hankkimaan perus�edot oppilaidesi
puhumista kielistä ja löytämään tapoja käy�ää tätä kieltä siltana uusille ideoille ja käsi�eille, osoitat
kul�uurista suvaitsevaisuu�a ja osoitat opiskelijoille, e�ä heidän kielensä on laillista ja arvoste�ua eikä
huonompaa.

Mikä parasta, voit harkitse merki�ävän ja ka�avamman �edon sisälly�ämistä opetussuunnitelmaan eri
kul�uureista ja niiden panoksesta, esimerkiksi tärkeistä tutkimusmatkailijoista, �edemiehistä ja
taiteilijoista.
Hyvä strategia opiskelijoiden mukaan o�amiseksi on luoda osallistava ja ak�ivinen oppimisprosessi
au�amalla opiskelijoita käy�ämään keskustelua uusien ajatusten henkilökohtaiseen merkitykseen.

Henkilökohtaises� organisoitua ja
olemassa oleviin käsi�eellisiin rakenteisiin
integroitua �etoa on helpompi soveltaa
uusiin �lanteisiin. Lisäksi voit o�aa
opiskelijat mukaan opetussuunnitelman
suunni�elua koskeviin päätöksiin
opetussuunnitelman sisällön osalta, mikä
osoi�aa opiskelijoille, e�ä arvostat heidän
mielipiteitään, ja siirtää sinut pois
alijäämämallista, jossa uskot �etäväsi,
mikä on parasta opiskelijoille. Toinen hyvä
käytäntö sisältää kyselypohjaiset
lähestymistavat opiskelijoiden tarpeiden

ymmärtämiseksi paremmin. Ope�ajien tulisi luoda luokkahuone, jossa kaikkien opiskelijoiden odotetaan
osallistuvan, ja o�amaan käy�öön strategioita, jotka kannustavat useiden äänien osallistumiseen
keskusteluun. Hyviä strategioita ovat avoimien kysymysten esi�äminen, vastuullinen keskustelu, useiden
näkökulmien kannustaminen ja käänny ja puhu keskustelut. Nämä työkalut ovat erityisen hyödyllisiä
kul�uurises� reagoivassa opetuksessa, koska niiden avulla opiskelijat voivat tuoda tehtäviin erilaisia
kul�uurisia näkökulmia ja olla ak�ivises� mukana �edon jakamisessa ja levi�ämisessä.
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Yhteenveto
Yritä tehdä yhteenveto vastaamalla näihin kysymyksiin:

Miksi maahanmuu�ajaopiskelijoiden kul�uuri-iden�tee�n tunne�a pitäisi edistää?
Koska kul�uuriset ominaisuudet antavat maahanmuu�ajille turvallisuuden tunteen ja takaamalla sen
edistämisen, maahanmuu�ajat voivat tuntea itsensä paremmin ymmärretyiksi, arvostetuiksi ja
integroituneiksi.
Miksi meidän on koroste�ava kul�uurienvälisen työntekijän psykologisia ja sosiaalisia puolia?

Toisen sukupolven kul�uurienvälisille työntekijöille on ominaista heidän elävänsä
integraa�opolun monimutkaisuus; Itse asiassa maahanmuu�ajaryhmät ja/tai maahanmuu�ajataustaiset
yksilöt hankkivat joukon kul�uurisia käytäntöjä hallitsevasta kul�uurista säily�äen samalla perheensä
etnisen kul�uurin osia, ja kokevat prosessin, jota kutsutaan "selek�iviseksi akkulturaa�oksi". Tässä
prosessissa he käy�ävät usein monia erilaisia assimilaa�ostrategioita, jotka ase�avat heidät ero�elu- ja
sekoitusdynamiikan väliin. Tällä on epäilemä�ä suuria seurauksia kul�uurienvälisten työntekijöiden
sosiaaliseen ja psykososiaaliseen stressiin.

Mitkä ovat tärkeimmät psykologiset ja sosiaaliset näkökohdat kul�uurienvälisessä työskentelyssä
toisen sukupolven siirtolaisena, joihin meidän on kiinnite�ävä huomiota?

Toisen sukupolven siirtolaiset ovat ensin käyneet läpi sopeutumisjakson sopeutuakseen elämään
eri ympäristössä kuin kotonaan; he käyvät ensin läpi prosessin, jota kutsutaan "kul�uurienväliseksi
sopeutumiseksi". Kul�uurienväliseen sopeutumiseen enimmäkseen lii�yvät psykologiset näkökohdat
lii�yvät ihmisten iden�tee�in; yleisimmät ja tutkituimmat kul�uurienvälisen kontak�n osalta ovat (I)
itse�etoisuus, (II) kogni�ivinen dissonanssi ja (III) sopeutumis- vs. sopeutuminen käsite.

Mitkä ovat tärkeimmät psykologiset ja sosiaaliset näkökohdat kul�uurienvälisessä vies�nnässä?

Kul�uurienvälisten työntekijöiden kommunikaa�omallit voivat olla monimutkaisia hallita ja soveltaa.
Sekä suullisella e�ä kirjallisella tasolla ihmiset voivat luo�aa sanojen nimenomaiseen merkitykseen tai muihin
kontekstuaalisiin vihjeisiin täydentääkseen puhu�uja sanoja Esimerkiksi ei-verbaaliset käytökset (eleet, ilmeet,
�lojen ja fyysisen etäisyyden käy�ö, miten ja milloin ihmiset koske�avat toisiaan jne.) väli�ävät merkityksen ja
ovat kommunikaa�omuotoja, jotka vaihtelevat suures� kul�uurista toiseen. ahdollisuus havaita, sisältävätkö
nämä vies�ntämuodot tärkeää �etoa, vaa�i laajaa �etämystä ja taitoja erityises� konteks�ssa, jossa erilaiset
iden�tee�polut häiritsevät, kuten toisen sukupolven maahanmuu�ajilla.

Miksi kul�uuria pitäisi tarkastella voimavarana eikä hai�ana?

Koska kul�uuri voi olla uuden �edon, kokemusten ja arvojen lähde, joka voi rikastu�aa sekä oppijoita
e�ä koulu�ajia.
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Kappale 5

MITEN LUODA HYVÄ TYÖPAJA?

Tässä luvussa on "Kysymyksiä ja vastauksia" muoto, jo�a se olisi käytännöllisempi. Kysymykset valitaan
yleisimmistä, joita saa�aa syntyä, kun valmistamme työpajoja koulu�ajina.

1. Työpajan valmistelu:

a. Tavoi�een valinta

Q: K: Miksi tavoi�eiden ase�aminen on tärkeää?

V: Selkeiden tavoi�eiden ase�aminen on tärkeää, jos haluat pystyä mi�aamaan työpajan
onnistumista jälkikäteen Tavoi�een ei tarvitse olla numeerinen tai edes binäärinen "kyllä tai ei"
-tyyppinen kysymys. Sen sijaan kaikki, mitä voit seurata ja seurata, käy, kunhan ryhmällä (työpajan
osallistujilla) on yhteinen käsitys tavoi�eesta ja he voivat sopia siitä, onko se saavute�u vai ei.

