
Pienryhmäohjaajan muistilista:

- Esittele itsesi (ilman titteliä, jotta luodaan yhdenvertainen tunnelma) sekä harjoituksen

teema: Dialogin mahdollistaminen kulttuurillisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa

ympäristössä

- Check-in; Kutsu osallistujat kertomaan nimensä sekä kuvailemaan olotilaansa yhdellä

sanalla/mielikuvalla. Voit aloittaa nimikierroksen esim. Zoomin kuvagalleriassa sinusta

katsottuna oikeanpuoleisesta henkilöstä ja lähettää kierroksen hänestä eteenpäin kunnes

jokainen on esitellyt itsensä. Luottamuksen rakentamiseksi, kannusta osallistujia pitämään

video päällä jos mahdollista.

- Ennen itse harjoitusta, kertaa tarvittaessa rakentavan keskustelun pelisäännöt (Erätauko).

- Kutsu osallistua jakamaan itsenäisen reflektion aikana ilmenneitä ajatuksia teemaan liittyen

ja täten aloittamaan dialogiharjoitus. Mennään ensimmäinen kierros samassa

nimijärjestyksessä kuin check-in, jotta jokaisella on mahdollisuus halutessaan sanoa jotain.

Voit kertoa, että osallistujilla on aina mahdollisuus jättää puheenvuoro välistä ja käyttää se

esim. kun alkuperäinen kierros on menty loppuun.

- Ensimmäisen kierroksen jälkeen, dialogi voi olla vapaamuotoisempaa. Osallistujat voivat

osoittaa haluavansa puheenvuoron mm. nostamalla kätensä, kommentoimalla chattiin tai

käyttämällä puheenvuoron pyyntö -toimintoa Zoomissa.

- Jos dialogi lähtee “liikaa” johonkin tiettyyn suuntaan esim. yhden ihmisen johdattelemana,

tuo harjoituksen teema uudelleen mukaan.

- Loppua kohden, muistuta rajallisesta ajasta ja varmista, että hiljaisimmatkin osallistujat

saavat vielä halutessaan puheenvuoron.

- Jos aikaa, voit halutessasi hyödyntää näitä kysymyksiä lopussa: Olemmeko keskustelleet

oikeista asioista? Olemmeko keskustelleet eri näkökulmista? Keskustelimmeko rakentavasti?

Onko ymmärrys aiheesta lisääntynyt?

- Noin 5 min ennen harjoituksen loppua, kysy lyhyitä kommentteja: Miltä harjoitus tuntui?

Mitä oivalluksia heräsi?

- Ennen yhteiseen tilaan palaamista, kannusta jo etukäteen osallistujia jakamaan oivalluksensa

chattiin seuraavassa osiossa eli harjoituksen purun yhteydessä

- Varaudu tiivistämään harjoituksen tärkeimmät teemat/oivallukset purkua varten siltä varalta,

että kukaan osallistujista ei kommentoi chattiin (hyvin epätodennäköistä)

Rakentavan keskustelun pelisäännöt (Erätauko)

1. Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja.

2. Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä.

3. Kerro omasta kokemuksesta.

4. Puhuttele muita suoraan ja kysy heidän näkemyksiään.

5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä luottamuksen ilmapiiriä.

6. Etsi ja kokoa. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita.


