RATKAISUKESKEINEN
VALMENTAVA ESIMIES
Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä
vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja.
Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri on mahdollista saavuttaa.
Työtehtävissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet
tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.

johtamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai
muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän
tarpeisiin. Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen
coaching-prosessi ammatticoachin ohjaamana.

Koulutus soveltuu esimiehille ja yritysjohtajille, jotka
haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeiseksi. Koulutuksessa käydään läpi valmentavan

Koulutus antaa valmiudet osallistua HedCoach ”Tiedolla valmentava esimies” -jatkokoulutukseen, joka
sisältää digitaaliset analyysimenetelmät johtamisen
tueksi.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
• Oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työtapoja
ja valmentavaa esimiesotetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esimiestyössä
• Oppia viemään läpi ratkaisukeskeinen muutosja valmennusprosessi
• Oppia soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa esimiestyössä
• Oppia kehittämään työyhteisöjen ja tiimien
työhyvinvointia ja ilmapiiriä

KOULUTUKSEN SISÄLTÖJÄ
• Ongelmista tavoitteisiin - Ratkaisukeskeinen ongelmien
ja konfliktien käsittely
• Itsensä johtamisen kehittäminen
• Ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämän tarpeisiin
• Ratkaisukeskeinen mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä
• Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden
ja sisäisen motivaation kehittämiseksi
• Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisöjen ja tiimien kehittämisessä
• Ratkaisukeskeinen muutosvalmennus
• Omat henkilökohtaiset vahvuudet ongelmanratkaisussa ja kehittymisessä
• Ratkaisukeskeiset palaute- ja vuorovaikutustaidot
• Ratkaisuja etäjohtamiseen

OPPIMISMETODI
• oma soveltava kehittämishanke
• teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
• kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
• kirjallisuuteen perehtyminen
• aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
• workshop työskentelyä
• itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
• valmentavan esimiestyön käytännön harjoittelua 10 h
• vertaisoppimisryhmän tapaamisia 2 x 2 h
• henkilökohtainen coaching 4 x 1 h
Kirjallisuusluettelo luettavista kirjoista annetaan myöhemmin.

Koulutuksen kesto
9 lähipäivää (Koulutus toteutetaan 6 hlölle. Ryhmän
max koko 10 hlöä.)
Hinta
3950€ (+24%alv) *(peruutusehdot)
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
anihedman@gmail.com
Juuso Nieminen 040-5089125

Aika ja paikka
Koulutus toteutetaan Turun ydinkeskustassa.
Koulutus alkaa 25.1-26.1.2021, 1.3.2021, 15.4.2021,
10.6.2021, 23.8.2021, 27.9.2021, 1.11.2021,
16.12.2021

KOULUTTAJAT

Anita Hedman (FM)

anihedman@gmail.com
Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Työyhteisövalmentaja
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Coach (ICF:n ACC-taso)
Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Juuso Nieminen

Team ja Executive coach, HedCo Oy
Urheiluvalmentaja

*Peruutus- ja muut ehdot
Osallistumisedellytyksenä on soveltuva esismiesasema työssä. Osalistujilta edellytetään vaitiolovelvollisuutta koulutusryhmän keskinäisten keskustelujen osalta. Koulutus edellyttää 100% läsnäoloa. Mahdolliset poissaolot korvataan sovitusti.
Peruutusehdot
Ilmoittautumisen jälkeen maksetaan ennakkovarausmaksu 500€, jota ei palauteta, jos osallistuja peruu. Jos osallistuja peruu osallistumisen alle 20 vrk koulutuksen alkamisesta, veloitetaan 40% koulutushinnasta. Jos osallistuja peruu koulutuksen alkamisen jälkeen,
veloitetaan koko koulutushinta.

