YHTÄLÄISYYDET JA EROT

Taksvärkki ry / www.taksvarkki.fi

Tavoitteet:




Tutustua nuorten elämään, tyttöjen ja naisten asemaan, koulutuksen merkitykseen sekä nuorten
ryhmien toimintaan Malawissa
Löytää yhtymäkohtia oman elämän tai Suomen nuorten ja Malawin nuorten arjen välillä
Pohtia nuorten tulevaisuuden unelmia ja tavoitteita, osallistumisen ja kouluttautumisen merkitystä
ja tasa-arvoa Malawissa ja Suomessa.

Kesto: 20+ min
Ryhmäkoko: Sopii isoillekin luokille.
Tarvikkeet:



Liimalappuja ja kyniä
Tietokone, datatykki ja internet-yhteys lyhytdokumentin katsomista varten tai Taksvärkki ry:n Ääni
tytöille –kampanjan dvd

Tehtävän kulku:
Katsokaa Taksvärkki ry:n Ääni tytöille -kampanjan lyhytdokumentti (https://youtu.be/jlvcq_YNRN8), joka on
pituudeltaan noin 10 minuuttia. Kehota oppilaita miettimään dokumentin aikana, mitä samaa ja mitä
erilaista he huomaavat Suomen ja Malawin nuorten elämässä, haasteissa ja tulevaisuuden haaveissa. Jaa
taulu kahtia ja kirjoita yhdelle puolelle ”Erot” ja toiselle ”Yhtäläisyydet”.

Jaa dokumentin katsomisen jälkeen oppilaille liimalappuja ja pyydä heitä miettimään pareittain tai 3-4
oppilaan pienryhmissä, mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroja he huomasivat. Jokainen asia tulee omalle
liimalapulleen. Kannusta oppilaita keksimään vähintään yhtä monta yhtäläisyyttä kuin eroa. Anna aikaa
muutama minuutti. Kun on valmista, parit tai pienryhmät vievät lappunsa vuorotellen taululle ja lukevat ne
samalla ääneen. Kun kaikki ovat tuoneet lappunsa taululle, käydään vielä kaikki erot ja yhtäläisyydet läpi ja
kiinnitetään huomiota erityisesti yhtäläisyyksiin, joita löytyi.
Keskustelkaa lopuksi yhdessä:







Kumpia oli helpompi keksiä, yhtäläisyyksiä vai eroja?
Yllättikö jokin asia dokumentin nuorten tarinoissa? Mikä?
Yllättikö jokin asia Malawin nuorten elämässä? Mikä?
Minkälaisia merkityksiä malawilaiset nuoret ajattelevat koulutuksella olevan? Mitä itse ajattelet?
Miksi on tärkeää rohkaista erityisesti tyttöjä tavoittelemaan unelmiaan ja lisätä aikuisten tietoa
koulunkäynnin merkityksestä? Miksi tyttöjen koulutus on tärkeää?
Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että Malawissa nuoret eivät välttämättä voi opiskella niin pitkälle,
kuin he itse haluaisivat? Mitä olet mieltä, onko Suomessa kaikilla nuorilla yhtä hyvät
mahdollisuudet opiskella ja päästä hyvään työhön? Miksi, miksi ei?




Miksi ja miten malawilaiset nuoret pyrkivät lisäämään kylän nuorten ja aikuisten tietoa ja
muuttamaan asenteita? Minkä nuorten elämään liittyvän asian sinä haluaisit muuttaa, mihin sinä
haluat vaikuttaa? Kuka voi muuttaa asioita? Mitä siihen tarvitaan?
Mitä yhteisiä haasteita Malawin ja Suomen nuorilla on? Entä yhteisiä unelmia?

