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Empatia, tehtävä 2 – Roolileikki tosielämän skenaariossa 

 

Tehtävän tyyppi: Roolileikki - Kokemuksellinen 

Oppimistavoitteet: Tosielämän skenaarioon perustuvan roolileikin tarkoituksena on auttaa 
osallistujia käyttämään sopivia tekniikoita/kysymyksiä osoittaakseen empatiaa toista henkilöä 
kohtaan. Ohjaajan roolissa oleva henkilö pystyy ymmärtämään "asiakkaan" tunteita ja vastaamaan 
hänelle empaattisesti, kun taas "asiakas" tuntee, millaista on olla toisen kengissä. 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä 

Kesto: 45 minuuttia 

Tarvittava materiaali: Skenaario (saatavilla alustalla ja tulostettavassa muodossa) 

Tulosta kaksi kopiota tämän pdf-tiedoston ohjesivusta (skenaariosta). 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Tämä on roolipeliaktiviteetti, joka perustuu tosielämän skenaarioon. Pyydä kahta osallistujaa 
vapaaehtoiseksi roolileikkiin. Toinen on työnhakija/asiakas ja toinen on ohjaaja. 

Ohjaajan tulee käsitellä tilannetta empatiaa osoittaen. Sekä ohjaajalla että asiakkaalla on 10 
minuuttia aikaa valmistautua. Pyydä ohjaajan roolin saanut henkilö työskentelemään 3-5 hengen 
ryhmän kanssa ja miettimään paras tapa reagoida tilanteeseen empaattisesti. Voit ehdottaa, että 
he etsivät perustietoa maahanmuuttajien työlainsäädännöstä, maahanmuuttajien 
ohjauspalveluista, erilaisista sivustoista, jotka voivat auttaa asiakasta löytämään töitä. Näin ohjaaja 
voi tarjota objektiivista, todellista tietoa, päästä helpommin asiakkaan asemaan ja siten luoda tilaa 
empatialle. 

Asiakkaan tulee lukea annettu skenaario ja päästä Amirin rooliin. Laita myös asiakas 
työskentelemään 3-5 hengen ryhmän kanssa perehtyäkseen paremmin tapaukseensa ja 
viestintästrategiaansa. 

 

Sitten he käyvät 10 minuutin dialogin. 

Kun roolileikki on valmis, ryhmä pohtii kokemuksiaan reflektiokysymysten mukaisesti. 

 

Ohjeet: 

 

Asiakas: Lue annettu skenaario huolellisesti ja yritä toimia Amirin tavoin ottaen huomioon 
mahdolliset vaikeudet ja esteet, joita hän saattaa kohdata työnhaussa. Voit valmistautua tehtävään 
pienessä ryhmässä. 

 

Ohjaaja: Lue annettu skenaario ja valmistaudu harjoittelemaan empatiaa omassa roolissasi. Voit 
saada apua ja keskustella siitä, kuinka voit parhaiten osoittaa empatiaa asiakkaalle muilta 
ryhmäläisiltä. 

Roolipelin kesto on 10 minuuttia. 

 

Skenaario: 
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Amirin, nuoren insinöörin, on löydettävä työtä. Mikäli hän ei onnistu pian, viranomaiset määräävät 
hänet lähtemään maasta. Amir on yrittänyt löytää työtä kahden kuukauden ajan tuloksetta, minkä 
johdosta hän on tullut yhä epätoivoisemmaksi. Riikan ohjaustapaamisessa hän osoittaa vihaa, 
pettymystä ja luottamuspulaa työnantajia kohtaan, jotka eivät halua palkata maahanmuuttajia 
yrityksiinsä. Hänestä tuntuu, että jokainen tässä maassa on vihamielinen ja ennakkoluuloinen 
häntä, maahanmuuttajaa, kohtaan.  
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Reflektiokysymykset 

- Miltä asiakkaasta tuntuu tapaamisen alussa? Entä lopussa? 

- Millaisia tunteita ohjaajalla on tapaamisen aikana? 

- Millaisia tunteita tarkkailijat tuntevat katsoessaan heidän leikkiään? 

- Onko ohjaaja käyttänyt asianmukaisia tekniikoita osoittaakseen empatiansa? 

- Onko jotain muuta, mitä hän voisi tehdä eri tavalla? 

- Mikä on ryhmän yleinen kokemus tästä tehtävästä? 