K: Kuinka muotoilla työpajan tavoi�eet oikein?
V: Kun ymmärrät, ketkä osallistuvat työpajaan, on aika varmistaa, e�ä sinulla on selkeä käsitys sen
tarkoituksesta. Riippuma�a siitä, kenen idea työpaja alun perin oli järjestää, on tässä vaiheessa
hyvä kokoontua yhteen tärkeimpien sidosryhmien kanssa varmistaaksemme, e�ä kaikki ovat
samalla sivulla siitä, mitä yrität saavu�aa (tavoi�een ase�aminen). Vasta kun tunnet, e�ä kaikilla
on yhteiset odotukset, voit siirtyä seuraaviin vaiheisiin.
Listaa työpajasi konkree�set tulokset, jotka haluat jakaa tai raportoida jälkikäteen. Kuten
tavoi�eesi, tämä au�aa sinua selvi�ämään, kuinka voit rakentaa työpajasi ja saada siitä parhaan
hyödyn.

b. Ryhmän jäsenten valinta

K: Miten valitset työpajaan osallistujan?

V: Se, mitä saavutat työpajalla, riippuu suurelta osin osallistujien mo�vaa�osta ja
tarkoituksenmukaisuudesta. Tästä syystä osallistujien vaa�muskriteerit on määriteltävä o�aen
huomioon annetun työpajan tyyppi ja tavoi�eet. Niiden tulee olla selkeitä ja yksiseli�eisiä ja
ediste�ävä mahdollisuuksia maksimoida toiminnan hyötyjä ja saavu�aa kestäviä vaikutuksia.
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Osallistujien tunnistaminen työpajaasi voidaan �ivistää
seuraavas�:
Valitse oikea määrä ihmisiä. Saatat haluta pienen ryhmän
(intensiivisen tuen tarjoamiseksi) tai suuremman ryhmän
(saataksesi laajan valikoiman panoksiaEtsi asiaankuuluvat
ihmiset. Haluat ehkä tarkentaa, e�ä tarvitset osallistujia,
jotka pystyvät käy�ämään taitojaan ja/tai koulu�amaan
muita, kun he palaavat organisaa�oihinsa.
Varmista oikea ihmisten yhdistelmä. Saatat haluta saada
osallistujia, joilla on samankaltaisia kokemuksia
varmistaaksesi tasavertaisen panoksen tai yhdistelmän
helpo�aaksesi erityistä oppimistaKeskustele osallistujien
kanssa ennen työpajan suunni�elua. Voit kysyä
osallistujilta etukäteen heidän odotuksiaan työpajaan
lii�yen. Keskustelu osallistujien kanssa ennen työpajan

suunni�elua au�aa varmistamaan, e�ä sisältö on oikealla tasolla ja e�ä materiaalit ja
toiminnot ovat kaikille tärkeitä.

K: Mitä kriteerejä tulisi käy�ää määrite�äessä, kuka valitaan osallistumaan koulutusohjelmiin?

V: Tietyn koulutuksen osallistujien vaa�muskriteerit on määriteltävä huolellises�. Huolellises�
määritellyt vaa�muskriteerit au�avat sinua kokoamaan ryhmän siten, e�ä saavutat suurimman
tuloksen.

Pääkriteerit �e�yyn koulutusohjelmaan osallistuville voivat olla:

• Mo�vaa�o työpajaan osallistumiseen
• Kokemusta ja soveltuvuu�a
• Tietyn alan asiantuntemus

K: Kuinka saada osallistujia työpajaan?

V: Julkaise työpajasi. Ohjaa lentoleh�siä, ripusta julisteita tai ota yhtey�ä sopiviin
organisaa�oihin kannustaaksesi osallistumaan työpajoihinTyöpajan tar�uvan otsikon ja
esityslistan valmistaminen au�aa, samoin kuin lyhyt selvitys siitä, miksi työpajasi on tärkeä ja
tarpeellinen. Muista sisälly�ää esi�eisiisi kuvia ja teks�ä kiinni�ääksesi ihmisten huomion. Älä
unohda sosiaalisen median voimaa - kutsu osallistujia Instagramin, eri Facebook-ryhmien tai
Twi�erin kau�a.

K: Kuinka monta osallistujaa voi olla työpajassa?
V: Mu�a myös sinä haluat työpajasi olevan tarpeeksi suuri pitämään asiat mielenkiintoisina.
Ihannetapauksessa työpajassa on 8-15 osallistujaa.
Joskus sinulla ei ole valinnanvaraa ryhmäsi koosta.
Jos sinulla on eri�äin suuri ryhmä, etsi luovia tapoja varmistaa, e�ä koko ei tule ylivoimaiseksi.
Esimerkiksi 40 osallistujan ryhmä voidaan jakaa viiteen eri ryhmään 8 osallistujan ryhmät. Voit
myös tuoda avustajia ja yhteispuheenjohtajia käsi�elemään ryhmiä, jotka ovat ihanteellinen.
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c. Sisällön valmistelu

K: Kuinka luot sisältöä työpajassa?

V: Etsi päivämäärä tavoi�eidesi ja kutsumiesi ihmisten määrän perusteella ja arvioi
karkeas�, kuinka kauan työpaja kestää. Kanna�aa �etää, e�ä tämä arvio todennäköises�
muu�uu, mu�a aloitusnumeron saaminen au�aa sinua suunni�elemaan myöhempiä
yksityiskoh�a, kuten missä työpaja pidetään tai mitä harjoitusta ryhmän kanssa tehdä.
Mie�, millaista �laa istuntosi tarvitsee o�aen huomioon sen pituus, tavoi�eet ja
henkilömäärä. Työpajaympäristön tulee tuntua sujuvalta ja avoimelta kannustaakseen
vuoropuhelua �imin kesken. Karkean yleiskatsauksen jälkeen on aika luoda työpajan
hahmotelma.

K: Millaista sisältöä voidaan valmistaa?

V: Nyt työpajasi on muotoutumassa. Olet siinä pisteessä, jossa sinun pitäisi palata ja
selvi�ää yksityiskohdat, jo�a olet kristallinkirkas siitä, mistä aiot keskustella ryhmän kanssa
ja mitä toimintoja aiot tehdä yhdessä au�aaksesi sinua saavu�amaan tavoi�eesi.

Alussa kanna�aa varata aikaa työpajasi sävyn luomiseen ja saada kaikki aja�elemaan
joukkueena. Jäätä murtavat pelit ovat loistava tapa tehdä tämä energisoimalla ihmisiä ja
luomalla heidät tuo�aviksi ja pelkäämä�ä puhua istunnossasi. Päätä ryhmätoiminnastasi.
Vuorovaikutus osallistujaryhmän kesken ero�aa työpajan muista oppimistavoista. Aivoriihi
koulutusryhmätoimintaa, joka sopii työpajasi tavoi�eisiin. Varmista, e�ä annat jokaiselle
työpajaan osallistujalle rii�äväs� mahdollisuuksia osallistua mielekkääs� työpajaasi.

