KURSSEJA LASTEN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE
TURUN KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA 2011
5.–6.3. Sadutus ja tarinat

RYHMÄT KIRKON TYÖSSÄ
- Ryhmänohjauksen koulutus diakonian,
sielunhoidon,
kasvatuksen ja muiden
5.–6.3. Viittomien kurssi
Kurssilla tutustutaan
viittomakielen alkeisiin
ja opitaan hyödyllisiä viittomia, joita tarkirkon
työalojen
työntekijöille

vitaan erityisesti seurakuntatyössä. Hinta 75 € sis. opetuksen, lounaat ja kahvit.
Koulutuksen toteuttaja: Turun kristillinen opisto
16.–17.4. Klovneriakurssi –
esiintymisvarmuutta,
vuorovaikutustaitoja
ja hyvää
mieltä
Toteuttajataho:
Kirkkohallitus/diakonian
ja sielunhoidon yksikkö
(KDS)
kanssa
Kurssilla tutkitaan vuorovaikutusta ja läsnäoloa ja etsitään kunkin omaa klovnia taYhteistyökumppanit:
Helsingin psykodraamainstituutti
voitteena itsetuntemuksen lisääntyminen. Työvälineet ovat toisten kuuntelu, lämmin
huumori
ja – punaiset
nenät! Työskentelytapana
ovat erilaiset improvisaatiot ja fyysiKoulutustyyppi:
Kokonaiskirkon
tarjontaa,
täydentävä koulutus
set esiintymisharjoitukset. Klovnin etsiminen ja löytäminen ovat tällä kurssilla oman
Kohderyhmä: itsen
diakoniatyöntekijät,
papit, ja
nuorisotyöntekijät,
perhetyöntekijät
– ja toisen – löytämistä
hyväksymistä. Aikaisempaa
klovneriansekä
tai näyttelikaikki erilaistenjäntyön
ryhmien
kanssa
ohjaustehtävissä
toimivat
kirkon
työntekijät
tuntemusta ei tarvita. Hinta 90 € sis. opetuksen, lounaat ja kahvit.

Ryhmät ovat keskeinen
ilmiö
kirkon työntekijöiden
työssä. On hyvin monenlaisia ryhmiä,
25.–29.7.
Lastenohjaajien
starttiviikko
eri kokoisia, kestoltaan
erilaisia,
koostumukseltaan
ja tarkoitukseltaan
Vinkkejä ja eväitä alkavaan toimintakauteen!
Hinta 60 €/pvä erilaisia.
tai 270 €/ Yhteistä
koko viikko
on kirkon työntekijöiden
tehtävä
toimia
ohjaavassa
roolissa,
vastuu
ryhmän
toiminnasta
sis. lounaat ja kahvit.
ja ryhmätilanteesta. Tämä koulutus on kehitetty seurakuntien työntekijöitä heidän koh15.–16.10.
Klovneriakurssi
– Miten ymmärtää paremmin ryhmäilmiöitä
datessaan ryhmiin
liittyviä haasteita
työssään:
esiintymisvarmuutta,
vuorovaikutustaitoja
ja hyvää
mieltä
ja miten toimia hedelmällisesti ryhmien ohjaamisessa omassa
työssään.
Kurssilla tutkitaan vuorovaikutusta ja läsnäoloa ja etsitään kunkin omaa klovnia taOsaamistavoitteet:
Osallistuja
tunnistaa
ja ymmärtää
keskeisiäovat
ryhmissä
voitteena
itsetuntemuksen
lisääntyminen.
Työvälineet
toisten vaikuttavia
kuuntelu, lämmin
tekijöitä. Osallistuja
tuntee
kehityksen
ja ryhmädynamiikan
perusteet.
Osallistuhuumori
ja – ryhmän
punaiset nenät!
Työskentelytapana
ovat erilaiset
improvisaatiot
ja fyysiesiintymisharjoitukset.
Klovnin etsiminen
ovat tällä tavoitteita
kurssilla oman
ja osaa jäsentääset
ryhmän
ohjaamisen keskeisiä
haasteita ja
jalöytäminen
asettaa realistisia
itsen – jaohjaamisessa
toisen – löytämistä
ja hyväksymistä.
Aikaisempaa
klovnerian
tai näyttelitoiminnalleen ryhmien
omassa
työssään. Osallistuja
osaa
toimia ryhmän
jäntyön
tuntemusta
ei
tarvita.
Hinta
90
€
sis.
opetuksen,
lounaat
ja
kahvit.
ohjaajan roolissa ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden kannalta adekvaatilla tavalla ja soveltaa tilanteeseen15.–16.10.
sopivia ohjaamisen
Viittomienmenetelmiä.
kurssi

