Opiskele itsellesi ammattitutkinto Tiimimestari-ohjelmassa nro 101!
Tiimiakatemia® Tiimimestari
-valmennusohjelma on sinulle,
jos tähtäimessäsi on suorittaa ammattitaitoasi täydentävä tutkinto ja sinulla on
kehityshaaste, jota haluat lähteä
ratkaisemaan tiimivalmentamisen ja
tiimioppimisen menetelmien avulla.
Tiimimestari-ryhmä nro 101 toteutetaan
yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa.
Ohjelma sopii opetusalan ja liike-elämän
edustajille.
Tiimimestari-valmennusohjelman aikana
suoritat ammatillisen tutkinnon
oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista.
Valmennusohjelma täydentää ja syventää
tutkinnon suorittamiseksi vaadittavaa
osaamista. Tutkinto suoritetaan näyttämällä
osaaminen käytännön työtehtävissä
aidoissa työtilanteissa. Valittavanasi on
• lähiesimiestyön ammattitutkinto
• johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto tai
• tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.
Tiimimestari-valmennus on käytännönläheistä ja vahvasti yhdessä muiden
osallistujien kanssa toteutuvaa koulutusta.
Se perehdyttää sinut tiimioppimisen
menetelmiin ja tiimivalmentamiseen.
Valmennus on käytännön tekemistä,
vuoropuhelua toisten kanssa, näkökulmien
ja tiedon esille tuomista sekä
uuden tiedon rakentamista. Lähipäivien
välissä viet kokemaasi ja oppimaasi
omalle työpaikallesi kokeillen ja soveltaen.

OHJELMAN AIKANA
• koet ja opit tiimioppimisen menetelmät
käytännössä.
• saat käyttöösi työkalut, joiden avulla voit
soveltaa tiimioppimista ja vahvistaa
oppimista ja muutosvalmiutta omassa
ympäristössäsi.
• opit luomaan osallistavaa, innovatiivista ja
yhdessä ajattelevaa toimintakulttuuria.
• henkilökohtainen kehittymistehtävä ja
oppimisprosessi yhdessä muiden kanssa
rohkaisee sinua kokeiluihin ja tekoihin.
• syvennät ammattiosaamistasi suorittamalla
ammattitutkinnon.
Suoritettuasi valmennusohjelman ja kaikki
ammattitutkinnon osat saat Tiimimestaridiplomin, jonka myöntää Tiimiakatemia Global,
ja Seurakuntaopiston myöntämän
tutkintotodistuksen.

AIKATAULU TIIMIMESTARI NRO 101
”Opetuksen uudistamisen oheistuotteena on
syntynyt uudenlaista opettajuutta, jossa
opettajuus on valmentavaa opettajuutta,
yksilöä kannustavaa, rohkaisevaa ja
ohjaavaa opettajuutta.”
Lue lehtori Pekka Kososen kirjoittama
blogiteksti Seurakuntaopistolla
tiimioppimisen menetelmillä tehdyn
opetuksen uudistamisen tuloksista.

Orientaatio 24.1.2019
Oppiminen 14.-16.3.2019
Johtaminen 23.-25.5.2019
Asiakkuudet 29.8.-31.8.2019
Innovointi 17.-19.10. 2019
Brändi 23.-25.1.2020
Tiimivalmentajan karaktääri 2.-4.4.2020

OHJELMAN VALMENTAJAT
RAKENNE JA KUSTANNUKSET
Valmennus sisältää orientaatiopäivän ja kuusi
lähijaksoa, jotka toteutetaan yön yli kestävinä
valmennuksina maatilamatkailukohteissa.
Lisäksi mahdolliset henkilökohtaiset
tutkinnonohjaustilaisuudet.

Johannes Partanen, opetusneuvos,
Tiimiakatemia® menetelmän pääkehittäjä,
Tiimiakatemia Global
Pekka Kosonen
lehtori, Seurakuntaopisto,
sertifioitu Tiimiakatemia® Team Coach

Oppisopimuskoulutuksessa koulutus ja
näytöt ovat opiskelijalle maksuttomia.
Opiskelu edellyttää työpaikkaa; myös
yrittäjät voivat lähteä oppisopimusopiskelijoiksi.
Osallistuja vastaa itse majoituskuluista,
jotka ovat noin 200-300 € / kolmen
päivän jakso, sekä matkakuluista.
Tutustu oppisopimukseen lisää
Seurakuntaopiston www-sivuilta.
Lisätietoja oppisopimuksesta:
Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori
puh. 040 562 3831
eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi

LISÄTIETOJA TIIMIMESTARI-OHJELMASTA
LISÄTIETOJA TUTKINNON SUORITTAMISESTA
ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

