DialogiAkatemia

DIALOGISTI
DIALOGITAITOJEN PERUSTEET
AIKA: 4.11.2019 – 16.3.2020, klo 9-16 (4.11. ja 3.12.2019, 20.1., 17.2. ja 16.3.2020)
PAIKKA: Aretai Tampere, Kyttälänkatu 1, 3krs.
KOHDERYHMÄ
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat työskentelevät vaativassa asiakastyössä tai tiimien,
työyhteisöjen, henkilöstön tai verkostojen kehittämis- ja ohjaamistehtävissä sekä kaikille
dialogisuudesta kiinnostuneille.
TAVOITE
Koulutus tarjoaa perustiedot dialogista sekä sen hyödyntämisessä erilaisissa työtilanteissa.
Koulutuksen jälkeen osallistujilla on hallussaan monipuoliset taidot dialogin järjestämiseen ja
ohjaamiseen yksilöiden, ryhmien, tiimien, verkostojen ja yhteisöiden kanssa työskentelyssä.
KUVAUS DIALOGISESTA YHTEISTOIMINNASTA
Dialoginen yhteistoiminta perustuu filosofisiin ja psykologisiin teorioihin ihmiskokemuksen
moninaisuuteen sisältyvästä rikkaudesta. Lähtökohtana on kaikkien toimintaan osallistuvien ihmisten
tieto-taidon ja kokemusvarannon täysimittainen hyödyntäminen ja kehittäminen. Dialogisessa
yhteistoiminnassa ihmisten kokemuksia hyödynnetään luovalla tavalla käyttämällä konkreettisia
dialogista vuorovaikutusta tukevia menetelmiä. Ytimessä on oppimisprosessi, joka perustuu erilaisten
kokemusten ja käsitysten saattamiseen hedelmälliseen vuoropuheluun toistensa kanssa. Tällaisessa
prosessissa korostuvat omien ja toisten kokemusten reflektiivinen tutkiminen, toisenlaisten
näkemysten kunnioittava kuunteleminen, suora puhe, ristiriitojen rakentava käsitteleminen ja uusien
yhteyksien etsiminen.
KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Ahtiainen on dialogisen työnohjauksen ja kouluttamisen kokenut ammattilainen. Hänellä
on laaja kokemus dialogisuuden soveltamisesta johtamisessa, työnohjauksessa, työyhteisöjen ja
verkostojen kehittämisessä ja koulutuksessa. Lisäksi hän valmentaa monia esimiehiä asiantuntijatyön
eri alueilla.
Anne Kansanaho on työnohjaaja ja kouluttaja, joka on vienyt dialogisia työtapoja käytännönläheisesti
lukuisiin työyhteisöihin ja työryhmiin.
Katriina Lehti on kouluttaja ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus erilaisten ryhmien,
työyhteisöjen ja esimiesten kanssa työskentelystä.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS
Koulutus muodostuu 5 lähipäivästä, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä lähipäivien välillä tehtävistä
dialogikokeiluista ja pienryhmätapaamisista.
Lähipäivien sisältö
1. Dialogisen yhteistoiminnan lähtökohdat
Ensimmäisessä koulutuspäivässä osallistujat perehdytetään dialogisuuden perusteisiin.
Dialogisuutta lähestytään keskusteluna, jonka keskiössä on ihmisten erilaisista kokemuksista
oppiminen. Tätä tukevat yhteistoiminnalliset taidot, joita ovat erityisesti: kuunteleminen, liittyminen,
suora puhe, jännitteiden käsittely ja uusien yhteyksien hahmottaminen. Jo ensimmäisestä
koulutuspäivästä lähtien osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan dialogista keskustelutapaa ja
ohjaamaan dialogien etenemistä.
2. Dialogin ohjaaminen
Toisessa koulutuspäivässä keskitytään dialogin ohjaamiseen. Ohjaamista lähestytään sekä ryhmän
ohjaamisen että dialogin ohjaamisen erityiskysymysten näkökulmista. Koulutettavat saavat välineitä
sekä dialogin ohjaamisen suunnitteluun että toteuttamiseen.
Koulutettavat pääsevät yhdessä harjoittelemaan näiden menetelmien käyttöä koulutuspäivän aikana.
3. Dialogi työyhteisön rakenteissa
Kolmannessa koulutuspäivässä syvennytään dialogin käyttämiseen työyhteisöjen ja organisaatioiden
arjessa. Erityisesti keskitytään dialogin käyttöön kokouksissa, keskusteluissa ja kehittämistyössä.
Osallistujat oppivat käytännön menetelmiä, joilla he voivat kehittää näiden tilanteiden dialogisuutta.
4. Haastavat tilanteet
Neljännen koulutuspäivän aiheena on dialogin käyttö haastavissa tilanteissa. Dialogin avulla voidaan
menestyksekkäästi käsitellä yhteisöjen jännitteitä ja ehkäistä ristiriitojen kärjistymistä. Koulutettavat
saavat välineitä haastavissa tilanteissa ohjaajana työskentelyyn.
5. Koulutuksen päättöseminaari
Viimeinen koulutuspäivä käytetään osallistujien oman työn kehittämiseen liittyvien oppimistehtävien
ja dialogikokeilujen käsittelyyn.
Pienryhmät
Osallistujista muodostetaan 3-4 hengen ryhmiä, jotka kokoontuvat lähiopetuspäivien välissä. Näissä
ryhmissä osallistujat toimivat toistensa valmennuskumppaneina sparraten toisiaan kokeiluiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pienryhmät toimivat myös lukupiireinä.
HINTA
Koulutuksen hinta on 750 euroa (sis. alv 24%).
Hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan oppimateriaalin, välijaksojen työskentelyiden
ohjeistuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvit lähipäivinä.
ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen voi ilmoittautua 25.10.2019 mennessä osoitteeseen toimisto@aretai.org.
LISÄTIETOJA
Olli-Pekka Ahtiainen
olli-pekka.ahtiainen@aretai.org
040 588 3076.

