PROSESSIMENETELMÄT – ONGELMAN RAJAAMINEN:
12. TELESKOOPPI

12. TELESKOOPPI
Tätä menetelmää kannattaa käyttää silloin,
kun on paljon erilaisia vaihtoehtoja, ideoita
ja mahdollisia ratkaisuja. Menetelmän avulla
vaihtoehdot esitellään, niistä keskustellaan ja
niistä äänestetään. Jokaiselle ryhmän jäsenelle
annetaan tilaisuus selittää ja perustella oma
kantansa eri vaihtoehdoista ja lopuksi ryhmä
tekee yhteisen punnitun päätöksen.
Tarvittavat materiaalit: liitutaulu, kiinnitystaulu,
älytaulu tai virtuaalinen seinä (esim. Padlet) tai
suuri paperiarkki ja kyniä.
Tarvittava aika: 30–45 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Laatikaa luettelo tai valikoima (esim. post-it
laput seinälle/taululle) eri vaihtoehdoista/ideoista ja asettakaa ne kaikkien nähtäville.
2) Seuraavaksi ryhmän jäsenet valitsevat
vaihtoehdoista/ideoista itselleen tärkeimmät
(3–5kpl), piirtämällä oman merkkinsä/liimaamalla oman tarransa valitsemiinsa vaihtoehtoihin.
3) Keskustelkaa, selittäkää ja perustelkaa
vuorotellen valintanne. Tavoitteena on päästä
yhteisymmärrykseen siitä, miksi kyseinen vaihtoehto/idea olisi hyvä tai toimiva.
4) Eniten ääniä saaneet vaihtoehdot ympyröidään, alleviivataan tai siirretään seuraavalle
seinälle, jossa menetelmä toistetaan, mikäli
vaihtoehtoja pitää vielä rajata.
5) Keskustelkaa tuloksesta ja sopikaa, mitä
työskentelyssä edetään.
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