Jätä aikaa taueille. Ihmiset keski�yvät enemmän tehtäviin, kun heillä on mahdollisuus pitää
lyhyitä taukoja.
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K: Milloin sisältö jaetaan osallistujille?
A: V: Esityslista (suunnitelma, sisältö) tulee jakaa osallistujille ennen työpajaa, vähintään 24
tun�a ennen työpajaa, jo�a osallistujilla on mahdollisuus valmistautua siihen. On eri�äin
suositeltavaa, e�ä työpajan esityslista on valmiina lähete�äväksi mahdollisille osallistujille
työpajakutsun mukana.
Jotkut työpajat edelly�ävät, e�ä osallistujat työskentelevät hyvin ennen työpajan alkamista.
Ehkä heidän täytyy tutkia leh�ar�kkeleita, kirjoi�aa lyhyt tarina tai lukea toistensa töitä. Jos
osallistujillasi on läksyjä tehtävänä ennen työpajan alkua, varmista, e�ä odotuksesi on
selkeäs� ilmaistu alusta alkaen.

2. Opetusvälineiden valinta

K: Millaisia opetusvälineitä on?

V: Aikuiset oppivat kaikenlaisilla tavoilla: visuaalises�, suullises�, käytännön harjoitusten kau�a tai
millä tahansa edellä maini�ujen yhdistelmällä. Muista, e�ä et ehkä �edä osallistujien oppimistyyliä
etukäteen, joten sinun kanna�aa valmistaa erilaisia materiaaleja. Työpajasi aiheesta ja tavoi�eesta
riippuen saatat haluta valmistella paperimonisteja, audiovisuaalisia apuvälineitä, �etokonepohjaisia
tun�suunnitelmia ja roolipelejä.

Valmistele paperimonisteet. Lukemat, tapaustutkimukset, avaintermilue�elo ja �etokilpailut ovat
kaikki mahdollisia opetusapuja, joita saatat haluta valmistella. On parasta valmistaa nämä monisteet
etukäteen. Näin voit löytää kirjoitusvirheet.
Merkitse jokaiselle asiakirjalle selkeä e�ke� ja päivämäärä, jo�a osallistujasi voivat käy�ää näitä
monisteita tulevaisuudessa.
Jos aiot esi�ää diaesityksen, videoleikkeet tai äänileikkeet, sinun on valmisteltava ne etukäteen.
Testaa niitä kotona varmistaaksesi, e�ä ne toimivat oikein. Varmista, e�ä ne ovat sellaisessa
muodossa, e�ä niitä voidaan käy�ää työpaja�lassasi.

K: Kuinka luoda työpajan agenda?
V: Nyt kun �edät ensisijaisen tavoi�eesi ja osallistujat, voit alkaa laa�a suunnitelmaa siitä, kuinka
saavutat työpajan tavoi�een.
Pääkohdat: Luo lue�elo tärkeimmistä kohdista, joista keskustella, ja jaa si�en jokainen suurempi
kohta yksityiskoh�in, jotka haluat vies�ä yleisöllesi.
Visuaaliset apuvälineet: lue�ele mahdolliset visuaaliset apuvälineet, joita käytät jokaisessa pisteessä.
Jos tarvitset teknistä tukea, tämä au�aa sitä tarjoavia ihmisiä määri�ämään, mihin heidän on
keskite�ävä ponnistelunsa.
Keskustelut ja ak�vitee�t: Varaa aikaa listataksesi tarkalleen, mitä ryhmäkeskusteluja ja ak�vitee�eja
sinulla on missä vaiheessa työpajaa. Kuinka paljon aikaa varaat jokaiseen harjoitukseen? Varmista,
e�ä toimintasi sopivat ryhmän kokoon ja varmista, e�ä tapahtumapaikallasi on istunnon
suori�amiseen tarvi�avat resurssit.
Muista, e�ä mitä yksityiskohtaisempi suunnitelmasi, sitä paremmin varmistat, e�ä työpajasi etenee
aikataulun mukaises� - ja onnistuu.
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3. Työpajan toteu�aminen:
a.Oikea järjestys

K: Mikä on paras tapa järjestää työpaja?

V: Toivota tervetuloksi osallistujat ja esi�ele itsesi ja työpaja. Kun kaikki ovat istuneet, ohjaa
osallistujat työpajaan. Selitä osallistujillesi, mikä työpajan tavoite on ja miksi se on tärkeää. On myös
hyvä idea antaa karkea hahmotelma työpajan johtamisesta, jo�a ne voidaan valmistaa. Anna
osallistujien esitellä itsensä jäänmurtajapeleillä. Tämän ei tarvitse kestää liian kauan, mu�a on
tärkeää, e�ä osallistujat tuntevat olonsa mukavaksi puhuessaan ryhmän edessä.

K: Miten (milloin) aloitan suunni�elutyöpajan?
V: Se on aina tärkeää suunnitella koko prosessi etukäteen. Onhan työpaja harvoin vain työpaja. Itse
asiassa se on usein alku tai väliintulo johonkin, jonka täytyy tapahtua osallistujan päivi�äisessä työssä.
Muista siis suunnitella työpajan lisäksi myös se, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen. Joitakin hyviä
kysymyksiä, joita voit kysyä itseltäsi suunni�eluvaiheessa: Olenko o�anut huomioon eri ihmisten
tarpeet? Onko jokaiselle elemen�lle tarpeeksi aikaa?
Miten ak�voin osallistujat ennen fyysistä kokousta? Millä haluan osallistujien lähtevän? Mitä
osallistujien tulee tehdä sen jälkeen? Millainen huone ja ympäristö sopisi parhaiten ryhmän
tarpeisiin? Tarvitsemmeko työkaluja, lai�eita tai materiaaleja? Ak�voinko osallistujat ennen fyysistä
kokousta? Millä haluan osallistujien lähtevän? Mitä osallistujien tulee tehdä sen jälkeen? Millainen
huone ja ympäristö sopisi parhaiten ryhmän tarpeisiin? Tarvitsemmeko työkaluja, lai�eita tai
materiaaleja?

