POMOKO II Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma

POMOKO II vahvistaa oppilaitosjohtamisen osaamista tukien suunni elun ja päätöksenteon etoperusteisuu a ja strategisten suunnitelmien toimeenpanoa.
Osallistava johtaminen johtajan työssä, 2 op
Opetustoimen esimiehille ja johtajille suunnatussa koulutusosiossa teemana on oppilaitosyhteisön jäsenten osallistaminen
ja yhteisön yhteisten tavoi eiden ase aminen.
Osaamisen vahvuuksien johtaminen, 2 op
Koulutusosion tavoi eena on antaa osallistujalle eväitä hyödyntää osaamiseen, vahvuuksiin ja johtamiseen lii yvään tutkimusetoon perustuvia menetelmiä työssään johtamisessa.

Pedagoginen johtaminen, 2 op
Koulutuksessa tutkitaan organisaa on rakenteissa ja prosesseissa olevia sekä esimiesten omia pedagogisia käsityksiä: ihmis– ja
etokäsitys, käsitykset muutoksen mahdollisuuksista. Koulutusosiossa perehdytään oppilaitoksen pedagogiikan ja pedagogisen
johtamisenelemen eihin.

Tulevaisuusosaaminen johtamisessa ja kehittämisessä, 2 op
Tavoi eena on organisaa on toiminnan kannalta keskeisten
Tiedolla johtaminen, 2 op
tulevaisuuksien hahmo aminen ja käytännönläheises tulevaiTavoi eena koulutusosiossa on, e ä osallistuja perehtyy edolla
suuden haasteisiin vastaaminen ja ennakoin edon hyödyntäjohtamiseen ja ymmärtää sen merkityksentoiminnan tehokkuuminen oman organisaa onsa toiminnan kehi ämisessä ja johtadelle ja vaiku avuudelle sekä hyödyntää edolla johtamista
misessa.
oman organisaa onsa kehi ämisessä ja johtamisessa.
Johtaminen muutoksissa, 2 op
Työelämäverkostojen ja tiimien johtaminen, 2 op
Johtajat tarvitsevat etoa ja tukea muutosten ennakoin in, tunValmentavalla johtamisella voidaan tukea itseohjautuvuu a ja
nistamiseen ja vaikutuksiin sekä muutosprosessienhalli uun
myös sen karikoiden väl ämistä. Osiossa perehdytään oppilaijohtamiseen. Koulutus soveltuu myös strategiatyön pohjaksi ja
tosten ja työelämän uudenlaisten yhteistyömuotojen ja -mallien
strategiaprosessin läpiviemiseksi.
johtamiseen.
Hyvinvoiva johtajuus, 2 op
Positiivinen johtaminen, 2 op
Koulutuksessa opitaan tunnistamaan omia johtamisen tapoja ja
Koulutusosion tavoi eena on, e ä osallistuja omaksuu ja osaa
taustoja sekä niihin ja omaan käy äytymiseen vaiku avia seiksoveltaa posi ivisen johtamisen tutkimus etoa omassa käytänkoja. Koulutus antaa keinoja ja menetelmiä oman hyvinvoinnin
nönjohtamisessa, organisoinnissa ja esimiestyössä.

Tutustu tarkemmin koulutusohjelmaan ja osioiden sisältökuvauksiin: https://projects.tuni.fi/pomoko2/
Lisätietoja:
projektipäällikkö Juha Lahtinen, juha.lahtinen@tuni.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu

Koulutus on Opetushallituksen
rahoi ama opetustoimen
henkilöstökoulutus ja on
osallistujalle maksutonta.

