Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus
60 op, 2018-2020
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet
toimia työnohjaajana tai prosessikonsulƫna. Osa koulutuksen
käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä
ammaƟnharjoiƩajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus
antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen.
Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita
arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdisteƩynä reflekƟivisiin
prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön
toimivuuƩa ja tavoiƩeellista työntekoa.
Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien
työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus
täyƩää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suoriƩaneet voivat
hakea yhdistyksen jäsenyyƩä. Koulutuksen läpikäynyt voi hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyƩä sekä
liiƩyä Dialogiset Työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka

Koulutus kestää 2,5 vuoƩa ja se toteutetaan Imatralla, lukuun oƩamaƩa 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 6. - 7.9.2018, 27. - 28.9.2018,
6. - 7.11.2018 ja 3. - 4.12.2018.
Koulutuksesta järjestetään maksuton infoƟlaisuus 13.3.2018 klo 18.30 - 19.30
osoiƩeessa Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 3, 55120 Imatra
Koulutusta esiƩelee koulutuksen johtaja Pekka Holm.

Järjestäjät

Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt
Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammaƫlaisille sekä työyhteisön
kehiƩämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18
osallistujaa.

TavoiƩeet

Koulutuksen tavoiƩeena on perehdyƩää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn
filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet
toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet

Sosiaalinen konstrukƟonismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narraƟivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflekƟivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Työnohjaajan idenƟteeƫ ja eƟikka

KouluƩajat

koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaaƟvan erityistason perheterapeuƫ,
lastenpsykoterapeuƫ ja työnohjaajakouluƩaja Pekka Holm.
Muina kouluƩajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.
Etelä-Karjalan kesäyliopisto - Oppimisen iloa ympäri vuoden - www.kesyli.net
Koulukatu 11, 53100 Lappeenranta, puh. 010 322 9460, lappeenranta@kesyli.net
Koskikatu 1, 55120 Imatra, puh. 010 322 9450, imatra@kesyli.net

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjaƩua etäopiskelua.
Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopisteƩä. Koulutus kestää viisi lukukauƩa eli
2,5 vuoƩa
Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:
- workshop-tyyppistä teorian opiskelua
- työnohjausharjoiƩelun työnohjausta
- oman työnohjaajaidenƟteeƟn tutkimusta
Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausiƩain 16 oppitunƟa sisältäen:
- luetun teorian reflektoinƟa
- vertaisryhmäohjausta
OhjaƩu etäopiskelu sisältää:
- oman työnohjaustyöskentelyn kehiƩävän tutkimuksen ja siihen liiƩyvän lopputyön
- kirjallisuuteen perehtymistä
- ohjatusƟ suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppitunƟa
- ohjatusƟ suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppitunƟa
Koulutussuositus

”Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suosiƩeli juuri ko. koulutusta. Lähdin
hakemaan työnohjaajan pätevyyƩä, muƩa sain odoƩamaani enemmän. Koulutuksen
myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniuloƩeistunut ja
olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt Ɵetoisemmin
vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuuƩa, mikä puolestaan synnyƩää uusia
näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuuƩa ja toimijuudentunneƩa työyhteisöjen
moniuloƩeisissa Ɵlanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen
dialogin systemaaƫnen kuuleminen ja reflektoinƟ on keventänyt oman työn kuormiƩavuutta. Koulutus ja innostavat kouluƩajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan
pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. SuosiƩelenkin koulutusta lämpimäsƟ
työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille.”
KaƟ Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeuƫ

Tiedustelut

koulutussuunniƩelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net tai puh. 010 322 9452.
Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm,
pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta

6900 €. Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka
laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus,
työnohjaus-harjoiƩelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaeƩava materiaali.

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen pääƩyy 25.5.2018
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoiƩautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan
kesäyliopistoon osoiƩeeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra
1.3.2018 lähƟen osoiƩeeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra
tai sähköposƟtse: imatra@kesyli.net
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:
• yhteysƟedot
• koulutus, ammaƫ ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
• muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
• kokemukset työnohjauksesta
• mahdollinen oma terapia
• miten työnohjaus ja koulutukseen haku liiƩyvät hakijan tulevaisuuteen
• lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämänƟlanteesta
Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastaƩeluun, joka järjestetään
lauantaina 9.6.2018.