K: Kuinka järjestät työpajan?
V: Turvallinen ateriapalvelu. Työpajat vievät paljon energiaa; auta pitämään osallistujasi
keski�ymiskyky korkealla tarjoamalla terveellisiä ruokia ja juomia. Saavu ajoissa ja laita kaikki
varusteet kuntoon ennen osallistujien saapumista, järjestä tuolit etukäteen ja jaamateriaalit. Tervehdi
osallistujia heidän saapuessaan. Kun kaikki ovat istuneet, esi�ele itsesi ja työpaja. Aloita jäänmurtajilla
ja suorita sen jälkeen tun�suunnitelmasi (kävi osallistujien kanssa vielä kerran työpajan esityslistaan
yksityiskohtaises�). Käytä interak�ivisia harjoituksia �edon vahvistamiseen ja joustavuuden
vahvistamiseen. On hyvä tehdä työpajasuunnitelma, mu�a varaudu muu�amaan työpajan sisältöä
osallistujien reak�oiden ja kokemusten perusteella. Vaihda toimintaa 20-30 minuu�n välein ja pidä
kiinni sovituista tauoista. Säilytä kunnioi�ava, demokraa�nen ilmapiiri, varaudu odo�ama�omiin.
Päätä työpaja yhteenvedolla siitä, mitä he ovat oppineet. Ota palaute�a vastaan. Varaa tarvi�aessa
jatkotyöpaja.

b. Vaikeita �lanteita

K: Kuinka hallita vaikeita opetus�lanteita?

V: Parhaillakin suunnitelmilla työpaja voi saada täysin erilaisen käänteen kuin olet ehkä odo�anut.
Mu�a se on ok. Muista vain, e�ä suunni�elemasi ei väl�ämä�ä ole sitä, mitä työpajan osallistujat
tarvitsevat eniten, ja kun näin on, sinun on parempi pysyä avoimena heidän tarpeilleen. Avoimuus,
rehellisyys ja aitous ovat amma�taitoisen ohjaajan tärkeimpiä ominaisuuksia.
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K: Mitä tehdä, jos huomaan, e�ä ryhmä mene�ää kiinnostuksensa työpajan keskellä?

V: Vaihtele toimintaa. Joskus työpajat voivat venyä niin pitkiksi, e�ä osallistujat kyllästyvät tai väsyvät.
Kaksi tai kolme peräkkäistä tun�a puhuvaa päätä voi saada monet ihmiset ulos ovesta huutamaan
rai�sta ilmaa. Ajan jakaminen o�amalla osallistujat mukaan useisiin erilaisiin ak�vitee�eihin ohjaa
heidän oppimistaan paljon paremmin kuin pyytää heitä istumaan paikallaan ja tekemään yhtä asiaa
koko ajan. Vaihtele materiaalin vakavuu�a. Suunni�ele tauko. Mie� huolellises� esite�ävää
materiaalia. Anna osallistujille aikaa keskustella ja olla yhteydessä toisiinsa.

c. Työpajan viimeistely
K: Kuinka päätät työpajan?
V: Onhan eri�äin tärkeää säästää aikaa työpajan lopussa tehdäksesi yhteenvedon pääkohdista. Päätä
työpaja yhteenvedolla siitä, mitä he ovat oppineet. Selitä kaikki, mitä osallistujasi ovat oppineet
istunnon aikana. Tämä au�aa korostamaan, kuinka pitkälle he ovat päässeet ja mitä uusia taitoja he
ovat hankkineet. Viitata selkeäs� työpajan alussa ase�amiisi tavoi�eisiin ja selitä, kuinka osallistujat
ovat mielestäsi saavu�aneet nämä tavoi�eet. Onni�ele työpajaasi heidän kovasta työstään ja uusista
�edoistaan.

K: Kuinka kirjoi�aa osallistuneen työpajan rapor�?
V: Rapor�n järjestäminen loogiseen rakenteeseen au�aa lukijoita nopeas� pää�ämään, mitä ideoita se
sisältää, ja selventää ideoiden välisiä yhteyksiä. Päätä, mitkä osat sopivat rapor�isi ja kehitä jokaiselle
osalle otsikot, kuten "tausta", "tavoi�eet" ja "keskustelu" sekä muut �etyille työpajan käsi�eille.
Erilaisia akateemisia arvioinnin työkaluja ka�avassa työpajassa voi olla esimerkiksi yksi otsikko jokaiselle
työpajassa käsiteltävälle työkalulle. Rapor�n ensimmäisessä osiossa tulee seli�ää joitain perus�etoja
työpajasta, kuten esiintyjät ja heidän asiantuntemuksensa, työpajan tavoi�eet sekä �edot tapahtuman
paikasta ja osallistujista. Selitä lyhyes� työpajan käsi�eet ja toiminnot. Sinua voidaan pyytää antamaan
myös arvioivaa palaute�a työpajasta. Laita nämä ideat erilliseen
osioon otsikolla, joka ero�aa sen selväs� esityksen faktoista.

4. Arvioimassa
Arvioinnin valmistelu

K: Mikä on työpajan arvioin�lomake?
V: Työpajan arvioin�lomake on lomake, jonka avulla voit arvioida,
kuinka täydellinen ja tyydy�ävä oppimisprosessi oli työpajasi aikana.
Pyydä osallistujia täy�ämään tällainen lomake ja tarkistamaan
työpajasi.
Arvioin�välineen suunni�elun tavoi�eena on, e�ä osallistujien on helppo vastata ja palata luoksesi
nopeas�. Voit suunnitella saavasi arvioin�lomakkeen takaisin kolmella eri tavalla: paperimoniste,
sähköpos� tai web-sivuston online-lomake. Suosituin osallistujaarvioin�muoto on kysely. Osallistujat
voivat täy�ää kyselyn työpajan lopussa. Arvioin�tulokset au�avat sinua tekemään merki�äviä
muutoksia työpajaan. Osallistujilta saamasi palaute voi myös tarjota ideoita tulevia työpajoja varten.
Kyselyn suunni�elun tavoi�eena on, e�ä osallistujien on helppo vastata ja palau�aa arvioin� sinulle
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nopeas�. Haluat ehkä kysyä osallistujia monisteen avulla tai käy�ää sähköpos�a.

K: Miten saat palaute�a työpajasta?

V: 1. vaihe: Saat palaute�a he� istunnon jälkeen. Suunni�ele arvioin�lomake, jonka osallistujasi
voivat täy�ää työpajan viimeisten minuu�en aikana. Varmista, e�ä jätät heille rii�äväs� aikaa
kommentoida ja harkita kysymyksiäsi huolellises�. Välitön palaute ei ainoastaan auta sinua
parantamaan työpajaasi, vaan myös vahvistamaan osallistujien oppimaasi. Hyviä kysymyksiä ovat:
Mikä on tämän työpajan ilmoite�u tavoite? Täy�kö työpaja asetetun tavoi�een? Mitkä toiminnot
au�oivat oppimistasi eniten? Vähintään?Mitkä työpajamateriaalit (monisteet, lukeminen jne.) olivat
hyödyllisimpiä? Mitkä niistä olivat vähiten hyödyllisiä? Miten olet oppinut tai kasvanut tästä
työpajasta? Miten muu�aisit tätä työpajaa tulevaisuudessa? Onko parannusehdotuksia? Onko
sinulla aiheita, joista haluaisit osallistua työpajaan?