Kurssilla ja
tutustutaan
viittomakielen
alkeisiin ja opiskellaan
opitaan hyödyllisiä
viittomia,
joita tarLisätietoja sisällöstä
toteutuksesta:
Koulutuksessa
ryhmän
kehityksen
vitaan
erityisesti
seurakuntatyössä.
Hinta
75
€
sis.
opetuksen,
lounaat
ja
kahvit.
ja ryhmädynamiikan perusteet sekä kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen
taitoja ryhmien 19.–20.11.
ohjaamisessa
kouluttautujien
Sadutus
ja tarinat omassa työssä. Työelämälähtöisen kokemuksellisen oppimisprosessin
avulla
tutkitaan
ja kehitetään
omaa ohjaajaroolia
ja työvälineeomia
Kurssilla opitaan käyttämään
satuja
ja lastenkirjallisuutta
monipuolisena
rooleja ryhmänjäsenenä.
Koulutus
koostuu
lähiopetusjaksoista
(3),
etäopetuspäivistä
(3),
nä lasten parissa työskenneltäessä. Kurssilaiset oppivat myös tarinoiden kerrontaa
kirjallisuuteen perehtymisestä
etätehtävistä,
sisältäen
kirjallisuuden
ja syvennetään
lähiopetuspäivieri keinoin, muunjamuassa
saduttamalla.
Satuja
ja kertomuksia
draamaen sisällön käsittelyä
sekä omaan
työhön
liittyvän
ryhmänohjaamisen
työnohjauksellista
pedagogisen
työskentelyn
kautta.
Myös
musiikkia ja kuvataidetta
yhdistetään satujen
maailmaan. Hinta 120 € sis. opetuksen, lounaat ja kahvit.
käsittelyä.

www.turunkristillinenopisto.fi

Kurssilla opitaan käyttämään satuja ja lastenkirjallisuutta monipuolisena työvälineenä lasten parissa työskenneltäessä. Kurssilaiset oppivat myös tarinoiden kerrontaa
eri keinoin, muun muassa saduttamalla. Satuja ja kertomuksia syvennetään draamapedagogisen työskentelyn kautta. Myös musiikkia ja kuvataidetta yhdistetään satujen
maailmaan. Hinta 120 € sis. opetuksen, lounaat ja kahvit.

Laajuus: 10 op
Aika ja paikka:Opistolla
Lähijaksot
25.-27.1.2021,
26.-28.4.2021 ja 13.-15.9.2021
on myös
mahdollista majoittua.
Turun kristillinenMajoituksen
opisto, Etäopetuspäivät
sovitaan
ensimmäisellä
hinta on 28 €/hlö/yö,
sisältäen
aamiaisen. lähijaksolla
Hinta: 430e + majoitus
ja 33e/hlö/2hh
Lisätiedot45e/1hh
ja ilmoittautumiset:
Kurssisihteeri
Hilkka Ollikainen, Sami
p. (02)Puumala,
412 3612,Kirkkohallitus,
hilkka.ollikainen@tk-opisto.fi
Tiedustelut sisällöstä
ja toteutuksesta:
Koulutussuunnittelija
Paula
Raitis,
p.
(02)
412
3052,
paula.raitis@tk-opisto.fi
sami.puumala@evl.fi, 050 340 2758
Ilmoittautuminen 23.12.20 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit
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