Systeeminen erityisosaaja
-koulutus (5 päivää)

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka
haluavat kehittää osaamistaan ja oppia
hyödyntämään asiakastyössään
Systeemiseen lastensuojeluun kuuluvia
työskentelymenetelmiä. Koulutuksessa
esiteltävien ja harjoiteltavien
työmenetelmien tavoitteena on ylläpitää ja
edistää myös osallistujien
kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Koulutukseen voivat hakeutua sosiaali-,
terveys-, opetus tai kasvatusalan
ammatillisen perustutkinnon, opistoasteen,
ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan
alan korkeakoulututkinnon suorittaneet
henkilöt.
TAVOITE

MILLOIN
5.11. ja 10.12.2020, 13.1., 17.2. ja 24.3.2021
klo 8.30 – 16.00
Ilmoittautuminen 5.11.2020 kello 8.10 – 8.30
MISSÄ
SeAMK, Seinäjoki, Kampustalo, Keskuskatu 35,
Luokka C2050
Alueen kartta pysäköintiohjeineen löytyy
osoitteesta: https://www.seamk.fi/pysakointi
Suosittelemme käyttämään Areenan
pysäköintialuetta.

SEAMK.FI/XXXXXX

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa
Systeemistä erityisosaamista
lastensuojelun asiakkaiden, heidän
lähiverkostonsa ja muun
yhteistyöverkoston kanssa tapahtuvaan
työskentelyyn. Koulutuksessa osallistujat
perehdytetään teoriatiedon ja
kokemuksellisen oppimisen avulla
Systeemisten työmenetelmien käyttöön.
Koulutuksessa osallistuja oppii
hyödyntämään työssään dialogisia,
reflektiivisiä, narratiivisia ja
ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä.

SISÄLTÖ
Kyseessä on 5 opintopäivän koulutus.
Koulutuksessa jokainen osallistuja asettaa
itselleen omaan työhönsä liittyvän
henkilökohtaisen kehittämistehtävän. Työn
kokemuksia arvioidaan lähiopetuspäivien aikana.
Koulutus perustuu THL:n tuottamiin Systeemisen
työtavan periaatteisiin.

.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

www.seamk.fi/taydennyskoulutus

Systeeminen erityisosaaja
Koulutuksen keskeisimpinä sisältöalueina ovat
• Systeeminen teoria ja työote lastensuojelutyössä (suhdeperusteisuus, sukupuu jne.)
• Terapeuttiset menetelmät (dialogisuus, reflektiivisyys, ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus)
• Lastensuojelullisia erityiskysymyksiä (väkivalta, päihteet ja vaativat vuorovaikutustilanteet niin asiakkaiden kuin heidän
lähiverkostonsa kanssa)
• Työntekijän ja työyhteisön hyvinvointi (Tunnefoorumi ja muut työyhteisön / tiimin hyvinvointia tukevat tekijät).
• Henkilökohtainen kehittämistehtävä

Suoritustapa
Osallistujille toimitetaan valintatiedon yhteydessä 12.10.2020 koulutukseen liittyvä ennakkotehtävä, joka palautetaan
kouluttajille 23.10.2020. Koulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, joiden välissä osallistuja perehtyy
koulutusmateriaaleihin ja kirjallisuuteen. Osallistuja harjoittelee lähiopetuspäivillä opittuja menetelmiä omassa työssään ja
toteuttaa henkilökohtaisen kehittämistehtävän työyksikössään.

Kouluttajat
Vastuullisena kouluttajatahona toimii Hautamäki Training Oy
Jari Hautamäki ET psykoterapeutti, sosionomi YAMK, työnohjaaja STOry, työnohjaajien- ja coachien
kouluttajakoulutuspätevyys (Master-TSC®), tietokirjailija.
Kaisa Vuolukka YTL, erikoissosiaalityöntekijä, ET psyko- ja perheterapeutti, tohtori-jatko-opiskelija
Molemmat kouluttajat ovat pätevöityneitä THL:n Systeemisen lastensuojelun toimintamallin kouluttajia ja alueensa
työnohjaajina.

Lisätiedot koulutuksesta
Jari Hautamäki, s-posti info@hautamakitraining.fi tai p. 040 149 5157 ja
suunnittelija Tuula Salo, s-posti tuula.salo@seamk.fi tai p. 040 830 2386
Koulutuksen hinta 950 € + 228 € (alv 24%) yhteensä 1178 € sisältää luentomateriaalin sähköisenä ja kahvin aloitus- ja
päätöspäivinä. Koulutus maksetaan kahdessa erässä tai sopimuksen mukaan.
Haku koulutukseen alkaa 30.3.2020 klo 07.00 ja päättyy 2.10.2020 klo 12.00. Haku on hakuajan päätyttyä sitova.
Opiskelijavalinnat ilmoitetaan hakijoille 12.10.2020.
Hakulomake avautuu linkistä: https://www.lyyti.in/Systeeminen_erityisosaaja_20-21

Peruutusehdot koulutukseen valituille
Haku koulutukseen muuttuu sitovaksi hakuajan päättymispäivänä. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi tämän jälkeen,
veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua,
veloitetaan koko koulutuksen hinta. Osallistujan voi vaihtaa, mikäli uusi osallistuja täyttää koulutuksen pääsyvaatimukset.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

seamk.fi/taydennyskoulutus

