Päijät-Hämeen kesäyliopiston
koulutustarjonta syksy 2020
Pitkät koulutusohjelmat
• Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus
21.-29.8.2020
• Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30op
6.8.2020-6.2.2021
• Mind-ohjaajakoulutus 11 op
28.8.2020-8.5.2021
• Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op)
2.9.2020 - 15.9.2021
• Kriisityön koulutusohjelma "Stepped model of care" (20 op)
Avaa koulutus
7.9.2020-25.5.2021
painamalla
• Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja (RAPEVA) 15 op
nimeä
22.9.2020-20.1.2021
• Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma, 40 op
29.10.2020-31.1.2022
• Palautumisohjaajakoulutus 10 op
30.10.2020-28.8.2021
• Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, 2021-2023
2.2.2021-1.4.2023
• Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja 25 op
12.2.-18.9.2021
• Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op
10.3.-21.9.2021

Kielikoulutuksia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukiolaiskurssit

Italian alkeiskurssi
• Lyhyen ja pitkän matematiikan
Nykykreikan kielen ja kulttuurin perusteet
kertauskurssit
Espanjan alkeiskurssi
• Ruotsin kielen kertauskurssi
Työelämän saksaa
Espanjaa alkeista eteenpäin
Englannin keskeistä kielioppia ja kuuntelua verkossa
Harjoittele englannin puhumista ja kuuntelua verkossa
Harjoittele työelämän englantia verkossa
Letkein askelin kohti venäjän alkeita - verkkokurssi

Lyhyet koulutukset
• Luovuusmatka taideterapeuttisin
•
menetelmin
•
• Pesänselvitys- ja perinnönjako
-kysymyksiä
•
• Palvelumuotoilu teoriasta käytäntöön •
• TRE®-stressinpurkuliikkeet
– syväjännityksistä vapaaksi
•
• Ylisukupolvisten traumojen
•
tunnistaminen, ehkäisy ja hoito
•
• Etä-ja hajautetun työn johtaminen
etänä
•
• Facebook ja Instagram -mainonnan
koulutus
•
• Keijo Tahkokallio: Aikuisen rooli lapsen•
tunteiden säätelyn kehityksessä
•
• ZONES OF REGULATION Menetelmäkoulutus lasten vireys- ja
tunnetilojen itsesäätelyyn
•
• Vuorovaikutus ratkaisee ratkaisukeskeinen lähestymistapa
•
ohjaus- ja asiakastilanteissa
•
•
•
Avoin yliopisto
•
Opetusohjelmat 2020-2021
julkaistaan loppukeväästä

Ennakkotiedot

Tule seuraamaan meitä somessa tai tilaa
uutiskirjeemme kotisivuiltamme.

www.paijathameenkesayliopisto.fi

Google Ads –mainonnan perusteet
Lifestyle ja hyvinvointi -sisällön
tuottaminen sekä visuaalinen ilme
Traumapsykoterapian perusteet
Olen ainutkertainen – Lapsen
seksuaaliterveydestä sarjakuvin
Kriisi- ja muutosviestinnän perusteet
MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutus
Mininepsy - Ratkaisukeskeinen työote
asiakkaan kohtaamisessa
Ottolapset, isyydet ja poissaolevat
perilliset kuolinpesässä
Muutosjohtaminen
Google Ads –mainonnan jatkokoulutus
Vaikuttava talousviestintä
- miten esitän talouden luvut
havainnollisesti ja kiinnostavasti?
Jaksamista asiakastyöhön
- itsensä suojaaminen
Ben Furman: Palauta elämänilosi
- masennuksen lyhytterapeuttinen hoito
Perunkirjoituksen tärkeät kysymykset
Nuorten keskeiset mielenterveyshäiriöt
Esiintymistaitoja introverteille
Ongelmista tavoitteisiin
- Ratkaisukeskeinen työyhteisön
kehittäminen

