
Vox Pop

· Autenttisia katuhaastatteluja, joissa Cambridgen kaduilla
pysäytetyt ihmiset vastaavat ilman käsikirjoitusta
mielipiteitä herättäviin kysymyksiin.

· Aiheet ovat: Käsiaseiden hallussapidon rajoittaminen,
Uusien teiden ympäristövaikutukset, Seksi ja väkivalta
televisiossa,  Kodittomuus,  Ruumiillinen kuritus,  Lehdistön
valta, Naisten asema, Eläinkuljetukset, Monarkian
merkitys, Vankila ja rikollisuus, Poliitikkojen uskottavuus,
Euroopan integraatio.

· Jokaiseen haastatteluun liittyy myös studiossa äänitetty
selkokielinen versio sekä sanastovihjeet ja apuopettajan
(Teacher-on-Demand) kommentit.

· Runsaasti harjoituksia, joissa kielenoppija joutuu
tarkastelemaan haastattelujen kieltä eri näkökulmista.

· Tehtävätoimeksiannot tukevat harjoituksia, joissa oppilas
joutuu tuottamaan kieltä suullisesti tai kirjallisesti.
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Vox Pop on uuden tyyppinen apuneuvo, kun halutaan valmentaa
oppilaita suullisessa kielitaidossa ja tavoitteena on ymmärtää vähän
monimutkaisempaa puhekieltä. Vox Pop tuo oppilaiden ulottuville 48
brittiä. jotka ottavat kantaa 12 ajankohtaiseen aiheeseen ympäristö-
kysymyksistä  lehdistön valtaan. Haastateltaville ei ole ennakkoon
annettu käsikirjoitusta tai ohjeita, joiden mukaan vastata kysymyksiin.

Ohjelmaa voidaan hyödyntää opetuksessa monella eri tavalla. Se
soveltuu itsenäiseen työskentelyyn silloin, kun halutaan totuttaa korvaa
erilaisi in ääntämistapohin. Vox Pop toimii myös mainiosti
ryhmäkeskustelujen alustajana. Oppilaat virittäytyvät samalla kertaa
sekä valittuun aihepiiriin että keskustelussa tarvittavaan kieleen.

Lukion opettajat ovat hyödyntäneet Vox Pop -ohjelmaa suullisen
kielitaidon kurssien materiaalina erityisesti silloin, kun oppilaat

haluavat tenttiä kurssin itsenäisesti.

Kaikissa harjoitustehtä-
vissä kerrataan ja juur-
rutetaan autenttisten
haastattelujen kieltä.
Vox Pop -ohjelman täy-
dennystehtävissä op-
pilas voi palatamyös
kuuntelemaan alkupe-
räisen haastatteluvas-
tauksen osaa.

Tehtävissä on vältetty
perinteistä “kirjoitetun
tekstin tyranniaa” li-
säämällä kuuntelu-
tehtävien osuutta huo-
mattavasti.

Nykypolven oppilaat up-
poutuvat helposti ratko-
maan pelimäisiä teh-
täviä ja samalla altistu-
vat puhutulle kielelle.

Vox Popin tuottamisteh-
tävät ovat sekä suullisia
että kirjallisia. Ohjelma
ehdottaa sanontoja, joita
kannattaisi ottaa mu-
kaan omaan tuotokseen.

Vox Pop vie aidon puhekielen ja värikkäiden mielipiteiden pariin Cambridgen kaduille

Vox Pop -ohjelman perusvalikosta aukeavat sekä autenttiset haastattelut että
kielen hallintaa harjoittavat tehtävät.

Haastatteluja voi kuunnella ilman tekstiä, mutta tekstin
ja sanastovihjeet saa helpostia esiin.

Vox Pop -ohjelman apu-
opettaja kertoo englan-
tilaiselle yhteiskunnalle
tyypillisistä sanoista,
joista pelkkä sanakirja-
määritelmä ei riitä.


