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Kehity paremmaksi kouluttajaksi
Ajankohta: 22.08.2022 09.00 - 23.08.2022 15.00
Kesto: 2 päivää
Esittely
Toimitko asiantuntijakouluttajana tai -valmentajana osana työtehtäviäsi? Pohditko, miten saisit
osallistujat aktiivisesti mukaan tai pystyisit tukemaan osallistujien oppimista sekä valmennettavan asian
ymmärtämistä? Kehity paremmaksi kouluttajaksi -valmennuksessa käymme läpi erilaisiin
koulutustehtäviin ja valmennuksiin liittyviä konsepteja, työstämme yhdessä suunnittelupohjan, jonka
avulla voit rakentaa tulevaisuuden koulutustilaisuutesi sekä käymme läpi tyypillisiä koulutustilaisuuksia
niin kouluttajan valmiuksien kuin oppijan oppimisen näkökulmasta. Koulutus sisältää erillisen, 30
minuutin henkilökohtaisen sparrauksen silloin, kun oma koulutuksesi lähestyy tai sen suunnittelu on
ajankohtaista. Tartu tilaisuuteesi!
Tavoite ja hyödyt
Koulutuksen jälkeen asiantuntijakouluttajaroolissa työskentelevät -osaavat huomioida erilaiset oppijat
koulutuksissaan, -osaavat rakentaa koulutustilaisuuden, jonka tavoitteet, sisältö, pedagogiset ratkaisut
ja aineisto ovat linjakkaasti suunniteltuja ja toteutettuja, -tunnistavat erilaisten koulutustilaisuuksien
(webinaarit, valmennukset, koulutukset, infotilaisuudet) ominaispiirteet ja kykenevät rakentamaan
vuorovaikutuksen niitä palvelevalla tavalla, -osaavat käyttää pedagogista pelikirjaa soveltuvalla tavalla
sekä -tiedostavat erilaiset pedagogiset ratkaisut ja niiden vaikutuksen osallistujan oppimiseen.
Kenelle kurssi soveltuu
Asiantuntijoille, jotka osana työtään kouluttavat ja valmentavat omaan substanssiosaamiseensa
liittyvistä teemoista.
Sisältö
-Oppijakeskeisyys -mistä siinä on kyse? -Mitä tarkoitamme, kun puhumme oppimisen muotoilusta? Oppimista ja osaamisen kehittymistä tukevan tilaisuuden lähtökohdat: konseptit ja pelikirja käyttöön Koulutustilaisuuden perusteet: tavoitteet, sisältö ja menetelmät tasapainoon -Pedagogiikka ja
vuorovaikutus: menetelmiä ja menetelmäopas asiantuntijalle -Sähköiset alustat osallistamisen tukena Henkilökohtainen sparraus asiantuntijan kouluttajatehtävään liittyvissä kysymyksissä
Koulutuspaikka
HAUS kehittämiskeskus Oy
Kouluttaja
Psykologi ja learning coach Hanna Siefen on oppimisen psykologian ammattilainen, joka käsittelee
kanssamme oppijan näkökulmaa sekä oppimista tukevia ratkaisuja. Hanna tunnetaan sparraavasta
otteestaan sekä osaamisestaan oppimiskyvyn johtamisen saralla. Kasvatustieteen tohtori, pedagogi
Kati Kivistö on kouluttanut ja valmentanut 20 vuoden ajan julkisella - ja kuntasektorilla sekä
yliopistoissa. Sen lisäksi Kati on ollut suunnittelemassa asiantuntijakouluttajien kanssa yli 2000
koulutustilaisuutta uransa aikana. Katille oppimisen edistäminen on intohimo ja siten hänen
väitöskirjansakin keskittyi motivaatioon ja osaamisen kehittämiseen työelämässä. Tule oppimaan lisää
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lähi-, etä-, hybridi- ja verkkokoulutusten maailmasta ja kehittymään kouluttajana. Valmennuksessa
kuulet myös HAUSin eOppiva-tiimin vinkit digitaalisten oppimisratkaisujen hyötykäytöstä.
Hinta
890
Kysy lisätietoja
Asiakkuus- ja koulutuspäällikkö Kati Kivistö, kati.kivisto@haus.fi, puh. 040 673 3099 Asiantuntija Satu
Vuorinen, satu.vuorinen@haus.fi, puh. 040 548 0439
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