NUORTEN ÄÄNIÄ ‐VIDEOKLIPIT

Taksvärkki ry / www.taksvarkki.fi

Tavoite:



Tutustua Sierra Leonen nuoriin ja heidän ajatuksiinsa mm. nuorten oikeuksista ja koulunkäynnin
merkityksestä
Pohtia, ovatko nuorten arki ja haasteet Sierra Leonessa ja Suomessa samankaltaisia vai erilaisia

Kesto: 5–45 min riippuen siitä, kuinka monta videota katsotaan ja minkä verran keskustelulle annetaan
aikaa
Tarvikkeet: tietokone, nettiyhteys (tai vaihtoehtoisesti kampanja‐dvd) videoiden katsomista varten,
projektori ja toimiva äänentoisto

Tehtävän kulku:
Sierra Leone ‐kampanjasivustolta löytyvät lyhyet, noin minuutin pituiset Nuorten ääniä ‐videoklipit
(http://www.taksvarkki.fi/sierraleone2013/kampanjavideo) katsotaan yksi kerrallaan oppilaiden kanssa.
Kunkin videon jälkeen keskustellaan yhdessä. Mitä ajatuksia video herätti? Alla olevat kysymykset ohjaavat
keskustelua. Videoista voi valita vain yhden tai muutaman, jolloin harjoitukseen menee vähemmän aikaa.
Halutessaan voi ensin näyttää kaikki videot ja sitten vasta avata keskustelun.
EDLYN (kesto 0:40)



Miksi kaikki tytöt eivät Edlynin mukaan pääse kouluun Sierra Leonen maaseudulla?
Ovatko tytöt ja pojat Suomessa tasa‐arvoisia? Miksi? Miksi ei?

KADIATU JA KAMANDA (1:03)






Mitä haasteita Sierra Leonessa Kadiatun mukaan on?
Mistä asioista kylissä pitäisi Kadiatun mielestä tiedottaa?
Mitä luulet, miksi Sierra Leonessa jotkut ajattelevat, että koulu ei ole tytöille?
Onko kaikilla Suomessa yhtäläiset mahdollisuudet käydä koulua?
Mitä siitä seuraa, jos tytöt eivät käy koulua?

SAMUEL JA HAWANATU (1:09)



Mitä Sierra Leonen nuoret Samuelin mukaan tahtovat?
Mitä Youth Action Network tekee?

BINTU (0:43)





Mikä nuorten ongelmana Bintun mukaan on?
Mitä vapaaehtoistyötä Bintu tekee?
Oletko itse tehnyt vapaaehtoistyötä?
Millaista vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnallasi on tarjolla?

AUSTINE (0:46)



Miksi oppilaiden on Austinen mukaan vaikea keskittyä koulussa?
Sierra Leonessa ei ole maksutonta kouluruokailua. Mitä vaikutuksia sillä olisi, jos Suomessa
lakattaisiin tarjoilemasta ruokaa koulussa?

ELISABETH (0:49)



Minkä viestin Elisabeth haluaisi lakimiehenä viedä nuorille?
Oletko samaa mieltä Elisabethin kanssa siitä, että koulu pitää ottaa vakavasti?

NUORTEN HAASTEET SIERRA LEONESSA (4:18)









Mihin CCYA‐järjestö pyrkii?
Mitä CCYA tekee?
Mitä Ngolo pitää yhtenä Sierra Leonen suurimmista haasteista?
Mitä ongelmia nuoret naiset kohtaavat Sierra Leonessa?
Onko tytöillä ja nuorilla naisilla samanlaisia ongelmia Suomessa?
Mitä suomalaisia järjestöjä tunnet? Mitä ne tekevät?
Oletko itse mukana jossain järjestössä?

