Osallistava johtaminen –
valmentava esimies
2.-3.4.2019, Oulu
Haluatko kehittyä johtajana ja syventää valmentavan johtamisen taitojasi?
POHTOn kaksipäiväisestä valmennuksessa
 opit valmentavan johtamisen periaatteet ja toimintatavat
 tiedostat miten motivaatio ja sitoutuminen syntyvät
 ymmärrät miten johtajana ja esimiehenä edistät vastavuoroista keskustelua ja saat tiimisi
osallistumaan, toteuttamaan strategiaa sekä kehittämään toimintoja
 saat työkaluja osallistamiseen
 kehität henkilökohtaisia sparraustaitojasi
 tunnistat omat vahvuutesi ja jatkokehittämisen kohteesi valmentavana johtaja ja esimiehenä

Valmentajana Pohton sopimusasiantuntija Sari Ilo, Iloco Oy
Sari on toiminut erilaisten organisaatioiden kehittäjänä yli 15 vuotta. Hän on
koulutukseltaan psykologi, kasvatustieteiden maisteri ja psykoterapeutti.
Hänellä on myös arvostettu professional certified coach –pätevyys (PCC).

Tervetuloa mukaan syventämään valmentavan johtamisen taitojasi!

Osallistava johtaminen – valmentava esimies
2.-3.4.2019
Tiistai 2.3.2019
09.00

Tervetuloa, päivien tavoitteet ja työskentelytavat
Valmentavalla otteella kohti päämäärää ja tuloksia - miksi valmentava
johtaminen?
Valmentava johtaminen käytännöiksi
•

perustaitoihin perehtyminen ja kysymisen voima

•

Valmentavan johtamisen IDEA HYVÄ, mutta miten ja missä?

•

Yksilötaso — ryhmätaso

Coaching-harjoitukset
16.00

Päivä päättyy

Keskiviikko 3.4.2019
09.00

Strategiasta tekoja
Organisaatiokulttuurin osat ja niihin vaikuttaminen
Valmentaminen on osallistamista
Osallistumisen välineet, fasilitoinnin tavat
Fasilitointiharjoitukset
Oma valmennusmallini
Mikä sujuu, mikä haastaa?

16.00

Palaute, tilaisuus päättyy

Valmennus pohjautuu tekemällä ja kokemalla oppimiseen, asiantuntija-alustuksiin, työkaluihin,
keskusteluihin, kokemusten jakamiseen ja arjen johtamistilanteisiin liittyviin harjoituksiin, joiden kautta
kokeillaan menetelmiä ja harjoitellaan valmentavaa johtamisotetta.

Päivien tarjoilut: Aamukahvi klo 8.45 - 9.00, lounas klo 11.30 - 12.15, iltapäiväkahvi klo 14.00 - 14.15.
Muut tauot sopivasti ohjelman lomassa.

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu

Yöpyminen POHTOssa

Osallistumismaksu
Hinta 735 € sisältää opetuksen, materiaalin ja
ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv. Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
puh. 050 570 1618
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
puh. 050 570 9702
s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
- 2hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
- 1hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli, Vellamontie
12, 90510 Oulu (Hietasaari).

Ilmoittautuminen
19.3.2019 mennessä
s-postilla: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi tai puh. 010 8434 600
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoitusvarauksen muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteerihotelliin mielellään vuorokausi ennen
saapumista klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden 1hh
huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi sivuiltamme ja
ajo-ohjeen www.pohto.fi/Toimipisteet.
Vastaanottomme on avoinna
ma-to klo 7.30 - 17.00 ja pe klo 7.30 - 16.30.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi

- www.pohto.fi

puhelin: 010 8434 500

