Kunteko 2020/ sisäisten kehittäjien – valmennus
Haluatko onnistua paremmin kehitystyössä? Kaipaatko oikeita ja toimivia työkaluja oman työsi ja
työyhteisösi kehittämiseen?
Valmennuksessamme saat työkaluja mm. yllä mainittuihin haasteisiin. Kehittäjä – valmiudet
sisältävät monipuolisia taitoja niin oman itsen kuin muidenkin valmentamiseen, ohjaamiseen ja
johtamiseen.
Valmennusohjelmamme tavoitteet ovat:
- Koulutuksen kautta osallistujille muodostuu osaaminen, jolla he aidosti pystyvät
tunnistamaan (ja auttamaan muita tunnistamaan) kehityskohteita ja arvioimaan
kehityskohteiden panos-tuotos potentiaalia. Osallistujilla on hyvät edellytykset viedä
kehityshanke onnistuneesti läpi organisaatiossaan.
- He sisäistävät muutokseen liittyvän W-käyrän
- He saavat tietoa valmentavasta työotteesta, ihmisten persoonallisuuspiirteiden
vaikutuksesta ja huomioimisesta prosessissa sekä selkeät työkalut (työkalupakki)
kehittämisprojektien valintaan ja läpivientiin.
Tavoitteet konkretisoituvat tekemisen tasolle seuraavien pääsisältöjen kautta:
- Kehittämispotentiaalin havaitseminen
- Kehittämispotentiaalin arvioiminen, panos – tuotos ajattelu
- Muutosprosessin hallinta
- Palautteen anto
- Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen
- Kehittämisprojektin toiminnallinen hallinta
- Viestinnän perusteet
- Ryhmätyömenetelmät, miten viedä kehittämistyötä eteenpäin
Osaaminen ei kehity saati muodostu aidoksi taidoksi yhden päivän kurssilla. Tarvitaan aina
pidempikestoinen prosessi, jossa asioita opitaan, kokeillaan, opitaan lisää ja tullaan osaajiksi.
Tämän onnistumiseksi olemme rakentaneet valmennusohjelmamme seuraavan rakenteen
mukaiseksi:
1. Ennakkotehtävä, Tukena lyhyitä orientoivia valmennusvideoita
2. Ensimmäinen lähipäivä
3. Välitehtävät, konkreettinen ja omaan työyhteisöön liittyvä
4. Toinen lähipäivä
+ Valmennuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus edelleen hyödyntää oppimisalustaa ja
vertaisryhmää toimintansa tukena.

Valmennuspäivien tarkempi ohjelma on seuraava:

Päivä 1 (kello 9-16.00)

0900 Päivän avaus; yhteisten pelisääntöjen sekä päivän
tavoitteiden läpikäynti + Kunteko 2020 hankkeen esittäytyminen
0915 Ytimekäs esittäytyminen
0930 Ennakkotehtävien käsittely.
1000 Kehittämispotentiaalin havainnointi
1030 tauko
1045 Kehittämispotentiaalin panos – tuotos arviointi
1100 Oppimissolutoimintamalli
1115 Kehittämiskohteiden työstäminen
1200 Lounas
1245 Kehittämiskohteiden työstäminen
1345 Tauko
1400 Kehittämisprojektin toiminnallinen hallinta
1500 Käydään läpi verkko-oppimisympäristö
1530 Välitehtävän anto
1545 Päivän yhteenveto
1600 Päivä päättyy

Päivä 2 (kello 9-16.00)

0900 Avaus ja päivän tavoitteiden läpikäynti
0915 Kehittämistöiden esittely
1000 Ihmisten erilaisuus, harjoittelua
1045 Tauko
1100 Palautteen anto, harjoittelua
1200 Lounas
1245 Viestintä, oman suunnitelman teko
1330 Kehittämistöiden esittely jatkuu; mm., kriittiset kohdat,
onnistumisen mittarit, jatkoaskeleet
1345 Tauko
1400 Kehittämistöiden esittely jatkuu
1530 Verkostoyhteistyön jatkamisen pelisäännöt ja kanavat
1545 Koulutuspalautteen kerääminen
1550 Päivän yhteenveto
1600 Päivä päättyy

Aikataulut
Sisällöt
Asiantuntija/sisältö

Ohjelman kustannus osallistujalle on 66,20 €, sisältäen alv. Hintaan sisältyy valmennusohjelman
mukaiset palvelut sekä valmennuspäivinä aamu- ja iltapäiväkahvit. Osallistujat vastaavat itse
mahdollisista matka- ja majoittumiskuluista sekä lounaasta.
Lisätietoja toteutuksesta antaa vastuuvalmentaja Kari I. Mattila, p 0400 428 950,
kari.mattila@arctictalent.com