2. vaihe: Ota yhtey�ä osallistujiin muutaman päivän tai viikon kulu�ua. Kysy työpajan osallistujilta,
voitko o�aa heihin yhtey�ä jatkossa saadaksesi palaute�a. Jotkut ihmiset tarvitsevat aikaa poh�a
työpajakokemuksiaan. Työpajan osallistujien seuranta useita päiviä tai viikkoja myöhemmin saa�aa
paljastaa uusia oivalluksia.
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Kappale 6

HARJOITUKSIA – SKENAARIOITA TYÖPAJOISTA

Tästä luvusta löydät esimerkkejä työpajoista
käy�övalmiiksi skenaarioiksi. Työpajojen aihe lii�yy
tämän oppaan �e�yihin lukuihin. Muista, e�ä nämä
skenaariot ovat vain inspiraa�ota. Voit käy�ää niitä tai
muokata niitä riippuen ryhmästä, jonka kanssa
työskentelet.
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KUUNTELEMINEN TOISTASI

Tavoi�eet:

Se voi olla eri�äin helppoa samaistua toiseen käy�ämällä linssejä, joiden läpi
näemme (ja arvioimme) toisen kul�uuria. Toisin sanoen joskus ennakkoluulot ja
stereotypiat tunkeutuvat mieleemme �etoises� tai �edostama�a, eivätkä anna
meidän nähdä todellista henkilöä, jonka kanssa olemme tekemisissä.

Tämän toiminnan tarkoituksena on osoi�aa, kuinka syvällinen kuunteleminen on
väl�ämätöntä ihmissuhteissamme. Keski�yneellä toisiamme kuuntelemalla voimme
voi�aa kommunikaa�oesteet, stereotypiat ja konflik�t. Voimme aloi�aa
humanis�seen lähestymistapaan perustuvia suhteita ja vaalia uu�a yhteistä
kul�uuria, joka kuuluu kaikille, joka kunnioi�aa ja rakentaa monimuotoisuu�a yhtä
paljon kuin yleismaailmallisia arvoja.

Tarpeet

Rii�äväs� �laa istua parei�ain, yksi henkilö toista vastaan.

Aika:

60-75 min. Työpaja:

Vaihe 1: Työpajan vetäjä pyytää osallistujia aja�elemaan henkilöä, joka on heidän
sydämessään, jota he arvostavat kovas�, ja kysyy, onko tämä (tai oliko) parempi
puhuja tai parempi kuuntelija? Osallistujat eivät jaa vastausta, vaan pitävät ne
mielessään. Tämän jälkeen johtaja seli�ää, kuinka toiminta tapahtuu, esi�ämällä vaiheet 2 ja 3.

Vaihe 2: Osallistujaryhmät jaetaan kahden hengen alaryhmiin. Jokainen henkilö istuu
vastakkain (parempi, jos parit muodostavat henkilöt, jotka eivät tunne toisiaan).
Jokaisessa parissa yksi henkilö on "kuuntelija" ja toinen "puhuja". Puhuja kertoo
jotain elämästään, hän voi puhua perheestä, lapsuudesta, mistä tahansa valitusta
aiheesta, mikä tahansa aihe on salli�u.

"Kuuntelijan" on kuunneltava tarkkaavaises�, hän ei saa puhua, ei edes sanaa, kuten
"kyllä" tai ei. "Kuuntelija" ja "puhuja" ovat katsekontak�ssa niin paljon kuin voivat.
Heillä on asete�u aika 5 minuu�a. Työpajan vetäjä ilmoi�aa toiminnan alkamisen ja
pää�ymisen tarkistamalla kellonajan.
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Vaihe 3: Aivan kuten vaihe 2, mu�a kunkin parin henkilöt vaihtavat rooliaan.
"Kuuntelijasta" tulee "puhuja" ja päinvastoin.

Vaihe 4: Työpajan vetäjä pyytää osallistujia kertomaan kokemuksistaan esi�ämällä kysymyksiä,
kuten:

Oliko sinun helpompi olla kuuntelija vai puhuja?
Pystytkö kuuntelemaan toista ihmistä ilman häiritseviä ajatuksia?
Mitä huomasit toisessa ihmisessä?
Kuinka erilaista kuuntelu oli tavallisiin olosuhteisiin verra�una?
Haluatko keskustella enemmän kyseisen henkilön kanssa?
Miltä sinusta tuntui, kun sinua kuunnel�in tarkkaavaises�?

Vaihe 5: Työpajan vetäjä edistää keskustelua siitä, e�ä näemme muut "kul�uurilinssiemme" läpi, ja
joskus ennakkoluulot ja stereotypiat kulkevat mielessämme �etoises� tai �edostama�a.
Seuraavaksi on arvioitava yhdessä, kuinka "kohdiste�u kuuntelu" on ensiarvoisen tärkeää
todellisessa kontak�ssa kenen tahansa kanssa.
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AJATUKSIANI KULTTUURIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA

Tavoi�eet:

Työpajan tavoi�eena on tarjota ponnahduslauta kul�uurin merkityksen ja dynamiikan syvempään

ymmärtämiseen, monikul�uurisuuden, kul�uurienvälisyyden ja transkul�uurisuuden termeistä ja

käsi�eistä.

Tarpeet:

Kaikille osallistujille kynät ja A4-paperit

Aika:

90 min.

Työpaja
Vaihe 1: Työpajan vetäjä seli�ää peruskäsi�eet akateemisista näkökulmista ja ruohonjuuritason
kokemuksista. PowerPoint-esitysten ja -videoiden käy�ö voi olla hyödyllistä.

Vaihe 2: Luennon lopussa jokaiselle osallistujalle annetaan A4-arkki ja kynä. Jokainen osallistuja
kirjoi�aa esiteltyyn aiheeseen lii�yvän kysymyksen.

Vaihe 3: Jokainen osallistuja ojentaa kysymyksen sisältävän arkin vasemmalla puolellaan olevalle
harjoi�elijalle. Tämä lukee kysymyksen ja vastaukset/kommen�t siihen kirjoi�amalla kysymyksen
alle. Si�en hän ojentaa vastauksensa sisältävän arkin vasemmalla olevalle harjoi�elijalle.

Vaihe 4: Kun jokainen osallistuja saa arkin, jossa on hänen ensimmäinen kysymys ja sen alla olevat
vastaukset, he lope�avat.

Vaihe 5: Jokainen harjoi�elija lukee ääneen kysymyksensä ja seuraavat vastaukset.

