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LEAMOkäyttäjäkoulutus
psykologeille
21.3.2019, Hki

Peruutusehdot
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan
(28.2.2019) umpeuduttua, peruutuskulut ovat seuraavat:
• 35 € toimistokuluja + 50 % koulutusmaksusta
• 100 % koulutusmaksusta, mikäli peruutus tulee viikon sisällä
ennen koulutuksen alkua.

LEAMO-käyttäjäkoulutus psykologeille
21.3.2019
LEAMO on monipuolinen johtamismotivaation
itsearviointikysely, jonka avulla motivaation yksilölliset
painopisteet saadaan paremmin näkyviksi.
Päivän aikana perehdytään teoriataustaan, asteikkoihin,
normiaineistoon, validiteettitietoihin sekä tapauskuvauksiin aidoista valmennustilanteista.
Ohjelma
to 21.3.2019, klo 9.00–16.00
Aamupäivä: LEAMOn tausta, asteikot, raportti, normiaineisto, reliabiliteetti- ja validiteettitietoa
Lounastauko
Iltapäivä: tapauskuvauksia, ryhmätyö omista LEAMOtuloksista, keskustelua
Mikäli Hogrefen nettitestialusta ei ole tuttu, koulutuksen lopuksi
on mahdollisuus tutustua nettitestien tekniseen käyttöön: kuinka
tehdään linkki, mistä vaihdetaan normit, erilaisten raporttien
tuottaminen.
Maksimi 20 osallistuja
Kouluttajat
Laura Honkaniemi on työn ja organisaatioiden erikoispsykologi
(PsT). Laura työskenteli pitkään tutkijana Työterveyslaitoksella ja
sitä ennen konsulttina. Tällä hetkellä hän toimii HR-tuoteryhmävastaavana Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:ssä.
Kirsi Mylly on työn ja organisaatioiden asiantuntijatehtävissä
työskentelevä psykologi (PsM). Kirsi on toiminut 15 vuotta konsultoinnin, henkilöarvioinnin sekä johtamisen parissa. Kirsi on
sertifioitu henkilöarvioija, Leadership Coach (ACC) sekä organisaatiokonsultti. Hän työskentelee johtamisen kehittämiseen keskittyvässä Voltti Management Oy:ssä sekä työterveyspsykologina.

Koulutus sopii psykologeille, jotka kaipaavat työkalua
erilaisiin esimiesten valmennustilanteisiin: coachingiin,
työnohjaukseen sekä työterveyshuollon valmennuksiin.
Osallistumismaksu
637,10 € + ALV 24% = 790,00 €
Sisältää kahvitarjoilun.

Huom. Jos samasta fimasta, eli samoilla laskutustiedoilla, osallistuu vähintään 3 henkilöä, hinta on 620 €/hlö (sis. alv 24 %).

Koulutuksen hintaan sis. LEAMO-käsikirja (á 100 €) ja
ennakkotehtävänä toteutettava LEAMO-testaus itselle.
Koulutuspaikka

Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n koulutustila (Roba)
Iso Roobertinkatu 20–22 A (3. krs)
00120 Helsinki
LEAMO, Leadership Motivation Inventory
on vapaatahtinen kysely, joka rakentuu 120 itsearviointiväittämästä, viidestä tilannekuvauksesta sekä johtamiskokemuksen
kartoituksesta. LEAMO tarkastelee monipuolisesti johtamismotivaatioon liittyviä tekijöitä:
• Perusmotiivit
• Tunneperustainen, järkiperustainen ja odotuksiin perustuva
johtamismotivaatio
• Kokemus johtamisesta
• Minäkuva ja kompetenssin tunne
• Kiinnostuksen kohteet
• Motivaatiota heikentävät tekijät

