Dialoginen varjostus
Tervetuloa oppimaan dialogisen varjostuksen keinoin!
Dialogisessa varjostuksessa ammattikorkeakoulussa työskentelevät ja yliopistossa työskentelevät, opetus- ja
ohjaustyötä tekevät havainnoivat toistensa toimintaympäristöjä, toimintakulttuureja ja työskentelyä. Tämän
jälkeen he käyvät vastavuoroisia asiantuntijakeskusteluja oppiakseen toisiltaan. Tällainen vertaisoppimisen muoto
tarjoaa hyvän mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä sekä keskustella varjostajan kanssa omista toimintamalleista
ja yhteisesti arvioida niiden toimivuutta. Dialoginen varjostus on myös hyvä keino luoda uusia yhteistyösuhteita ja
-verkostoja.
KOPE -hanke saattaa yhteen varjostajan ja varjostettavan, ohjaa dialogisen varjostuksen toteuttamisessa sekä
arvioi yhdessä osallistujien kanssa toiminnan onnistumisia ja mahdollisia kehittämiskohteita.
Varjostusparit voivat sopia varjostuksen toteuttamisen ajankohdista vapaasti. Varjostuksen tulee kuitenkin sisältää
vähintään kaksi varjostustilaisuutta / pari (molemmat toimivat sekä varjostajana että varjostettavana vähintään
yhden kerran) ja tilaisuudet tulee toteuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Varjostuksen jälkeen osallistujilta
kerätään myös toimintaan liittyvä palautelomake. Osallistujien matkustamisesta aiheutuneet kulut korvataan
hankkeesta.

Valmistautuminen ja osallistujien roolit:
Varjostaja
• Tutustuu dialogisesta varjostuksesta kertovaan esitteeseen
• Päättää varjostuksen kohteen / teeman
• Keskustelee varjostettavan kanssa ja varmistaa, että varjostuksen tavoite on selvä
•
•
•

•

molemmille osapuolille
Sopii varjostettavan kanssa, minkälainen tilanne on varjostuksen tavoitteen
kannalta tarkoituksenmukaisin
Sopii varjostettavan kanssa yhteisesti, miten tilaisuudesta keskustellaan
varjostuksen jälkeen
Perehtyy varjostuksen kohteena olevaan aiheeseen ennalta monipuolisen
aineiston / materiaalin avulla sekä kirjaa ylös tavoitteet ja mahdolliset kysymykset
varjostettavalle jo ennakkoon
Huolehtii varjostuksen luottamuksellisuudesta

Varjostettava
• Järjestää tilaisuuden / ajankohdan varjostukselle omasta organisaatiostaan
•
•
•
•
•

varjostajan tarpeiden mukaisesti ja tavoitteiden perusteella
Valitsee ja organisoi varjostuksen kohteen kannalta parhaan tilaisuuden /
ajankohdan varjostuksen toteuttamiselle
Järjestää tilan ja muut fasiliteetit tapaamiselle
Varaa aikaa keskustelulle tilaisuuden / varjostuksen jälkeen
Tiedottaa varjostamisen toiminnasta muita asianosaisia (esim. jos tilaisuudessa
läsnä muita henkilöitä)
Sitoutuu varjostuksen luottamuksellisuuteen

Varjostustilanteessa ja sen jälkeen:
Varjostaja
•
•
•

Pitää kiinni sovituista asioista
Tekee tilanteesta halutessaan muistiinpanoja oman oppimisensa tueksi
Vastaa varjostustilanteen jälkeen käytävän keskustelun vetämisestä yhteisesti
sovitun käytännön mukaisesti

•

Varjostustilanteen jälkeen tekee lyhyen yhteenvedon kokemuksistaan

•
•

Muistaa varata aikaa myös keskustelulle
Kertoo varjostajalle tarpeen mukaan myös laajemmin omasta työstään ja
varjostuksen kohteen teemasta omassa organisaatiossaan

•

Varjostustilanteen jälkeen tekee lyhyen yhteenvedon kokemuksistaan

Varjostettava

Hae mukaan
tällä
lomakkeella!

Lopuksi hae
digitaalista
osaamismerkkiä

