OHJAUKSEN JA VALMENNUKSEN MENETELMÄT TYÖLLISTYMISPOLULLA
-KOULUTUSKOKONAISUUS
SYKSY 2014 Rovaniemi
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ohjaustyötä tekevien asiantuntijoiden ohjaus- ja
valmennusosaamista. Koulutus antaa osallistujille valmiuksia tukea ja ohjata asiakkaitaan
työllistymispolulla yksilöllisesti ja asiakasta arvostaen. Osallistujat saavat koulutuksesta konkreettisia
menetelmiä ja käytännön ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja ja he ymmärtävät paremmin asiakkaan
työllistymispolun kulun ja kokonaisuuden. Koulutuksen keskiössä ovat tuetun työllistämisen ja työhön
kuntoutuksen asiakkaiden ohjaamisen ja valmennuksen menetelmät ja erityisteemoina nuoret ja
haastavat asiakkaat.
Keväällä 2014 toteutetusta koulutuksesta saatua opiskelijapalautetta:
”Sain hyviä käytännön vinkkejä ohjaustyöhön.”
”Sain uusia ideoita ja asioita joita voin hyödyntää omassa työssäni.”
”Sain koulutuksesta sitä mitä hainkin, eli uusia menetelmiä, joita soveltaa käytäntöön, uusia ajatuksia ja
tiedon sekä tunteen siitä, että olen oivaltanut taas jotain lisää tästä alasta.”
Kohderyhmä
Lapin alueella mm. työ- ja elinkeinohallinnossa, kunnissa, kuntoutuslaitoksissa, säätiöissä, yhdistyksissä,
järjestöissä, oppilaitoksissa sekä välityömarkkinoita kehittävissä hankkeissa työmarkkinavalmiuksiaan
parantavien asiakkaiden ohjaus- ja valmennustehtävissä työskentelevät.
Koulutukseen voidaan valita enintään 20 henkilöä pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä (kts.
kohderyhmä ja ilmoittautuminen). Ilmoitamme valinnoista 13.8.2014.
Toteutus
Koulutuksen kesto on 10 päivää jaksotettuna syys-marraskuun 2014 ajalle ja se sisältää myös etätehtäviä
ja työskentelyä verkko-oppimisympäristössä (8 lähiopetuspäivää + 2 etäopiskelupäivää).
Koulutus pidetään Rovaniemellä.
Koulutus on osallistujille maksutonta (matka- ja majoituskuluista sekä ruokailuista vastaa osallistuja).

Lähipäivät:
21. – 22.8.2014
15.–16.9.2014

8. – 9.10.2014
6. – 7.11.2014

Koulutussisällöt
 Orientaatio ja asiakaspalveluprosessi
 Asiakasohjausprosessi ja voimaantuminen
 Nuorten kohtaaminen ja ohjaaminen
 Erilaisten temperamenttityylien huomioiminen ohjaustilanteessa
 Ratkaisukeskeinen näkökulma ja menetelmät asiakkaan ohjauksessa
 Motivaatiohaastattelu yksilöohjauksen työmenetelmänä
 Haastavan asiakkaan kohtaaminen
 Moninaisuus asiakasohjaustyössä
 Ryhmän ohjaaminen
Kouluttajat
Koulutuksen toteuttaa kajaanilainen KoulutusAvain Oy, joka tuottaa henkilöstön ja organisaatioiden kehittämispalveluiden ja johtamis- ja esimiesvalmennusten lisäksi työhyvinvointi- ja psykologipalveluita, projektityöpalveluita, työvoimakoulutuksia sekä tasa-arvokoulutus- ja konsultointipalveluita.
Kouluttajina toimivat:
YTM, sosiaalipsykologi Silja Kauppinen
KM, konsultti Eija Leinonen
PSM, toimitusjohtaja Olavi Haataja

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 12.8.2014 mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/AFEBFF766A8646DD.par

Lisätietoa
Lisätietoja koulutuksesta antavat:
vastuukouluttajat
Eija Leinonen, eija.leinonen(@)koulutusavain.fi ja
Silja Kauppinen, silja.kauppinen(@)koulutusavain.fi
sekä Suunto –projektista projektipäällikkö Sanna Mäensivu
sanna.maensivu(@)ely-keskus.fi, 029 503 7075

TERVETULOA!

