Tervetuloa suorittamaan
Puhuva kettu -merkkiä!
Uusi merkki seikkailijoille
Puhuva kettu on Seikkisjaoston
kehittämä merkki seikkailijoille.
Merkin voi suorittaa keväästä
2014 alkaen.
Merkin ideana on rohkaista
seikkailijoita kertomaan
harrastuksestaan muille ja olemaan siten ylpeitä siitä!
Merkin suorittaakseen seikkailijan tulee pitää partioaiheinen esitelmä koulussaan. Sammon tehtävänä on
toimittaa tarvittavat lomakkeet jaostolle, joka lähettää
merkit paluupostissa.
Tästä lehtisestä löydät tarkempaa tietoa merkistä ja sen
suorittamisesta sekä kopioitavat ohjeet seikkailijoille ja
opettajille.
Terveisin,
Seikkisjaosto

Puhuva kettu – merkki / Sammon ohje
Näin suoritat merkin:
1. Ota yhteyttä seikkailijan kouluun, hänen omaan
luokanopettajaansa.
Esittele opettajalle Puhuva kettu -merkki ja kerro,
että seikkailijan olisi tarkoitus pitää esitelmä
partiosta omalle luokkaryhmälle TAI koko koululle
Seikkailija voi pitää esitelmän koko koululle, jos
koulu on pieni.
Esitelmän tavoitteena on, että seikkailija kertoo omin sanoin, mitä partio on
ja mitä kaikkea partiossa voi tehdä. Esitelmän voi pitää yksin tai parin kanssa
omalle luokkaryhmälle tai koko koululle. Sen kesto on 5–15 minuuttia.
Jos seikkailija tarvitse apua merkin esitelmän tekemisessä ja suunnittelussa,
sampo saa auttaa seikkailijaa.
2. Sampo lähettää seikkailijan luokanopettajalle sähköisesti Puhuva kettu
-lomakkeen TAI lähettää saman lomakkeen paperisena seikkailijan mukana
kouluun. Sammon pitää sopia opettajan kanssa, haluaako hän lomakkeen
sähköisesti vai paperisena.
Kun seikkailija pitää esitelmää omalle luokkaryhmälleen, opettaja täyttää
lomakkeen vastaamalla lomakkeessa oleviin lyhyisiin kysymyksiin. Lomakkeen
voi täyttää esitelmän aikana tai sen jälkeen. Sen jälkeen opettaja allekirjoittaa
lomakkeen, laittaa sen kirjekuoreen ja antaa seikkailijalle.
Seikkailija tuo kirjekuoren sammolle seuraavaan kokoukseen.
3. Sammon tehtävä on tarkistaa opettajan täyttämä lomake. Hän varmistaa, että
opettaja on sama, jonka kanssa hän on sopinut esitelmän pitämisestä.
Tämän jälkeen sampo lähettää lomakkeen SÄHKÖISESTI Seikkisjaostolle
osoitteeseen
4. Kun lähetät lomakkeen sähköisesti, muista mainita viestissä vielä se, kuinka
monta merkkiä tarvitset sekä osoitetietosi. Kun jaosto on käsitellyt
lomakkeen, lähetämme merkit postissa sammolle.
Sampo voi jakaa merkit seikkailijoille joko kokouksessa tai juhlallisemmassa
tilaisuudessa.

Puhuva Kettu -merkki / Vinkkejä seikkailijalle
Olet ryhtynyt suorittamaan Puhuva Kettu -merkkiä, HIENO JUTTU!
Merkin saa jokainen seikkailija, joka pitää
koulussa - tai muussa harrastuksessa partioaiheisen esitelmän. Ja merkissähän on
kettu siksi, että se on sekä oman partiopiirimme
että kaikkien seikkailijoiden tunnuseläin.
Tehtävänäsi on siis pitää 5–15 min. pituinen
esitelmä koulussa omalle luokallesi partiosta
Kerro luokkakavereillesi, mitä partiossa tehdään ja mikä partiossa on
parasta sinun mielestäsi.
Kannattaa ottaa esitelmään mukaan omia partioon liittyviä juttuja esim.
taitomerkkejä, valokuvia tai partiossa askartelemiasi tai rakentelemiasi
juttuja.
Jos haluat etsiä lisätietoja internetistä, voit tutustua vaikkapa seuraaviin
nettisivuihin:

Kannattaa myös tutustua kolon kirjastoon ja kysyä apua omilta johtajiltasi.
Kun olet pitänyt esityksen, pyydä opettajan allekirjoitus
Puhuva kettu -lomakkeeseen ja tuo se kololle johtajallesi.
Sammot toimittavat lomakkeet eteenpäin, ja jonkun ajan kuluttua saat
sammoltasi Puhuva Kettu -merkin.
Merkkiä voi pitää partiopaidan rinnassa oikealla puolella tai partiohuivissa.

Hei opettaja!
Partio on suosittu nuorisoliike, ja sinun luokallasi on myös
partiolainen tai jopa useampia. Seikkailijat, eli noin
10–12-vuotiaat, saavat nyt suorittaa kokonaan uutta
merkkiä, Puhuvaa Kettua. Partiossa suoritetaan useita
erilaisia merkkejä, mutta tässä kyseisessä merkissä tarvitaan
yhteistyötä koulun kanssa.
Puhuva Kettu -merkin saadakseen partiolaisen tulee pitää pieni esitelmä partiosta
koulussa. Esitelmän ei tarvitse kestää kauaa ja sen voi tehdä myös pareittain.
Opettajan tehtävänä on täyttää pieni arviointilomake (alla), jonka partiolainen tuo
mukanaan ennen esitelmää. Partiolainen saa merkin palautettuaan arviointilomakkeen
omalle johtajalleen.
Toivomme, että luokkasi partiolaiset saavat mahdollisuuden merkin suoritukseen. Merkkiä
suorittaessaan partiolainen saa kokea uudenlaista ylpeyttä harrastuksestaan ja osoittaa
innostuksensa myös muille. Lisäksi myös muu luokka saattaa kiinnostua partiosta.

Seikkailullisin terveisin,

Partiolaisen nimi: __________________________

Pvm: _________________
KYLLÄ

Oppilaan esitelmä käsittelee partiota
Oppilaalla on partiohuivi kaulassaan
Oppilas havainnollistaa esitystään jotenkin
(esim. tuomalla merkkejä tai valokuvia mukanaan)
Luokan kommentteja:

Muuta huomioitavaa / Opettajan vapaa sana esityksestä:

Opettajan allekirjoitus: __________________________________________

EI

