Lapset puheeksi- kouluttajakoulutus
Pohjanmaalla
Toteutus kevät 2019
Aloitustapaaminen 14.12.2018 klo 12-15, Vaasassa ja ensimmäinen koulutuspäivä on helmikuussa
2019. (Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.)

Tavoite:
Toimiva lapsi ja perhe -työkalupakkiin sisältyy mm. Lapset puheeksi menetelmä. Menetelmä soveltuu
käytettäväksi yli sektori- ja organisaatiorajojen. Pohjanmaalla on useita, jotka ovat käyneet
menetelmäkoulutuksen ja käyttävät menetelmää päivittäisessä työssään. Voidaksemme levittää ja
syventää menetelmän käyttöä järjestelmällisemmin tarjoamme nyt kouluttajakoulutusta, niille, joilla
on Lapset puheeksi menetelmäkoulutus. Tavoitteena on osaamisen levittäminen Pohjanmaalla ja
että johto strategisesti linjaa menetelmän käyttöönotosta.

Sisältö:
Laajuus: 5-6 päivää. Koulutuksen aikana osallistujat pitävät oman kolmen päivän Lapset puheeksikoulutuksen (18 tuntia). Koulutettavat voivat olla omasta työyhteisöstä (esim. 5-6 henkilöä). On myös
mahdollista kouluttaa ryhmää pareittain.
Koulutus tarjotaan maksutta LAPE Pohjanmaan kautta mm. kunnille, organisaatioille ja
sairaanhoitopiirille.
Minimiosallistujamäärä on 8 henkilöä ja maksimiosallistujamäärä on 14 henkilöä.
Koulutus on kaksikielinen.
Ilmoittautuminen viimeistään 21.11.2018

https://link.webropolsurveys.com/S/2BCAE7B16DCA9BEE

Ota yhteyttä, jos teillä on kysymyksiä tai toivomuksia riku.niemisto@vaasa.fi tai
ann.backman@fskc.fi

Liite. TLP-koulutusten kuvaus

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

