Neuropsykiatrinen
valmentaja -koulutus
(30 op)
Etelä-Pohjanmaan
Etelä-Pohjanmaan Opisto,
Opisto, Ilmajoki
Ilmajoki

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on tarkoitettu
sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilaisille,
jotka työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä
omaavien henkilöiden kanssa.
Koulutuksen viitekehyksenä on ratkaisukeskeisyys
ja koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.
Koulutus sisältää 14 lähiopetuspäivää, käytännön harjoituksia, kirjallisuustehtäviä ja portfoliotyöskentelyä. Osa itsenäisestä opiskelusta
tapahtuu verkko-opintoina moodle-ympäristössä.
Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista erityishaasteista ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia
erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia.
Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti
ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin menetelmiin.

Koulutuksen sisältö:
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden
erityishaasteet ja vaikutukset
• Lääkehoito ja kuntoutus
• Valmennuksen tausta-ajattelu, valmentava
vuorovaikutus ja toimintatapa
• Valmennusprosessi
• Ohjauksen ja valmennuksen keinoja ja
menetelmiä
• Perheen ja lähiyhteisön tukeminen
• Valmentajan rooli ja valmentajana
toimiminen
• Valmentaminen käytännön asiakastilanteissa

Lähiopetuspäivät
Opetus pe klo 12.00-19.00 ja la klo 9.00-16.00
Etelä-Pohjanmaan Opistolla
(Opistontie 111, 60800 Ilmajoki)

22.-23.3.2019
5.-6.4.2019
3.-4.5.2019
30.-31.8.2019
4.-5.10.2019
8.-9.11.2019
13.-14.12.2019

Koulutuksessa käytetään opiskelumateriaalina Eeva-Liisa Tamskin ja Anitta Huotarin kirjoja Tammenterhon tarinoita. Kirja valmennuksesta. ja Tammenterhon tarinoita. Neuropsykiatrisen valmentajan
työkirja. Opiskelijan on hankittava opiskelumateriaalit itse ennen koulutuksen alkua, kirjoja löytyy
mm. verkkokaupoista tai ne voi tilata suoraan osoitteesta www.tamski.fi/julkaisut.
Koulutuksen aikana jokainen etsii ja lukee jonkin
valmennuksen tausta-ajatteluun, lasten, nuorten
tai perheitten kanssa työskentelyyn, valmentavaan
työotteeseen tai nepsy-diagnooseihin liittyvän kirjan. Jokainen valmistautuu kertomaan, miksi valitsi juuri sen kirjan ja mitä vie siitä arkeensa.
Lisäksi opiskelija laatii henkilökohtaisen portfolion,
jossa kuvaa oppimismatkaansa neuropsykiatriseksi
valmentajaksi.

Neuropsykiatrinen
valmentaja -koulutus
(30 op)

Vastuukouluttajana toimii:
Tiina Räsänen, Kehitymme Oy
• Kirkon nuorisotyön ohjaaja, päihdetyöntekijä,
seksuaalineuvoja
• Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) ja
perhevalmentaja
• Kouluttaja (60 op)
• NLP- Practitioner
Tiina Räsäsellä on noin 20 vuoden käytännön työkokemus
haasteellisesti käyttäytyvien lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Hän aloitti nuorisotyön tehtävistä, kunnes
siirtyi sijaishuollon erityisyksikkötasoisille asiakkaille suunnattuihin laitospalveluihin toimien ensin ohjaajana ja sen jälkeen
päihdekuntoutuksen ja hoitotyön vastaavana, yksikön johtajana, kouluttajana ja palvelupäällikkönä. Tiina Räsänen on kehittänyt ratkaisukeskeiseen, valmentavaan ja voimavaralähtöiseen
vuorovaikutukseen pohjaavan toimintamallin neuropsykatrisille sijaishuollon asiakkaille profiloituneen yksikön toimintaan ja
luonut yksikköön hyvin vaikuttavan perhetyön mallin. Hän on
ollut kehittämässä sijaishuollon päihdeasiakkaille suunnatun,
valmennukseen pohjautuvan päihdekuntoutusohjelman, ja häneltä löytyy myös vahva kokemus käytöshäiriöisten ja psyykkisesti oireilevien nuorten kohtaamisesta, sekä työstä seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneiden lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksessa vierailee myös asiantuntijalääkäri sekä kokemusasiantuntijoita.

Koulutuksen hinta:
Koulutuksen hinta on 1.860 €
Laskutus neljässä erässä (4 x 465 €):
maaliskuu, toukokuu, lokakuu, joulukuu.
Koulutukseen on mahdollista hakea
aikuiskoulutustukea eri tahoilta.
Pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali-,
terveys-, kasvatus- tai opetusalan tutkinto.

Sähköinen haku
osoitteessa
www.epopisto.fi/kurssit
Hae mukaan koulutukseen
viimeistään 8.3.2019!

Lisätietoja koulutuksesta:
Tiina Räsänen, Kehitymme Oy,
puh. 040 512 4516, tiina.rasanen@kehitymme.fi
Minna Kansanaho, Etelä-Pohjanmaan Opisto
puh. 0500 868 423, minna.kansanaho@epopisto.fi

Opistontie 111, 60800 Ilmajoki
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