Systeeminen erityisosaaja lastensuojelutyössä (5 opintopäivää)
Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa Systeemistä erityisosaamista lastensuojelun asiakkaiden, heidän lähiverkoston 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.
Koulutuksen kohderyhmä ja hyödyt osallistujille
Koulutus on tarkoitettu kehittävästä työotteesta kiinnostuneille työyhteisölle ja niiden työntekijöille. Koulutuksessa osallistujat oppivat hyödyntämään erilaisia käytännön menetelmiä
asiakastyössään. Koulutus toteutetaan yhteistyössä tilaajan ja työyhteisön kehittämistarpeet huomioiden. Koulutuksessa esiteltävien ja harjoiteltavien työmenetelmien tavoitteena
on ylläpitää ja edistää myös osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Aika ja paikka
Kevät 2020 Seinäjoella kouluttajatahon tarjoamassa tilassa. Koulutuspäivien ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Koulutuksen sisältö
Kyseessä on 5 opintopäivän koulutus. Koulutuksessa jokainen osallistuja asettaa itselleen
omaan työhönsä liittyvän henkilökohtaisen kehittämistehtävän. Työn kokemuksia arvioidaan lähiopetuspäivien aikana.
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

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta

Suoritustapa
Osallistujille toimitetaan koulutukseen liittyvä ennakkotehtävä, joka palautetaan kouluttajille
2 viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. 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
Kouluttajat:
Jari Hautamäki: ET. Psykoterapeutti, Sosionomi YAMK, Työnohjaaja STOry, Työnohjaajien- ja coachien kouluttajakoulutuspätevyyden (Master-TSC®) omaava, tietokirjailija.
Kaisa Vuolukka YTL, erikoissosiaalityöntekijä, ET. psyko- ja perheterapeutti, tohtori-jatkoopiskelija
Molemmat kouluttajat ovat pätevöityneitä THL:n Systeemisen lastensuojelun toimintamallin kouluttajia ja alueensa työnohjaajina.
Hinta
Koulutuksen hinta on 186 euroa x 5 päivää = 930 euroa + alv. 24% 223.20 euroa =
1 153,20 euroa / osallistuja. Hintaan sisältyy kahvitarjoilut koulutuspäivien aikana. Lounas
on omakustanteinen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Koulutukseen valitaan enintään 14 opiskelijaa. Hakeneet haastatellaan ilmoittautuneille toimitetun etukäteislomakkeen pohjalta. Ilmoittautuminen koulutukseen 31.10.2019 mennessä sähköpostilla: info@hautamakitraining.fi
Koulutukseen voivat hakeutua sosiaali-, terveys-, opetus tai kasvatusalan ammatillisen perustutkinnon, opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt.
Peruutusehdot
Koulutukseen hyväksytty hakija, joka on ilmoittanut ottavansa opiskelupaikan vastaa, sitoutuu suorittamaan maksun koko koulutuksesta. Sairastumistapaukset lääkärintodistuksella ovat peruste maksun suorittamatta jättämiseen / koulutuksen keskeyttämiseen.
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