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Yhteistyö, tehtävä 2 - Väittely vs. dialogi, konfliktinhallintatehtävä 
Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen 
Oppimistavoitteet: 
Tämä tehtävä on loistava tapa osallistujille osallistua minikonfliktiin toisen tiimin jäsenen kanssa 
vaarattomalla tavalla. 
Tämän tehtävän tarkoituksena on saada osallistujat ymmärtämään, että väittely on yritys todistaa, 
että sinun asemasi on parempi kuin toisen henkilön asema. Sen tavoitteena on "voittaa" toinen 
henkilö etsimällä vikoja toisen henkilön asemasta. Dialogi sen sijaan on ymmärtämistä ja 
yhteistyötä. Dialogin tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys ja arvostaa toisen vahvuuksia, ja 
tämä on paras ratkaisu konfliktien hallintaan. 
Kesto: 45 minuuttia 
Erityispiirteet: Ryhmätehtävä -2 osallistujaa roolipeliin ja muut ryhmäkeskusteluun 
 
Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 
Aluksi sinun on kerrottava osallistujille, että tämän toiminnan tavoitteena on kokea ero väittelyn ja 
dialogin välillä. Aseta heidät pareittain ja selitä heille ohjeet. Tehtävän aikana voit valvoa, kuinka 
osallistujat käsittelevät "väittelyä" ja "dialogia" ja auttaa heitä tarvittaessa. Kun kaikki parit ovat 
lopettaneet roolipelin, kutsu heidät takaisin ryhmään pohtimaan kokemuksiaan. 
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Ohjeet: 

1. Työskennelkää pareittain. 

2. Molempien tulee sanoa mikä tahansa yksi esine (esimerkiksi auto, pöytä, eläin, ruoka jne.). Sitten 
kolmen minuutin ajan väittelette toistenne kanssa todistellaksenne, että teidän esine on parempi 
kuin toisen henkilön esine. 

3. Ajan loputtua teidän on aloitettava dialogi. Tämä tarkoittaa, että kysytte toisiltanne kysymyksiä 
toistenne esineistä, kuuntelette vastauksia ja pääsette yhteisymmärrykseen. Tämä prosessi kestää 
noin 5 minuuttia. 

 

 

Reflektiokysymykset: Tehtävän lopuksi sinun on pohdittava väittelyn ja dialogin prosessia. 

• Mitä mieltä olit kustakin vaiheesta (väittely vs dialogi)? 
• Miten reagoit kuhunkin vaiheeseen? 
• Miten käyttäytyisit todellisissa konfliktitilanteissa? 
• Miten asiat muuttuivat, kun vaihdoit väittelystä dialogiin? 
• Onko vaikea kuunnella, kun joku on kanssasi eri mieltä? Miksi? Miten pääsitte 

yhteisymmärrykseen? 
• Millä tavoin voisit käyttää näitä taitoja seuraavan kerran, kun olet konfliktitilanteessa toisen 

henkilön kanssa? 


