Erätauko_kokemukset
Vastaaja:
Vastaus:
06.11.2018, 11:31 - 06.11.2018, 11:54
1. Järjestäjäorganisaatio/henkilö

2. Keskustelun aihe ja päivämäärä

3. Päivämäärä

4. Montako keskustelijaa osallistui?

5. Oliko keskustelu avoin vai ainoastaan
kutsulla?
6. Mikä oli keskeisin oppi tai oivallus
keskustelusta?
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suljettu

Moni asuu seudulla lumisten talvien vuoksi - he
heräsivät miettimään onko mieltä asua jos
ilmastonmuutos vie ne. Miten käy lumeen pohjautuvalle
matkailulle? Miten käy matkailulle jos lentämistä
rajoitetaan - matkailuyrittäjä oivalsi että ilmastonmuutos
on keskeinen asia joka tulee ottaa huomioon oman
liiketoiminnan ja myös alueen matkailun kehittämisessä.
Miten some muuttaa ihmisten "älykkyyttä"? Onko
vihapuhe somessa aina tuomittavaa vai pitäisikö siihen
suhtautua siten että se on terapiaa ja keino purkaa
paineita - jotta ehkäistään oikea, fyysinen
agressiivusuus - se on viesti läheisille että nyt pitää
mennä kylään ja puhua. voisiko somen valjastaa
kasvattamaan nuoria kuten ennen teki kyläyhteisö?
Miten saadaan siirrettyä nuoriin maaseudun henkinen
kulttuuriperintö - ja siirrämmekö samalla omat
negatiiviset ajatukset maaseudun tulevaisuudesta - jos
emme itse osaa nähdä esim teknologian tuomia
mahdollisuuksia? teknologia on mahdollistaa
maaseudulle paljon enemmän palveluja kuin mitä siellä
koskaan on ollut. tämä on vain välivaihe siihen kun
teknologia on niin helppoa kaikille kuin valojen
laittaminen. Oppiminen muuttuu ja opettajista ja koulusta
tulee oppimisen opettajia. Ymmärtääkö opettajat ja koulut
tämän? Miten silloin tuetaan niitä jotka eivät osaa vielä
olla niin itsenäisiä tiedonhankkijoita ja hyödntäjiä? voiko
nuorilta sitä edellyttää?

7. Keskeisimmät opit tai oivallukset
a) keskustelun sisällöstä

No
answers

b) keskustelun järjestämisestä tai
ohjaamisesta

No
answers

8. Vinkit muille Erätaukoa järjestäville

9. Mitkä Erätauon työkalut olivat erityisen
hyödyllisiä?
10. Missä ja kenen pitäisi jatkaa
keskustelua?

11. Lisätietoja antavan henkilön
yhteystiedot
12. Kuva tapahtumasta (jos on)

a) tee
näin

osallistu myös itse keskusteluun, kuitenkin
harkitusti ja rajallisesti, tarkoituksena
syventää keskustelua.

b) älä
tee
näin

ei ehkä ole hyväksi, jos keskustelijoina on
liikaa fasilitaattorin tuttuja.

rajaus, rajaus, rajaus...

alueen matkailun kehittäminen - matkailuyrittäjä vie
viestiä + liitto lapin matkailustrategiaan. teknologian
mullistavaa mahdollisuutta viedään
hyvinvointiohjelmaan. Oppimien muutoksesta tulisi jatkaa
keskustelua opettajien, oppilaitosten ja oppijoiden
kanssa.
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