Step 6: The workshop leader leads a final debate and wrap up the session.
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PELIKAANIN VALMISTAMINEN

Tavoi�eet:

Osoi�aa oppimistyylien ja -nopeuden erilaisuu�a.
Osoi�aa, kuinka tärkeää sekoitusmenetelmien merkitys on, ja antaa tarpeeksi aikaa oppimiseen.
Osoi�aa vertaisoppimisen voiman.
Tarpeet:
Paperiarkkeja (2 per osallistuja).
Ppt kuvilla pelikaanin tekemisestä.
Aika:
Noin. 15-25 min.
Työpaja:
1. Koulu�aja pyytää ihmisiä kuuntelemaan tarkas� ja nouda�amaan ohjeita, jotka hän aikoo
lukea. Jos ohjeet ovat liian vaikeita tai osallistuja on eksyksissä, hän voi keskey�ää
harjoituksen milloin tahansa. 2. Valmentaja lukee äänekkääs�, ei kovin suurella nopeudella,
aivan kuten koulussa sanelussakin, teks�ä ohjeineen. Kun osallistujat pyytävät toistoa,
koulu�aja voi toistaa, mu�a enintään kaksi kertaa. Vinkkejä tai lisäselvityksiä ei sallita täällä.
Koulu�aja voi olla hieman loukkaava kysymällä "enkö lue tarpeeksi äänekkääs�?" tai: "Onko
jokin sana, jota ei voi ymmärtää?"

Ohje:
1) Ota pala paperia ja aseta se edessäsi vaaka-asentoon
2) Ota oikea alakulma ja taita se ylös niin, e�ä se kohtaa yläreunan. Tämä luo
suorakulmainen kolmio, jossa ylimääräinen suorakaiteen muotoinen läppä vasemmalla puolella.
3) Päästä eroon tästä läpästä.
4) Aseta nyt edessäsi oleva neliö vinoneliöasentoon tai�oviiva pystyasennossa.
5) Taita ulkokulmat keskiviivaan ja taita hyvin.
6) Taita ulkoreunat vielä kerran keskelle.
7) Käännä malli ympäri ja taita alaosa ylös yläkohtaan. Rypistää eri�äin hyvin.
8) Taita puoliksi.
9) Kierrä mallia niin, e�ä se on nyt makuuasennossa vaaka-asennossa.
10) Nosta sisäkolmiota hitaas� ylöspäin, li�stä si�en ja taivuta hyvin.
11) Kääntäkää päätä sisäpuolelta ryppyä pitkin.
12) Taita jokainen siipi ylöspäin sivuilta ja käännä se si�en hieman takaisin. Malli lepää nyt
siivillään ja istuu.

3. Koulu�aja pyytää osallistujia näy�ämään, mitä heillä on.
1. Koulu�aja jakaa toiset paperit ja alkaa lukea ohjeita, mu�a tällä kertaa kuvien kera. Ja

koulu�aja saa ihmiset katsomaan, mitä muut tekevät (miten he tekevät tehtäviä). Koulu�aja voi myös
au�aa niitä, joilla on suurimpia ongelmia.

4. Koulu�aja jakaa toiset paperit ja alkaa lukea ohjeita, mu�a tällä kertaa kuvien kera. Ja koulu�aja saa
ihmiset katsomaan, mitä muut tekevät (miten he tekevät tehtäviä). Koulu�aja voi myös au�aa niitä,
joilla on suurimpia ongelmia. Ohjeet kuvineen (hae�u osoi�eesta h�ps://www.origami-fun.com/
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(Katso seuraava sivu)
5. Koulu�aja pyytää nyt osallistujia näy�ämään pelikaaninsa. Kuinka moni
osallistuja onnistui tällä kertaa?

1. Heijastukset:

Katsokaa, kuinka tärkeää on luoda enemmän opetuskanavia kuin vain sanoin.
Jotkut meistä tarvitsevat kuulla, toiset katsoa ja jotkut saada apua. On eri�äin tärkeää,
e�ä oppimiseen on sopiva ilmapiiri. Sen tulee olla turvallista ja siinä on oltava rii�äväs�
aikaa, työkaluja ja apua tehtävän suori�amiseen. Huomaa, kuinka paljon olet oppinut
itseltäsi, kun o�t ja sait apua ihmisiltä, joille tehtävä oli paljon helpompi kuin sinulle.
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"MINA VOIN" SEZAME

Tavoi�eet:

Osoi�aa �imityöskentelyn vahvuu�a Toteaa
ryhmän itsensä voimaannu�amista Näytä vertaisoppimisen ja itseoppimisen voima
Tarpeet:

A4 osallistujaa kohden
Osoi�aa �imityöskentelyn vahvuu�a Toteaa
ryhmän itsensä voimaannu�amista Näytä vertaisoppimisen ja itseoppimisen voima Tarpeet:
A4-arkkia (1 per osallistuja)
Liimaa teippiä paperien kiinni�ämiseen taululle/seinään Pos�tuslappuja (3-4 per osallistuja)

Aika:15 min.
Työpaja
Koulu�aja jakaa paperit ja pos�laput.
1. Aluksi osallistujien tulee jakaa A4-paperi neljään suorakulmioon (kynällä), jo�a paperista tulee neljä
osaa.
2. Si�en jokainen valitsee neljä asiaa, jotka hän osaa tai osaa tehdä (esim. osaan leipoa kakkuja, voin ajaa
kuorma-autoa, osaan hoitaa puutarhaa, osaan japania jne.). Nämä kyvyt tulee kirjoi�aa jokaisen paperin
osan alkuun.
3. Paperit ripustetaan seinälle, jo�a ne olisivat kaikkien nähtävillä.
4. Tämän jälkeen osallistujia pyydetään kirjoi�amaan post-it-papereille asioita, joita he haluaisivat oppia.
Heidän tulee valita korkeintaan neljä asiaa, ja näiden asioiden tulee olla tarkkoja (ei kuten: haluaisin oppia
olemaan onnellinen, mu�a haluaisin... leipoa kakkuja)
5. Tämän jälkeen osallistujia pyydetään menemään seinälle papereiden kanssa ja etsimään, onko
papereista jotain, mitä he haluavat oppia. Jos näin on, he kiinni�ävät pos�lappunsa paperin oikeaan
osaan. Yhdessä paperinpalassa voi olla enemmän post-i�ejä.
6. Heijastukset ovat:
a. Jokainen ryhmän jäsen sai ripustaa paperinsa seinälle - katso, mitä seesami kykyjä meillä täällä
on!
b. Katsokaa, kuinka monta asiaa voimme oppia toisiltamme. Kykyjen poten�aali on huhhe!
c. Kuinka monta pos�a on vielä käsissämme. Mie�, minne mennä ja mitä tehdä oppiaksesi sen./
Koulu�aja jakaa paperit ja pos�laput.
d. Aluksi osallistujien tulee jakaa A4-paperi neljään suorakulmioon (kynällä), jo�a paperista tulee
neljä osaa.
e. Si�en jokainen valitsee neljä asiaa, jotka hän osaa tai osaa tehdä (esim. osaan leipoa kakkuja,
voin ajaa kuorma-autoa, osaan hoitaa puutarhaa, osaan japania jne.). Nämä kyvyt tulee kirjoi�aa
jokaisen paperin osan alkuun.
f. Paperit ripustetaan seinälle, jo�a ne olisivat kaikkien nähtävillä.
g. Si�en osallistujia pyydetään kirjoi�amaan post-it-papereihin asioita, joita he haluaisivat oppia.
Heidän tulee valita korkeintaan neljä asiaa, ja näiden asioiden tulee olla tarkkoja (ei kuten: haluaisin
oppia olemaan onnellinen, mu�a haluaisin... leipoa kakkuja)
h. Si�en osallistujia pyydetään menemään seinälle papereiden kanssa ja etsimään, onko papereista
jotain, mitä he haluavat oppia. Jos näin on, he kiinni�ävät pos�lappunsa paperin oikeaan osaan. Yhdessä
paperinpalassa voi olla enemmän post-i�ejä.
i. Heijastukset ovat:
j. Jokainen ryhmän jäsen sai ripustaa paperinsa seinälle - katso, mitä seesami kykyjä meillä täällä
on!
k. Katsokaa, kuinka monta asiaa voimme oppia toisiltamme. Kykyjen poten�aali on huhhe!
l. Kuinka monta pos�a on vielä käsissämme. Mie�, minne mennä ja mitä tehdä oppiaksesi sen.
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HAASTATELLAAN TOISTASI

