Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op. Tampereella

Koulutus alkaa 16.9.2019 ja se toteutetaan Suomen työnohjaajat ry:n
työnohjaajakoulutuksen koulutussuosituksen mukaan.
Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:




toteuttaa yksilöiden-, ryhmien, yhteisöjen, esimies- ja johtoryhmien työnohjauksia
käyttää laadun seurantaa sekä laatutyönohjausmittareita työnohjauksen tukena
toimia työnohjaajayrittäjänä tai työpaikkansa sisäisenä työnohjaajana

Miksi kannattaa valita juuri tämä koulutus?
Kouluttajilla on laaja osaaminen sekä työnohjaajina, valmentajina että työnohjauksen
kouluttajina. Opiskelijaryhmässä huomioidaan moniammatillisuus, joka mahdollistaa laajan
työelämänäkökulman. Koulutusohjelmassa on huomioitu työnohjauksen eettiset
periaatteet. Työmäärä on suunniteltu kohtuulliseksi ja verkko-oppimisympäristö
mahdollistaa joustavan opiskelun.
Uutta Suomessa:
Opiskelijat saavat valmiin työnohjauksen laatumenetelmän käyttöön opiskeluaikana.
Laatumenetelmä mahdollistaa tehokkaan ja käytännönläheisen työnohjauksen:
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Työnohjaajaohjaajakoulutuksen kesto on neljä lukukautta, koulutus alkaa syyskuussa
2019 ja päättyy kesäkuussa 2021. Prosessinomainen koulutus sisältää erilaisia
työskentelymuotoja, jotka toisiinsa liittyen muodostavat opiskelijalle joustavan ja
monimuotoisen oppimisympäristön. Lähiopetuspäiviä on 30 ja muu opiskelu tapahtuu
verkko-oppimisympäristössä. Koulutus on suunniteltu siten että sen voi suorittaa työn
ohella. Esim. työnohjauksen harjoittelua on koko koulutuksen aikana 80 tuntia eli 40 tuntia
vuosittain.
Koulutusohjelman tiivistelmä:

Vastuukouluttajina ja koulutustyönohjaajina toimivat:





Lasse Salmi MSc, psykoterapeutti VET, työnohjaaja STOry. (vastuukouluttaja)
Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti VET, sertifioitu johdon coach, työnohjaaja STOry.
Kimmo Tapiala, TM, psykoterapeutti YET, työnohjaaja STOry.
Vesa Heiskanen, sosionomi, psykoterapeutti VET, työnohjaaja STOry.

Koulutuksen hinta:
Kokonaishinta on 6200 € (sisältää alv:n 1440 €), joka laskutetaan neljässä
tasasuuruisessa (1550,00 €) erässä aina lukukauden alussa tai erikseen sovitun
maksuohjelman mukaisesti.
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Hakeminen koulutukseen on kaksivaiheinen:
Vaihe 1: Laadi vapaamuotoinen hakemus. Opiskelupaikat (n.20) täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä toteutettujen haastatteluiden perusteella. Hakemus tulee
toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirsi.ruohonen@stepbystep.fi. Sisällytä
vapaamuotoiseen hakemukseesi lyhyesti nämä tiedot:






nimesi ja yhteystietosi (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
peruskoulutuksesi ja muu koulutuksesi
ammattisi ja työkokemuksesi (kesto)
omat kokemuksesi työnohjauksesta tai vastaavasta ohjauksesta
miten työnohjaus liittyy toivottuun tulevaisuuteesi

Vaihe 2: Hakemuksen jättämisen jälkeen sinut kutsutaan puhelin / verkkovälitteiseen
haastatteluun. Opiskelupaikka vahvistetaan tämän jälkeen. Opiskelija vahvistaa
koulutuspaikan vastaanottamisen kirjallisesti 1 viikon sisällä valinnasta. Tämän jälkeen
ilmoittautuminen on sitova.

Tiedustelut:



Toimitusjohtaja: Lasse Salmi, p. 0400 701442, lasse.salmi@stepbystep.fi
Koulutussihteeri: Kirsi Ruohonen, p. 044 9730902, kirsi.ruohonen@stepbystep.fi

Koulutuspäivät:
16.09.2019, 17.09.2019, 14.10.2019, 15.10.2019, 18.11.2019, 19.11.2019, 20.01.2020,
17.02.2020, 16.03.2020, 13.04.2020, 11.05.2020, 12.05.2020, 22.06.2020, 07.09.2020,
08.09.2020, 12.10.2020, 13.10.2020, 16.11.2020, 17.11.2020, 18.01.2021, 15.02.2021,
15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 11.05.2021, 14.06.2021 ja 15.06.2021

Koulutuspaikat:
Tampereen ydinkeskustassa: Yliopistonkatu 60 A 7.krs, ja Otavalankatu 9 A
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