Työnopastajakoulutus
26.10.2017, Oulu
Uudistettu ohjelma

Koulutus on tarkoitettu
työnopastajiksi koulutettaville henkilöille sekä
esimiehille, jotka työnopastajien toimintaa
valvoessaan ja työnopastusohjeiden laadinnassa
tarvitsevat perustietoja työnopastuksesta
.

Kouluttajana toimii
kehittämispäällikkö Pertti Kortejärvi,
POHTO Oy

Tehokas yhden päivän koulutus tarjoaa
- perustiedot työnopastuksen sisällöstä ja
tehokkaasta toteuttamisesta
- perustiedot oppimisprosessista
- mallin työnopastuksen toteuttamisesta
- kehittää henkilökohtaisia ohjaustaitoja
- selkiyttää työnopastuksen ja työturvallisuuden
välistä yhteyttä

Pertti on toiminut pitkään
turvallisuusalan kehittämis- ja
koulutustehtävissä eri toimialoilla. Hän on
erikoistunut riskienhallintaan ja kriisi- ja
poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyyn ja
onnettomuustilanteiden mallintamiseen sekä
pelastusharjoituksiin.

Työnopastajakoulutus
26.10.2017

Aika

Torstai 26.10.2017

8.30 – 8.40

Tilaisuuden avaus
- Esittelyt
- Kurssin tavoitteet ja työtavat

8.40 – 9.00

Perehdyttäminen ja työnopastus
- Määritelmät ja tavoitteet

9.00 - 11.00

Motiivit uuden oppimiseen
Oppiminen ja opettaminen

- Yleistä oppimisesta
- Erilaiset oppimistyylit
-

Aikuinen oppijana
Opastaminen ja ohjaaminen

- Työelämässä vaadittavat taidot
- Taidon opettaminen
- Vuorovaikutus ohjaustilanteessa
11.00 – 12.00

Lounas

12.00 – 14.00

Työnopastuksen vaiheet
- Työnopastusohjeet
- Työnjaottelu
- 5-askeleen menetelmä

14.00 – 14.30

Kahvitauko

14.30 – 15.45

Työsuojeluasioiden huomioiminen työnopastuksessa
- Työohjeet
- Työturvallisuusriskit
- Työsuojeluvastuu organisaation eri tasoilla
- Työnopastajan vastuu

15.45 – 16.00

Yhteenveto koulutuksen annista
Koulutuksen arviointi ja päätös

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, 90510 Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 400 € sisältää opetuksen, materiaalin ja
ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan lisätään
voimassa oleva alv. Osallistumismaksu
laskutetaan vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
puh. 050 5709 702
s-posti: irja.kellokoski@pohto.fi

Majoitus
Osallistuja voi varata majoituksen POHTOn
Kortteeri-hotellista, puh. 010 8434 600 tai
s-posti asiakaspalvelu@pohto.fi.
1-hh 66 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n
2-hh 92 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n.
Majoitusvarausten peruutuksista tulee
ilmoittaa vastaanottoomme viimeistään
vuorokausi ennen saapumista klo 16.00
mennessä, puh. 010 8434 500 tai s-posti
luotsi@pohto.fi. Peruuttamatta jätetyistä
varauksista veloitamme yhden vuorokauden
huonehinnan.

Ilmoittautuminen
12.10.2017 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 peruutuk-sista ei
maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi
puhelin: 010 843 4500

