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KOULUTTAJAKOULUTUS KUOPIOSSA
Kohderyhmä ja tavoitteet
Kasvunpolku Oy ja Tamski avoin yhtiö (Porstua) järjestävät yhteistyössä ajalla 22.4.2020 – 27.08.2021
kouluttajakoulutuksen Kuopiossa. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kiinnostaa kouluttajana toimiminen
ja haluavat kehittää esiintymistaitojaan ja osaamistaan koulutuksen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.
Neuropsykiatrisen valmentaja koulutus on hyödyksi, mutta se ei edellytys koulutukseen hakeutumiselle.
Koulutus antaa perusvalmiudet kouluttajana toimimiseen. Neuropsykiatrisille valmentajille koulutus antaa valmiuksia toimia myös neuropsykiatrinen valmentaja-koulutusten kouluttajana.
Toteutus
Kouluttajakoulutus sisältää yhteensä 36 lähipäivää, joista 18 lähiopetuspäivän ajan opiskellaan kouluttajana
toimimista ja 18 päivää harjoitellaan kouluttamista käytännössä.
Koulutus toteutuu kolmen lukukauden aikana sisältäen kuusi lähiopetusjaksoa. Kussakin lähiopetusjaksossa on
kolme lähipäivää klo 9-15, keskimäärin joka kolmas kuukausi. Lisäksi koulutukseen osallistuva toimii oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa pohjalta kouluttajana 18 päivän ajan valitsemassaan koulutuksessa tai
”apukouluttajana” yhdessä meneillään olevassa neuropsykiatrinen valmentaja- koulutuksessamme. Harjoitteluun voidaan huomioida koulutusta edeltävän puolen vuoden ajalta opiskelijan toteuttamat koulutukset.
Sisällöt
Kouluttajakoulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, kouluttamisen keinoihin ja menetelmiin painottuva. Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
•
•
•
•
•
•
•

Miten saan kouluttajana oman persoonani ja omat voimavarani käyttöön?
Miten huomioin oppijan jo olemassa olevat valmiudet ja erilaiset tavat oppia?
Miten olen ja toimin ”estradilla”?
Miten suunnittelen ja toteutan mielenkiintoisen koulutuksen?
Miten huomioin ryhmädynamiikan vaikutukset?
Miten annan ja otan vastaan palautetta?
Tammenterho-ideologiaan, oppimisnäkemyksiin ja valmentajakoulutuksen sisältöihin perehdyttäminen

Koulutuspaikka ja ajankohta
Kasvunpolku Oy, Tiiholantie 22, 71480 Kurkimäki
22.-24.04.2020
26.-28.08.2020
25.-27.11.2020
24.-26.02.2021
19.-21.05.2021
25.-27.08.2021

3 pv
3 pv
3 pv
3 pv
3 pv
3 pv
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Koulutukseen haetaan 30.03.2020 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija kuvailee itseään,
omaa koulutus- ja työkokemustaan ja sitä, miksi haluaa juuri kouluttajakoulutukseen. Kerro hakemuksessa myös
onko sinulla mahdollisuus suorittaa harjoittelu omassa työssäsi. Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/S/94DDFA71197059D7
Hinta
Koulutuksen hinta on 3 150 € + alv 24% (756 €). Koulutuksen voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä
koulutusprosessin aikana.

Vastuukouluttaja ja tiedustelut
Eeva-Liisa Tamski
kouluttaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja, työnohjaaja, sosiaaliohjaaja
NLPt-terapeutti (psykoterapia)
NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner
NLP Master Coach, NLP Personal Coach
ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Kouluttajan toimii myös muita vierailevia kouluttajia. Koulutukseen voidaan sisällyttää erillisseminaareja.
Tiedustelut
Järjestelyjen suhteen Salla Kolmakow, salla.kolmakow@kasvunpolku.fi
Sisältöjen suhteen Eeva-Liisa Tamski, eeva-liisa.tamski@porstua.fi

