8. ASUNTO ESITTELYSSÄ!
Presentaatio eli idean jakaminen muiden kanssa sekä palautteen antaminen

Kun suunnitellaan esinettä, rakennusta tai yhdyskuntaa ei ole olemassa vain yhtä oikeaa
ratkaisua. Mahdollisuuksia on lukuisia. Lapset ja nuoret saattavat joskus olla hyvin
konservatiivisia, toisinaan taas mielikuvituksen villi leikki pääsee valloilleen. Töiden
arviointi voi tuntua vaikealta. Jokaisesta löytyy kuitenkin hyviä puolia ja
kehittämismahdollisuuksia. Ideoiden esittely ja valmiiden töiden katsominen yhdessä
ovat tärkeä osa prosessia, ja niille kannattaa varata aikaa. Se, että työt asetellaan huolella
esille ja jokainen saa esitellä omansa muille, lisää tehdyn työn arvostamista sekä kehittää
sosiaalisia taitoja: kuuntelemista ja esiintymistä. Kun töistä on keskusteltu yhdessä, ideat
kehittyvät edelleen. Näin olisi kannattanut tehdä, ja tuota kokeilen seuraavalla kerralla.
Oppimisprosessi jatkuu edelleen, vaikka työt ovatkin valmiita.

Skitsit ja sketsit
Miten esittelet tekemäsi työn muille? Voit kertoa muille monin tavoin ideastasi, siitä
miten se toimii tai mikä siinä sinulle on tärkeintä. Voit puhua ja näyttää kuvia tai malleja,
mutta tapoja on paljon muitakin! Kommunikointimuotoja ovat mm. sarjakuva, kuvasarja,
runo, nukketeatteriesitys, esityskuva, valokuva, pienoismalli, hahmomalli, mainosfilmi,
laulu, animaatio, pantomiimi…
Ihan kiva…
Joskus palautteen antaminen on vaikeaa. Perussääntönä rakentavaan palautteen
antamisesta voi sanoa, että toisen tunteita ei ole tarkoitus loukata. Muista aina kritiikin
lisäksi kertoa, mikä työssä on hyvää, mistä pidät. Kritiikistä on hyötyä vain, jos se
sisältää parannusehdotuksen.
Palautekierros
Palautetta voidaan antaa myös niin, että ensin jokainen sanoo vain positiivisia asioita.
Seuraavalla kierroksella jokainen sanoo jonkun asian, josta ei niin paljon pidä ja sitten
otetaan vielä kierros ajatuksille siitä, miten ideaa voisi kehittää, mitä siihen voisi lisätä.
Kirjallinen palaute
Paitsi suullisesti, palautetta voi antaa kirjoittamalla. Tässä on mukavaa se, että jokainen
saa palautteen itselleen paperilla ja voi rauhassa makustella sitä myöhemmin. Työt
esitellään ja laitetaan esille. Kunkin työn kohdalle laitetaan kortti tai paperiarkki. Kaikki
kirjoittavat jotakin jokaisesta työstä. Voidaan sopia vaikkapa että jokainen kirjoittaa
vähintään yhden positiivisen asian ja yhden parannusehdotuksen.

