Föra barnen på tal utbildarutbildning i Österbotten
Förverkligande under våren 2019.
Inledande träff den 14.12, kl. 12-15 i Vasa och första utbildningsdag
i februari 2019. (Datum meddelas senare.)

Syfte:
I Familj och barn i samspel -arbetsbacken ingår bl.a. Föra barnern på tal - metoden (Lapset puheeksi).
Metoden lämpar sig för ibruktagning över sektor- och organistaionsgränser. I Österbotten finns det
flera som har gått en metodutbildning eller använder sig av metoden i det dagliga arbetet. För att
kunna spida och fördjupa användningen av metoden på ett mera strukturerat sätt bjuds nu en
utbildarutbildning till dem som redan har fått metodkunnande i Föra barnen på tal -metoden.
Målsättningen är att sprida kunnandet i Österbotten och att ledningsnivån strategiskt tar metoderna
i bruk.

Innehåll:
Omfattning: 5-6 dagar. Under utbildarutbildningen genomför deltagaren en egen Föra barnen på tal utbildning på tre dagar (18 timmar utbildning). De som man utbildar kan vara personer från det egna
kollegiet (t ex 5-6 personer). Det är även möjligt att utbilda grupper i par.
Utbildningen erbjuds utan kostnad genom LAPE Österbotten till bl.a. kommuner, organisationer och
sjukvårdsdistriktet.
Minimiantal för utbildarutbildningen är 8 personer, maximiantal 14 personer.

Utbildningen är tvåspråkig.
Anmälan senast 21.11.2018
https://link.webropolsurveys.com/S/2BCAE7B16DCA9BEE

Ta kontakt om du har frågor eller önskemål riku.niemisto@vaasa.fi eller
ann.backman@fskc.fi

Bilaga 1. Beskrivning av utbildningar inom Barn och familjer i samspel-metoderna

TLP-koulutukset
LAPSET PUHEEKSI
Keskustelu + neuvonpito

Menetelmän
koulutus

Menetelmän
kouluttajakoulutus

Mentelmäkouluttajien
kouluttajaksi

TOIMIVA LAPSI & PERHE
Menetelmäkoulutus

Pätevyys

§ Antaa pätevyyden itsenäisesti toteuttaa Lapset
puheeksi –menetelmää
§ Sisältää perheen kanssa käytävän LP-keskustelun
ja tarvittaessa LP-neuvonpidon

§ Antaa pätevyyden toteuttaa itsenäisesti LP –
menetelmää ja TLP –perheinterventiota

Edellyttää

§ 3 koulutuspäivää (1 koulutuspäivä = 3 + 3 h)
§ 2 Lapset puheeksi –työskentelyä, joista ainakin
toisen on pidettävä sisällään neuvonpito
§ Sosiaali- tai terveydenhuollon, kasvatus- tai kirkon
alan tai vankeinhoidon perustutkintoa tai muuta
soveltuvaa koulutusta

§ Yhteensä 12 koulutuspäivää
§ 3 TLP –perheinterventiota + 2 LP -menetelmää
§ Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan peruskoulutusta,
kasvatusalan työntekijä voidaan hyväksyä
erityisperustein

Pätevyys

§ Antaa pätevyyden toimia Lapset puheeksi menetelmän kouluttajana

§ Antaa pätevyyden toimia LP –menetelmän ja TLP
–perheintervention kouluttajana

Edellyttää

§
§
§
§

§ Yhteensä 8 koulutuspäivää
§ TLP –menetelmäkoulutuksen
§ 5 tehtyä LP –perheinterventiota ja LP -työskentelyä

Pätevyys

§ Antaa pätevyyden toimia LP –
menetelmäkouluttajien kouluttajana

§ Antaa pätevyyden toimia TLP –
menetelmäkouluttajien kouluttajana

Edellyttää

§ LP –menetelmän kouluttajapätevyyttä ja –
kokemusta
§ Monipuolista kokemusta LP –menetelmästä
§ Suomen Mielenterveysseura myöntää pätevyyden
kouluttajien kouluttamiseen hakemuksen
perusteella

§ TLP –kouluttajapätevyyttä ja koulutuskokemusta
§ Suomen Mielenterveysseura myöntää pätevyyden
kouluttajien kouluttamiseen hakemuksen
perusteella

6 koulutuspäivää
LP –menetelmäkoulutuksen
5 tehtyä LP –työskentelyä
Mahdollisuus kouluttaa

