Kouluttajalääkärin Startti 2019
Osallistujia 16, joista 11 sai todistuksen. Palautteen antoi 14 osallistujaa.
Kurssista oli minulle hyötyä: 4,35 (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)
Koulutuksen toteutus verkko-opetuksena sopi aiheeseen hyvin: 4,35
Käytin aikaa koulutuksen suorittamiseen: keskim. 10-20 tuntia 6 osallistujaa, alle 10 tuntia 5
osallistujaa
Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin:
Lokikirjan läpikäynti, tehtävät ohjasivat miettimään oleellisia asioita nyt kun olen ja olemme
vasta luomassa ohjauksen rakenteita ja itse olen pohtimassa ohjauksen sisältöä. Sisältö oli
selkeä ja tiivis ja tekninen toteutus toimi hyvin. Videot olivat havainnollisia ja helposti
seurattavia, keskustelut ja haastattelut toivat esiin monipuolisesti erilaisia näkökulmia.
Koulutuspaikan tarkistuslista oli hyvä, siinä tuli periaatteet kootusti käytyä läpi. Starttikurssi
oli jaettu selkeisiin osioihin ja sisältö oli harkittua ja tiivistetyssä muodossa, samoin kuin
samojen asioiden toistoa oli tavallista vähemmän. Videot on hyviä. Samoin kirjasta sain
vinkkejä käytäntöön. Oman toiminnan arviointi ja suunnitelman tekeminen on aina
hyödyllistä. Videot: vinkkejä omaan lähestymistapaan ja keinoihin. Kirjalliset tehtävät: joutui
tekemään konkreettista suunnitelmaa ja miettimään miten itse asian tekisi. Videopätkistä
tykkäsin. Oli kiva kuulla kokeneiden kouluttajalääkäreiden ajatuksia ja kokemuksia. Hyvää oli
kouluttajana kehittymissuunnitelman kirjoittaminen.
Näin kehittäisin kurssia:
Ehkä vielä tiivistetympi voisi olla. Kurssi oli sopiva. ? Kurssin mielekäs suorittaminen vaatii
mielestäni mahdollisuutta keskittyä siihen useamman tunnin ajan yhtäjaksoisesti, mutta tämä
on varmastikin ihan hyvä asia, vaikka ajan löytäminen aina tuntuukin vaikealta - tarvitaanhan
aikaa toki ohjaustyössäkin. Kurssille kirjautuminen oli kohdallani työn ja tuskan takana.
Konkreettisia käytännön esimerķkejä lisää. Tämä oli aika hyvä näin. Videot olivat hieman
hidastempoisia.
Miten viet oppimaasi käytäntöön:
Tältä pohjalta lähden liikkeelle ensimmäisen erikoistuvan kanssa, ei tarvitse käyttää mallina
omaa tai kollegoiden erikoistumisjaksoa, vaan voin yhdessä erikoistuvien ja työyhteisön
kanssa luoda käytännön toteutuksen jolla päästään asetettuihin tavoitteisiin. Otan omaan
ohjaukseeni mukaan uusia ajatuksia ja huomioita. Kehitän työpaikkaani erikoistuvien
koulutuspaikkana ja toivottavasti suunnitelmallisempaan suuntaan. Keskustelun johdattelu
kysymyksin, ennakkotehtävät, palautekeskustelujen rakenne. Sain vinkkejä ja hyvää
kannustusta omalle alkavalle kouluttajalääkärin uralleni. Käytän lokikirjaa vielä
järjestelmällisemmin.
Muuta palautetta:

No kyllä tässä lähes työpäivä menikin ja 5 minuutin päästä alkaa perjantain 2 tuntinen
ohjausaika klo13-15... Verkko -opetuksessa hyvänä puolena on, että kurssin voi suorittaa
milloin itselle sopii.
Koulutettavalla on lokikirja, voisiko kouluttajalle kehittää lokikirjan? Kouluttajan tehtävät,
koulutusvaatimukset ym. lokikirjaan, virtuaalisesti täydennettävä, todistukset koulutuksista
liitteeksi ym.
Tentissä oli kysymys, onko sinulla kouluttajalääkärin oikeudet. Ymmärtääkseni ne ei voi olla
ellei ole tätä starttia suorittanut.
Vastine:

Kurssiin ollaan tyytyväisiä, joten jatkamme tällä rakenteella mutta toki pyrimme hankkimaan
lisää esimerkkejä. Kouluttajalääkärin lokikirja -ehdotus otetaan keskusteluun koulutuksen
kehittämisen koordinaatioryhmässä.

