Itsetuntemuksen taitotietopäivät
johtajille ja esimiehille
TAITOTIETOPÄIVIEN TAVOITTEET
1. johtamis- ja esimiestyön osaamisen ja työn
hallinnan vahvistaminen
2. työssä koetun hyvinvoinnin ja työkyvyn
lujittaminen
3. itseymmärryksen syventäminen
4. ammatti-identiteetin kirkastaminen
5. vaihtoehtoisten ideoiden ja tuoreiden 			
lähestymistapojen löytäminen omaan
johtamis- ja esimiestyöhön
6. työn laadun kohentaminen

Johtajan ja esimiehen työ on nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa työelämässä vaativampaa kuin ehkä koskaan
aiemmin. Johtamistyössä menestyminen ja uusiutuminen
ovat vahvasti sidoksissa itsetuntemukseen. Tutustuaksemme paremmin itseemme ja omiin toimintamalleihimme tarvitsemme kokemusten jakamista ja peilausta tavastamme
johtaa. Johtamis- ja esimiestyö on usein yksinäistä ja saatu
palaute vähäistä.

3) Minä johtajana yhteistyösuhteissa toisiin ihmisiin

Itsetuntemuksen taitotietopäivillä johtajilla ja esimiehillä
on mahdollisuus tutkia ja reflektoida itseä vertaisammattilaisten kanssa arkityöstä vapaassa foorumissa, saada kollegiaalista peilausta ja nähdä itsensä pintaa syvemmältä.
Johtamistyön organisatoriset realiteetit ja työelämän ajankohtaiset teemat ovat samalla yhteisen tutkimisen ja jäsentämisen kohteena. Taitotietopäivät rakentuu kokemusperäisen oppimisen ja dialogisen ohjaamisen varassa.

5) Minun ammattietiikkani

Itsetuntemuksen taitotietopäivät sisältää puolen vuoden aikana kuusi 3,5 tunnin työskentelykertaa (työskentelykertojen kokonaisaika = 21 h). Työskentelykerroilla on seuraavat
teemat:

1) Minä johtajana

– oma johtajakuva, vahvuudet, kaavat, johtajaroolit, johtajan
ammatti-identiteetti

2) Johdan tietoisesti ja mielelläni

– mielen toiminta ja metataidot, tunneterveys, johtajaan
kohdistuvat odotukset ja niiden psyykkinen käsittely, minän
puolustuskeinot, tunteiden johtaminen

– vuorovaikutuksen ja yhteiskehittelyn johtaminen, johtajan
vaikuttUmis- ja dialogitaidot, ihmisen toiminnan ristiriitaisuus ryhmässä ja yhteisössä, jaettu johtajuus

4) Johtajana olen auktoriteetti

– johtajan valta ja valtarakenteiden dynamiikka, johtamistyön vastuut, oikeudet ja velvollisuudet, johtajan kyky tehdä
päätöksiä ja näyttää suuntaa, palveleva johtajuus
– johtajan arvot, etiikka ja ihmiskäsitys, johtaja toivon luojana ja elinvoiman vaalijana

6) Minä johtajana

– kokoava työskentely: henkilökohtaiset voimavarat, johtamistyön uusiutuminen, tulevaisuuden kiinnekohdat, henkinen hyvinvointi työssä
Jokainen työskentelykerta sisältää aiheeseen virittävää materiaalia, ja työskentelykuukausien aikana pidetään reflektiopäiväkirjaa. Ryhmän koko on pieni ja turvallinen kuusi (6)
henkilöä.
Taitotietopäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Työskentelyn ohjaa ja
fasilitoi organisaatiokonsultti (FINOD), kokenut johtajien ja
esimiesten työnohjaaja (STOry) Minna Lehmusjoki (KM, FM).
Kuuden työskentelykerran kokonaisuuden hinta on 1400 € +
alv. Hinta sisältää lisäksi yhden henkilökohtaisen konsultaatiotapaamisen ja työskentelymateriaalit.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
yhteys@forumnexi.fi tai p. 044 567 6000

