Lähde mukaan ikimuistoiselle oppimismatkalle!

Loisto V -johtamisvalmennus
Loisto™ -valmennus tarjoaa valmentavan johtamisen ja
itseohjautuvan organisaation kehittämisen valmiuksia niin
PK-yritysten johtajille ja organisaatioiden esimiehille kuin
tiimiliidereille ja projektipäälliköillekin.
Valmennukseen liitetään jokaisen omiin työtehtäviin
soveltuva tutkinto. Tutkinnon suorittaminen edellyttää
kyseisen tutkinnon perusteissa määriteltyjä työtehtäviä ja
johtamiskokemusta.
”Toimintatapa on mielestäni huippu. Verkostoituminen ja yhdessä
pohtiminen, asioiden jäsentyminen, vertaistuen voima. Teoriapohja
kulkee vahvana kaikessa. Leirimuotoisuus on selkeästi tekijä, joka vie
ryhmän kiinteämmin yhteen ja samalla tuossa tiiviissä yhteydessä
opiskeleminen tuottaa innostavia oivalluksia, joita on viety arkeen
työpaikoille.
En usko, että päiväopinnoissa saadaan yhtä paljon flow-hetkiä ja
tuloksia. Kahden vuorokauden tiivis rupeama oli samalla sekä raskas,
että virvoittava kokemus. Lähdet opiskelemaan lisää työtäsi varten ja
samalla lepäät hetken työstäsi, palaat työpaikalle virkistyneenä ja uusien
ideoiden kanssa.” -Marika Knuutila, Loisto I

OPPIMISMENETELMÄ
Loisto™ -valmennukset perustuvat aikuisoppijoille sopiviin tiimioppimisen
menetelmiin. Valmennuspäivissä jaetaan kokemuksia, rakennetaan uutta
tietoa ja synnytetään ratkaisuja käytännön haasteisiin. Valmennuksessa
tärkeää on valmentava ja sparraava työskentely sekä osallistujien
keskinäinen verkostoituminen.
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”Lukeminen oli
helpompaa kuin
ajattelin. Opiskelumalli
oli loistava, minulle
ennestään omalla
tavalla tuttukin.
Suosittelen ehdottomasti
tällaista opiskelumallia
kaikille.”
-Loisto-opiskelija 2018VALMENNUKSEN SISÄLTÖ
Valmennusohjelma kestää tutkintosuorituksineen noin kaksi vuotta sisältäen kuusi
kolmipäiväistä valmennusjaksoa, kaksi kehittämisseminaaria sekä näyttötutkintoohjausta.
✓ Sytytys – valmennukseen orientoituminen (21.1.2020)
✓ Jatkuva oppiminen ja kehittyminen (18.-20.3.2020)
✓ Valmentava johtaminen (27.-29.5.2020)
✓ Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen (14.-16.10.2020)
✓ Prosessien ja taloudellisuuden johtaminen (20.-22.1.2021)
✓ Brändiajattelun ja tiimityön johtaminen (21.-23.4.2021)
✓ Oman ammatti-identiteetin kirkastaminen (1.-3.9.2021)
✓ Loisto 2022 –seminaari (27.-28.1.2022)
HINTA
Tutkintoon valmistava koulutus on mahdollista suorittaa joko
oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. Omaehtoisena
suoritettuna valmennuksen hinta on 500 euroa (alv 0), joka voidaan jakaa kolmelle
kalenterivuodelle. Oppisopimuskoulutuksena valmennus on ilmainen.

Lisäksi maksettavaksi tulee molemmissa tapauksissa valmennusjaksoihin liittyvät
ruokailu- ja majoituskustannukset.
HAKEUTUMINEN
Hakeutuminen osoitteessa www.winnova.fi
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