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Miten negati ivinen vuorovåikutus voi rnuuttua positi iviseksi ja
påi nvastoi n?
Voiko rj.ide11å "oikein"r "hyvin"?
Miilainen voisi olla hyvå riitelyn nahistelu, yhteenotto koulun
pi haI 1a? Onko seI 1ai nen mahdol 1 ista?
Voike omien vanhempien kanssa riideilä oikein?
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pi lkkaarni nen
nimitteleminen
årsyttårni nen

u

våittelerninen
kysymi nen

taivuttelerni nen
vi tsai lemi nen

här näämi nen

tivaarninen

kehum i nen

ki itt'äminen
arviointi
kornmento i nt

k orne nte I u
måäråi leminen

anomi nen

arvogtelerni nen
moittirni nen
irvailerninen

i

rnankurni nen

uhkaileminen
valehtelerni nen
harhauttarn i nen
jujuttam i nen
nårråafni nen
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sanoo ai na mitå
rrai trkaJ

a

jatteleen rnuut pitåvåt hänestä.
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puhuu aina totta, rnuut pitävät hänestä (uskovat
.? X_tuottavat
håntFp
häneen; eivåt pidå hånestå).

Vai kkaJ

na on kaunis js./mr_rtta ä1ykäs.
Juuso on ahkera oppilas ja suosittu kaveri.
Juuso on ahkerå oppi las *utta suosittu kaveri.
E1
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Juuss en ahkera appilas j*
=iksi/mutta silti suosittu kaveri.
l"1i rkku
en hi l jai nen ja u jo ja
suosi ttu
=i.ksi./*r_rtta =i tti
oppi 1as.

lYirkku on hiljainen
hyviå yståviä.
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Kysyrnyksiä, joita
lutusti Iaisuuksissa
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Miten opettaja voi parhaiten oppia?
Miten opettaja voi osoittaa kunnioittavansa
clppi Iai
Miten opettaja voi saada oppi 1ai densa kunnioi tuksen?ta?
l'liltå edel Iytyksi I Iå koulutyö ja opetus voi olla kasvattavaa?
Miten koulu voi toimi nnassaan ottaa
huornison
nuor i so*
kulttuurin?
* Kui nka hyvi n koulu on tietoi nen nuclrisokulttuurista?
t Voiko opetta ja yrnrnärtää nykya jan eIämänti lannetta?
14iten
opettaja
voisi
oppia parernrnin ymmärtämåän omien luokkiensa
oppi lai den elämänti iannetta?
*
Voiko heikoimpiaki n oppi Iaita
auttaa
tul ernaan rnukaan
koulutyöhön
ai kaisempaa parernmi n, jos hei l re voisi
jar jeståå
ai don opplrnisen edistymisen kokernuksia? Voisiko
tiedol I isen
oppimisen edistyminen vetää tåIiaisia
CIppilaita rnukaan?
x Voiko oppirninen,/oppimisen edistyminen joltakin
alaIIa
olla
kaikille
rnotivoivaa?
* Voisiko opettaja sanoå sanoa oppi lai I Ie:
Minä en ole oppinut parhaista
yriLyksistäni
huolirnatta
opettamaan niino
ettö kaikki oppilaat edistyisivåt
hyvin.
l"l i nå
tarv i tsen te I dån joka i sen åpua tåsså as i assa, jotta
oppisin parernrnin opettårnåan kaikkia. Haluan jutel la yhdesså
teidån
kaikkien
kanssa, mitå Leidån rnielestänne
voisin
tehdä oppirnisen helpottamiseksj..
Yhte i sen
keskustekun
jä1keen vclitte kukln vielå panna paperitre asi.ita,
Joitå
ette
,:ulkisesti
osanneet tai
uskaltaneet
sanoa. Haluan
vielä myöhemmi n jutet la jokaisen kanssa erikseen asioista.