Tarpeet:
Paine�u kyselylomake (katso seuraava sivu)

Aika:
Approx. 20-25 min.

Työpaja:

Koulu�ajan tulee jakaa luokka kahden hengen ryhmiin ja mallintaa haasta�elu toisen oppilaan

kanssa. Kun ope�aja on mallintanut haasta�elun, opiskelijoille annetaan rii�äväs� aikaa haastatella toisiaan

ja tallentaa vastaukset. Koulu�ajan tulee antaa kyselylomake opiskelijoille ja pyytää heitä haasta�eluun.

Vastatessaan kysymyksiin opiskelijoiden tulee poh�a kul�uurikokemuksiaan sekä yksilö- ja

perheiden�tee�ään.

Haasta�elun pääty�yä luokka kokoontuu ja jakaa �etoa haasta�eluistaan. Myöhemmin opiskelijat

teeskentelevät olevansa haastateltava. Tiedot voidaan tallentaa suurelle kartalle vii�eeksi tai

maailmankartalle. Tämän visuaalisen esityksen avulla opiskelijat voivat �etää enemmän toisistaan, syventää

luokkayhteisöään ja �etää perheperinnöstään. Lopuksi ope�ajan tulee muistaa jakaa omia henkilökohtaisia

kokemuksiaan, jo�a opiskelijoiden kanssa muodostuu läpinäkyvyyteen ja luo�amukseen perustuva

keskinäinen suhde.
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KULTTUURIENVÄLINEN RYHMÄN RAKENTAMINEN

Tavoi�eet:
Koska kul�uurienväliselle työlle on ominaista eri toimijoiden kokoontuminen eri taustalle, tämä
yksinkertainen harjoitus voi au�aa osallistujia visualisoimaan kommunikaa�on peruselemen�ejä
kul�uurienvälisessä sopeutumisprosessissa. Tunteita, ei vain ideoita/vaikutelmia, kysytään
harjoituksen lopussa. Kyselemällä, mitä näkökoh�a/käsi�eitä osallistujat ovat pitäneet
mielenkiintoisina ja/tai arkaluonteisina, tämä harjoitus objek�ivisii erot käsi�eiden kul�uurisessa
kontekstualisoinnissa ja edistää kul�uurienvälisen työntekijän tarve�a tunnistaa erot ja hyväksyä ne,
mu�a ei salli niiden olla poten�aalinen tekijä. stressiä varten.

Tarpeet:

Paperiarkkeja, kynä, lyijykynät

Aika:

20-30 min. osalli�jien määrän mukaan.

Kuvaus:
Vies�ntä on keskeinen aihe käsiteltäessä kul�uurienvälisyyden psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
Sellaisenaan sen on käsiteltävä tehokkuuden ja suorituskyvyn kaltaisia käsi�eitä ja säilyte�ävä sovi�u
käsitys yhteisestä perustasta, jonka eri taustalla olevat ihmiset jakavat työskennellessään yhdessä.
Tämä harjoitus au�aa osallistujia ennakoimaan, e�ä eri sanat antavat erilaisia kuvia ja siten välite�yjä
merkityksiä eri alkuperäkul�uureista

Työpaja:

Vaihe l_Ohjaaja pyytää osallistujia kirjoi�amaan yksitellen ensimmäisen i) sanan ja ii) kuvan, joka

tulee heidän mieleensä, kun he kohtaavat pyynnön.

Vaihe 2_ Ohjaaja kysyy kysymyksiä seuraavasta mallista:

Jos kul�uurienvälinen työ olisi väri, minkä värinen se olisi? Miksi?

Jos kul�uurienvälinen työ olisi mielikuva, mikä se olisi? Miksi?

Jos kul�uurienvälinen työ olisi haaste, mikä se olisi? Miksi?

Jos kul�uurienvälinen työ olisi tunne, mikä se olisi? Miksi?

Vaihe 3: Ohjaaja pyytää osallistujia lukemaan vastauksensa kaikille ja seli�ämään vastaustensa syyt ja

perustelut samalla kun hän tekee muis�inpanoja

Toisen osallistujan reak�o

Concepts most likely to induce misunderstandings

Culturally sensi�ve concepts (ideas, habits, values...)/ Käsi�eet, jotka todennäköisimmin aiheu�avat

väärinkäsityksiä Kul�uurises� herkät käsi�eet (ideat, tavat, arvot...)
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Selvitys

Ak�vitee�n pääty�yä osallistujat keskustelevat yhdessä tärkeimmistä tuloksista. Ohjaaja ohjaa

keskustelua kysymyksillä, kuten/ Tehtävän pääty�yä osallistujat keskustelevat yhdessä

tärkeimmistä tuloksista. Ohjaaja moderoi keskustelua esimerkiksi kysymyksillä

- Mitä tunteita muiden osallistujien vastaukset herä�vät?

- Mitkä vastaukset ovat yllä�äneet sinua eniten?

- Löysitkö, onko olemassa arkaluonteista käsite�ä/ideaa, jonka muiden osallistujien vastaukset

herä�ävät?

- Löysitkö, onko olemassa arkaluontoista käsite�ä/ideaa, jonka muiden osallistujien vastaukset

herä�ävät?



44

ITSETUTKIMUS KULTTUURIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUKSESSA

Pystyä ymmärtämään, miksi itse�etoisuus on krii�stä ja kuinka se lii�yy henkilökohtaiseen ja
työelämäämme poh�malla, kuinka kuvamme itsestämme voi poiketa siitä, miten muut näkevät
meidät

Tarpeet:

Paperit, kynät

Aika:

30 min per session

Kuvaus:
Pehmeistä taidoista itsetuntemus on yksi tärkeimmistä. Itse asiassa, ennen kuin yksilö pystyy
hallitsemaan vuorovaikutusta muiden kanssa, hänen on ensin ymmärre�ävä omat ajatuksensa,
uskomuksensa, tunteensa ja tekonsa. Ymmärtämällä nämä näkökohdat, kuinka selviytyä stressistä ja
kuinka puhua muille, osallistujat pystyvät paremmin tunnistamaan itsensä muiden ihmisten edessä.

