
Kepeli-ohjaajakoulutus; Lähijakso 2:
TOIMINNALLISUUS JA KIELENOPPIMINEN
Aika: 12.1.2018 klo 9.00 - 16.00
Paikka: Metropolia AMK/ Bulevardin juhlasali
Kouluttajat: Eveliina Korpela (FT) suomen kielen opettaja, Jouni Piekkari (FM), Draamakasvattaja

2. lähijakson tavoitteet:
· Tutustua koko ryhmää osallistavaan toiminnalliseen kielenoppimiseen.
· Testata erilaisia kotoutumista ja kielenoppimista tukevia toiminnallisia ja pelillisiä

menetelmiä.
· Johdattaa osallistujia turvallisen ja toimivan ryhmän rakentamiseen, iloiseen

ongelmanratkaisuun sekä erilaisten ryhmien kohtauttamiseen.
· Johdattaa toiminnallisten arviointimenetelmien käyttöön.

9.00 Avaus

Kalabanda -taputus. (Suomi100-versio: “Suomi juhlii”, “100 vuotta”)
Energiapallon lähettäminen piirissä

Taikaseinä
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/taikaseina/

H-hetken muistaminen keholla
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/h-hetken-muistaminen-keholla/

Tutustutaan harjoitteisiin:

Jako ammatillisiin intressiryhmiin: Ryhmiä käytetään päivän aikana reflektiokeskusteluissa. Ryhmille
iskulauseet, nimet ja kehologot (ryhmäidentiteetti).

Parisuhteen roolisoppa
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/parisuhteen-roolisoppa/

Työelämän nelinurkka (tulossa Kepelin sivuille pian!)
Sovellus nelinurkasta, sisäinen puhe eloon:
TE-toimistoon on tullut maahanmuuttajataustainen rumpali, jolle suositellaan lähihoitajan ammattia.
Rumpali haluaisi kuitenkin rummuttaa. Neljässä nurkassa pohditaan neljässä ryhmässä sitä, millaiset
ristiriitaiset vaatimukset, ajatukset, toiveet ja ohjeet seuraavat rumpalipoikaa.
- Ensimmäinen nurkka: Mitä isä sanoo? (Minä-puhetta! ”En olisi ikinä uskonut, että poikani valitsee niin
joutavan harrastuksen kuin rummutuksen…”)
- Toinen nurkka: Mitä paras kaveri sanoo? (Minä puhetta! ”Se on aina ollut ihan loistava! Siitä voi tulla
maailman paras rumpali…”)
- Kolmas nurkka: Mitä suomalainen yhteiskunta sanoo? (Minä puhetta! ”Rumpaleille ei riitä töitä, sen
sijaan lähihoitajana pääsisi heti työhön kiinni…”)
- Neljäs nurkka: Mitä supersankari sanoo? (Tarzan: ”Mä olen aina sanonut, että rummuttaminen on
tärkeä taito, ilman sitä viidakossa ei voi selvitä…”)
Jokainen ryhmä kiertää kaikki nurkat ja vaihtaa roolia, roolissa puhutaan pienryhmän kesken.
Lopuksi puretaan niitä ajatuksia, joita harjoitteesta herää.

12.00 - 13.15 Lounas

Ryhmän rakentamisen näkökulmia

Emo ja poikanen. -> Arvotaan eläinlaput
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/emo-ja-poikaset/

Tähän käteen…



http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/tahan-kateen-haluan/

Lapsuuden toiveammatti
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/nimi-ja-lapsuuden-toiveammatti/

Kohtaamisbingo.
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kohtaamisbingo/
Oman bingon tekeminen kotitehtäväksi!
Postaa bingo Kepelin Facebook-ryhmään: Kepeli - menetelmiä kotoutumiseen.

KEPELI-pelimessut

Testattavia pelejä:

Tupla (Tulossa Kepelin sivuille!)

Mieltymysmittari,
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/mieltymysmittari-taitoja-harrastuksia-ja-ammatteja/

Hape-harrastuspeli

Suomi-Guru
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/suomi-guru-opi-suomea-suomesta/

Ateneumin taidepakka
http://www.ateneum.fi/wp-content/uploads/2015/10/Ateneum_vihko_suom_netti.pdf

Isot pelikortit

Tarinanopat (Tulossa Kepelin sivuille)

14.30 - 14.45 Iltapäiväkahvi

Loppuarviointi

Väitearviointi janalla tai kehällä.

Välitehtävät: Tee oma Bingo, tutustu  seuraaviin materiaaleihin:
Pelisujuttajan opas,

Kohtauta ja kotouta -opas.

16.00 Yhteinen lopetusriitti: AURINKO!


