Sujuva Vuorovaikutus

Sujuva Vuorovaikutus -kurssilla vahvistetaan ihmissuhdetaitoja, joiden avulla tehostetaan vuorovaikutusta sekä
edistetään hyvinvointia ja kohtaamisia työssä sekä arkielämässä.
Kurssilla harjoitellaan selkeiden viestien lähettämistä, aktiivista ja kunnioittavaa kuuntelemista sekä ristiriitatilanteiden ratkaisemista. Saat myös monipuolista perustietoa
vuorovaikutuksesta ja opit toimimaan ympäristössäsi taitavammin sekä tehokkaammin.
Keskeisiä harjoittelun kohteita ovat omien tunteiden ja
tarpeiden ilmaiseminen, toisten tunteiden ja tarpeiden
kuunteleminen ja ristiriitojen ratkaiseminen toista arvostavalla tavalla.
Kurssi auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä paremmin ja
auttaa luomaan toimivampia sekä kestävämpiä ihmissuhteita eri elämänalueilla. Sujuvassa vuorovaikutuksessa
keskustelun osapuolien kokemukset tulevat riittävästi ilmaistuksi ja kuulluksi.
Kurssi sopii erinomaisesti esimerkiksi työyhteisön, urheiluseurojen ja erilaisten järjestöjen toiminnan kehittämiseen. Lisäksi kurssi tuo taitoa esimerkiksi parisuhteisiin
ja perheiden arkeen kommunikointitaitoja lisäämällä.
Opittavien vuorovaikutustaitojen avulla voidaan parantaa
yhteistyön edellytyksiä sekä asiakkaiden kanssa, että työtovereiden ja läheisten kesken. Ristiriitojen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien vähentyminen parantaa
oman elämänlaadun lisäksi myös työn laatua ja tuloksia
sekä kohentaa työpaikan yleistä ilmapiiriä.

Opitut taidot ovat hyödyksi kotona, kouluissa, vapaaehtoistoiminnassa, harrastuksissa sekä muissa yhteisöissä ja
järjestöissä.
Sujuva Vuorovaikutus -peruskurssin kesto on noin 12
tuntia. Kurssi voidaan toteuttaa esimerkiksi kahtena kokonaisena päivänä tai kolmena iltapäivänä.
Kurssin sisältö
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvän vuorovaikutuksen edellytykset
Peruskäsitteiden esittely
Itsensä tunteminen lähtökohtana toimivalle vuorovaikutukselle
Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen
Viestien lähettämisen taito
Viestien vastaanottamisen taito
Puhumisen ja kuuntelemisen vuorottelu
Molemmat voittavat -menetelmä

Työskentely koostuu teoriaan liittyvistä lyhyistä osuuksista, käytännön harjoituksista ja yhteisestä keskustelusta.

Miten vastaisit tai toimisit seuraavissa tilanteissa?
Lapsien kiittäminen
Osa lapsista erottuu käyttäytymisellään positiivisesti
muista. Tämä ryhmä toimii aina rauhallisesti ja ohjeen
mukaan. He toimivat positiivisesti ja osallistuvat aktiivisesti muut huomioiden.
Miten annat heille palautetta?
Ristiriidan ratkaiseminen
Kaksi lasta riitelee ja ovat käyneet toistensa kimppuun.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Olet päättänyt puuttua
tilanteeseen.
Mitä sanoisit tai tekisit tässä tilanteessa?
Huolien kuunteleminen
Lapsi kertoo sinulle kokeesta, joka on tulossa. Hän miettii
mahtaakohan koe olla kovin vaikea. Miten vastaat lapsen
huoleen?
Lapsen toiminta häiritsee
Yksi lapsista haluaa jatkuvasti käyttää puhelintaan,
vaikka se on kiellettyä muun toiminnan aikana. Hän ei
noudata ohjeita. Miten puhutut tilanteeseen?
Työkaveri toimii mielestäsi väärin
Työkaverisi lainaa toistuvasti sinulle kuuluvia tavaroita
eikä palauta niitä paikoilleen. Hän ei myöskään kysy lainaamiseen lupaa. Olet päättänyt ottaa asian puheeksi. Miten toimit tilanteessa?

Haasteellinen vuorovaikutustilanne
Kerro jokin omaan työhösi liittyvä haasteelliselta tuntuva
vuorovaikutustilanne, joka liittyy lapsiin, heidän vanhempiinsa, työkavereihin tai esimiehiin. Kuvaile tilanteesta paikka, asia ja osalliset henkilöt ilman tunnistettavia elementtejä.