Työpaja:

Vaihe_l: Moderaa�ori keho�aa osallistujia nousemaan seisomaan ja tekemään viiden minuu�n
lämmi�elyn au�aakseen osallistujia tuntemaan olonsa mukavaksi toistensa kanssa ilmaiseessaan
osaa itsestään fyysises�. Osallistujia voidaan esimerkiksi pyytää seisomaan ympyrässä, sulkemaan
silmänsä, kääntymään oikealle ja lai�amaan kätensä edessä olevan henkilön har�oille.

Vaihe_2: Moderaa�ori valmistelee papereita, joihin on kirjoite�u tunteen nimi: esimerkiksi viha,
inho, pelko, ilo, onnellisuus, suru, yllätys jne.

Vaihe_3: Moderaa�ori pyytää osallistujia valitsemaan yhden paperinpalan, käy�ämään kaksi
minuu�a mie�miseen ja syventymään paperiin kirjoite�uun tunteeseen

Vaihe_4: Moderaa�ori pyytää osallistujia esi�ämään valitun tunteen visuaalises�, esimerkiksi
patsaan tapaan, puhuma�a.

Vaihe_5: Moderaa�ori aloi�aa keskustelun, miksi hän pää� osoi�aa tuon tunteen ensimmäisessä
vaiheessa, jonka jälkeen hän kysyy osallistujilta, olivatko he yllä�yneitä jonkun toisen ilmaisusta ja
miksi

SELVITYS

Moderaa�ori kysyy osallistujilta, miltä he tuntuivat esiintyessään, mu�a myös näkemällä muiden
osallistujien muiden tunteiden esiintymisen. Hän myös kysyy, olisivatko he ilmaisseet samoja tunteita
eri tavalla.
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VIESTINTÄMALLI

Kuvaus:

Tämä ak�vitee� koostuu interak�ivisesta keskustelusta vies�nnän tärkeydestä työpaikalla.

Tavoi�eet:

Korostaa vies�nnän merkitystä työelämän ongelmien ratkaisemisessa.

Tarpeet:

Monisteen lainaus: "Vies�ntä on avain kaikkien tavoi�eidemme saavu�amiseen".

Aika:
Approx. 15-25 min.

Työpaja:

1. Esitä moniste, jossa todetaan seuraavaa: "Vies�ntä on avain kaikkien tavoi�eidemme saavu�amiseen.

2. Kysy osallistujilta, ovatko he samaa vai eri mieltä tämän väi�een kanssa. Voit odo�aa, e�ä kaikki tai
useimmat osallistujat ovat samaa mieltä tämän väi�een kanssa.

3. Kysy osallistujilta, miksi he uskovat tämän olevan to�a. Odota osallistujien vapaaehtoista useista syistä.

4. Kysy osallistujilta, tuleeko heidän mieleen jokin �lanne tai ongelma, jossa vies�ntä ei ollut ratkaisevan
tärkeää.

5. Haasta osallistujat seli�ämään perusteellises�, kuinka parempi vies�ntä ei olisi tarpeen �lanteen tai
ongelman korjaamiseksi.

6. Korosta jälleen, e�ä vies�ntä vaiku�aa käytännössä kaikkeen, mitä organisaa�oissa tapahtuu. Vies�ntä
voi olla yksi organisaa�on suurimmista vahvuuksista tai yksi sen suurimmista heikkouksista. Pyydä
osallistujia keskustelemaan erityises� siitä, kuinka tärkeää vies�ntä on heidän työssään.

Muunnelmat:

Pyydä osallistujia kertomaan työ�lanteista, ongelmista ja haasteista, joissa vies�nnällä oli
ratkaiseva rooli sekä syyn e�ä ratkaisun kannalta.
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VIESTINTÄMALLI
Kuvaus:

Vies�ntämalli esitetään au�amaan osallistujia ymmärtämään paremmin, mitä todella täytyy tapahtua

tehokkaan vies�nnän olemassaoloon.

Tavoi�eet:

Tarjoaa osallistujille käsi�eellinen malli, jota he voivat seurata, jo�a heistä tulee

parempia kommunikoijia.

Tarpeet:

Moniste - katso seuraava sivu.

Aika:

30 minutes

Työpaja:

1. Esi�ele moniste ja selitä, e�ä tämä on malli, joka osoi�aa, kuinka tehokasta vies�ntää

voidaan saavu�aa. Vaikka tämä saa�aa tuntua hankalalta prosessilta, monet ihmiset

käy�ävät tätä mallia jollain tavalla kaikessa vies�nnässään.

2. Käy läpi mallissa näkyvät neljä vaihe�a. Korosta, e�ä tässä mallissa on LÄHETTÄJÄ ja

VASTAANOTTAJA.

3. Aloita LÄHETTÄJÄLTÄ ja huomauta, e�ä vies�ntäprosessin ensimmäinen vaihe sisältää

LÄHETTÄJÄN lähe�ää vies�n VASTAANOTTAJALLE. Selitä, e�ä jopa tässä prosessin varhaisessa

vaiheessa voi ilmetä monia ongelmia. Esimerkiksi LÄHETTÄJÄ ei väl�ämä�ä välitä vies�ä

selkeäs�. Tämä voi johtua LÄHETTÄJÄN kommunikaa�otaidoista tai jopa hänen

ponnisteluistaan kommunikoidakseen selkeäs�.

4. Toinen vaihe sisälsi VASTAANOTTAJAN sekä vies�n kuulemisen, e�ä siihen vastaamisen.

Molemmissa voi olla ongelmia. VASTAANOTIN ei väl�ämä�ä kuule vies�ä selväs� useista

syistä, mukaan lukien häiritsevät äänet.

5. Selitä, e�ä tämä malli tarjoaa vies�ntämuodon, jota voidaan seurata monella eri tavalla.

Vaikka ei ehkä ole käytännöllistä käydä muodollises� läpi kaikkia näitä mallin vaiheita

jokaisessa kommunikaa�ossasi, näiden käsi�eiden jollakin tavalla käy�äminen voi au�aa

osallistujista kehi�ymään parempia kommunikoijia. Tämä on erityisen tärkeää sen

varmistamiseksi, e�ä vies� välitetään selkeäs� ja ymmärretään.

6. Kerro tarina esimiehestä, joka pyytää työntekijöitä toistamaan hänelle, mitä hän juuri

sanoi heille. Näin hän ope� työntekijöitään olemaan parempia kuuntelijoita. He kuuntelivat

tarkas� kaikkea, mitä hän neuvoi, koska he �esivät, e�ä hän pyytäisi heitä toistamaan, mitä

hän sanoi takaisin hänelle.
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