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Yhteistyö, tehtävä 3: Konfliktit eri näkökulmista 

Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen 

Oppimistavoitteet: Tämän tehtävän tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään käsityksiäsi 
konfliktista ja samalla pääsemään kosketuksiin eri näkökulmien kanssa, sekä tekniikoihin konfliktien 
paremmin käsittelemiseksi. Lisäksi tämän tehtävän avulla sinulla on mahdollisuus pohtia konfliktin 
myönteisiä puolia ja tulla enemmän sinuiksi niiden kanssa. 

 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä 

Kesto: 45 min 

Tarvittavat materiaalit: ”Konfliktit eri näkökulmista” -lomake 

  

 

Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Jaa osallistujille "Konfliktit eri näkökulmista" -lomake (linkki & Word-dokumentti), jossa heidän on 
vastattava useisiin konflikteihin liittyviin kysymyksiin omasta näkökulmastaan. Tämä tehdään 
yksilötehtävänä. Heille voi antaa 15-20 minuuttia aikaa kirjoittaa vastauksensa. 

Sitten, kun kaikki osallistujat ovat suorittaneet osoitetun tehtävän, kokoa heidät kaikki ryhmään 
keskustelemaan kokemuksistaan. 

 

Ohjeet: 

Työskentele ensin itsenäisesti ja täytä "Konfliktit eri näkökulmista" -lomaketta 15-20 minuuttia. 

Kun olet vastannut kysymyksiin, keskustelkaa ryhmässä vastauksistanne muiden osallistujien 
kanssa. 
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Konfliktit eri näkökulmista -lomake 
 

1. Mitä ovat konfliktin ominaisuudet?  
…………………………………………….. 

 
2. Miten yleensä reagoit konflikteihin? 
…………………………………………….. 

 
3.  Mikä on konfliktin tärkein lopputulos? 
…………………………………………….. 

 
4. Mikä on suurin vahvuutesi konfliktien käsittelyssä?  
…………………………………………….. 

 
5. Jos voisit vaihtaa yhden asian tavoissasi käsitellä konflikteja, mikä se olisi ja miksi? 
…………………………………………….. 

 
6. Onko tiiminsisäisistä konfliktitilanteista hyötyä? 
…………………………………………….. 

 
7. Miten konfliktit voivat olla haitallisia tiimille? 
…………………………………………….. 
 
8. Mitä syitä on konfliktien välttelemiseen? 

…………………………………………….. 
 

9. Millainen on hyvä asenne konfliktien käsittelyyn tiimissäsi? 
…………………………………………….. 
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Reflektiokysymykset: 

• Poikkesivatko muiden näkökulmat sinun näkökulmastasi? 
• Mitä asioita opit ottamalla huomioon muiden näkökulmat? 
• Tekikö tällainen konflikteista keskusteleminen niistä "vähemmän vaarallisia"? Millä tavoin? 
• Onko konflikti hyvä vai huono asia? 
• Millä tavoilla konfliktit ovat haitallisia tiimille? 
• Miten konfliktit voivat hyödyttää tiimiä? 


