VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS
2021-2023, ESPOO
Kenelle:

Koulutus on suunnattu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan työnohjaajina
ja prosessikonsultteina. Koulutus edellyttää vähintään opistotason peruskoulutusta
ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevista prosesseista.

Tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen
työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa
monipuoliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina.
Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n (Story) asettamat kriteerit työnohjaajakoulutukselle, mikä mahdollistaa osallistumisen työnohjaajapalvelujen kilpailutuksiin.
Koulutuksen käynyt voi hakea Storyn jäsenyyttä ja liittyä Dialogiset työnohjaajat verkostoon.

Keskeiset sisältöalueet:
- sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
- työnohjaus dialogisena ja reflektiivisenä prosessina
- narratiivinen tapa jäsentää ja ohjata työnohjausta
- ratkaisukeskeinen projektinohjaus
- työnohjaajan etiikka, ammatti-identiteetti sekä itsereflektiivisyys
Koulutuksen laajuus ja työskentelymuodot:
Koulutusohjelman laajuus vastaa 60 opintopistettä ja se kestää 2,5 vuotta. Koulutus
rakentuu 18 x 2 päivän jaksosta eli 36 lähiopetuspäivästä, jotka sisältävät teorian
opiskelua, työnohjausharjoittelun työnohjausta ja oman työnohjaajaidentiteetin
tutkimista. Ohjattu etätyöskentely sisältää vertaisryhmätyöskentelyä (80 oppituntia),
työnohjausharjoittelua (80 t), kirjallisuuteen perehtymistä sekä opinnäytetyön.
Koulutuksessa oppiminen ja opiskelu perustuu osallistavaan ja prosessoittavaan
työskentelyyn, mikä edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetuspäiviin.
Paikka:

Dialogic - Leppävaara, Upseerinkatu 1-3, Espoo.

Vuoden 2021 lähiopetuspäivät:

4.-5.2., 4.-5.3., 22.-23.4., 27.-28.5. ja 20.-21.8. (erillissem.)
30.9.-1.10., 2.-3.11., sekä 2.-3.12.2021

Osallistujamäärä:
Koulutukseen otetaan 12 - 18 opiskelijaa, jotka valitaan hakemusten ja
soveltuvuushaastattelun perusteella.

Kouluttajat: Dialogicin kouluttajat ovat kokeneita työnohjaajia ja kouluttaja-psykoterapeutteja,
jotka ovat toimineet myös useita vuosia työnohjaajakoulutuksissa kouluttajina.
Pekka Holm, sos.tt., VET-perheterapeutti ja lastenpsykoterapeutti
Tiina Ahonen, sosionomi, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaajakouluttaja
Katri-Ina Euramaa, KK, VET-perheterapeutti ja työnohjaajakouluttaja
Aapo Pääkkö, Sosionomi, VET-perheterapeutti ja työnohjaajakouluttaja
Hinta:

6500,00 euroa (sis.alv 24% = 1258,06 euroa) Hintaan sisältyvät lähiopetus-päivien
teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava
materiaali. Osallistumismaksu laskutetaan lukukausittain (á 1300 €), aina lukukausien
alussa. Opiskelijalle ei siis tule lisäkustannuksia koulutustyönohjauksen ostamisesta.

Hakeminen koulutukseen:
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee käydä ilmi:
- hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
- koulutus, ammatti ja työpaikka (mahdollisesti aikaisemmatkin)
- muut koulutukset, joilla on hakijan mielestä merkitystä
- kokemukset työnohjauksesta/konsultaatioista
- mahdollinen kokemus omasta terapiasta (ei tarvitse olla)
- selvitys siitä miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan
tulevaisuuteen
- lyhyt tarina hakijan tämän hetken elämäntilanteesta
Hakemukset tulee toimittaa 23.11.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
pekka.holm@dialogic.fi
Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka
järjestetään ma 7.12.2020 Dialogicin tiloissa Espoon Leppävaarassa.
Lisätietoja: Koulutuksen johtaja Pekka Holm: pekka.holm@dialogic.fi tai 040-5467741.
Järjestäjä:

Dialogic, jolle tämä on järjestyksessä jo 80. voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus.

”Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska moni kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan
työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen
viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni
työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta,
mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia, vahvistaa luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen
moniulotteisissa tilanteissa.
Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja
antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta samalla lämmöllä kuin kollegani suosittelivat sitä
minulle!” - Kati Lämsä, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Emotia Oy - Oulu

