MES®
Itsetuntemuksen ja
elämänhallinnan ohjelma
verkkototeutus

MES® - OHJELMA on itsetuntemuksen ja elämänhallinnan prosessimainen 8 kuukautta
kestävä kasvuohjelma. MES® ohjelman suurin tavoite on lisätä vanhemman toimijuutta sekä
auttaa häntä löytämään vaihtoehtoisia tarinoita. Mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus ovat läsnä
prosessin aikana, nykyhetkessä. Työntekijän tärkein tehtävä on auttaa ja tukea vanhempaa
prosessin aikana ja kartat ovat tähän rakennettuja työvälineitä.
MES®verkkokoulutuksessa vahvistetaan työntekijän omaa ammatillisuutta ja ymmärrystä siitä,
miten lisätä asiakkaan toimijuutta omassa elämässään.

Kenelle koulutus on suunnattu?
-

perhetyöntekijät
sosiaalityöntekijät
sosiaaliohjaajat
yleisesti sosiaalialan henkilöstö, joka työskentelee asiakasperheiden kanssa tiiviisti

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksessa perehdytään laajasti sekä MES®prosessiin että sen viitekehykseen. Koulutus
sisältää oman MES® prosessin, jonka aikana osallistuja työstää omaa käsitystä itsestään työja siviiliroolin kautta.
MES® tunnekarttojen käyttöön kouluttaudutaan kahdella tasolla:
Oman prosessin kautta sekä asiakastyössä.
Koulutukseen osalistuva työntekijä saa käyttöönsä 16 eri tunnepuolen työvälinettä, ohjauksen
sekä tarvittavat apuvälineet niiden käyttöön.
Kesto ja aikataulut:
Koulutuksen kokonaiskesto on 8 kuukautta
Sisältää 8 verkkokoulutuspäivää sekä yhdessä sovittu työyhteisön kehittämispäivä
koulutuksen päättymisen jälkeen.
Koulutuspäivän kesto on 7,5h joka toteutetaan pääsääntöisesti 8-17 välisenä aikana
(tilaajan toiveen mukaisesti).

Kouluttaja:
Jukka Sihlman
Koulutuspalveluiden johtaja
MES® ohjelman johtaja, MES® kouluttaja
Jukka on kouluttanut MES® menetelmää eri työyhteisöissä sekä ohjannut perhetyön palveluissa olevien vanhempien MES® ryhmiä ympäri Suomen vuosien ajan.

MES® - OHJELMAN viitekehys muodostuu kokemusperäisen kehyksen lisäksi eri teorioiden
ja terapiasuuntausten nivoutumisesta prosessin eri vaiheisiin.
MES®-ohjelma rakentuu ajallisesti sekä aiheittain kolmeen eri vaiheeseen.
VAIHE 1: Voimaantuminen
VAIHE 2: Mennesyyden tiedostaminen
VAIHE 3: Tulevaisuuden rakentaminen
Keskeisimmät lähestymistavat ovat kiintymyssuhdeteoria, kognitiivinen- ja skeematerapia
sekä narratiivisuus. Nämä sekä ohjelman kehittäjän kokemukset muodostavat kokonaisuudessaan MES®-ohjelman viitekehyksen.

MES® -ohjelman tunnekartat sekä esimerkki koulutuksen rakenteesta
1. KOULUTUSPÄIVÄ
Teoreettinen viitekehys, ohjelman tausta(toistuu koulutuksessa)
Omien tarpeiden kartta
Elämästä nauttimisen kartta, omien unelmienkartta
2. KOULUTUSPÄIVÄ
Monimuotoisen rakkauden kartta (lapsen tarpeet)
Sukupolvien ketjun kartta
3. KOULUTUSPÄIVÄ
Ihmissuhteiden kartta
Omien menetysten kartta
4. KOULUTUSPÄIVÄ
Omien tunteideni kartta, tunnelukot
Selviytymiskeinojen ja roolien kartta
5. KOULUTUSPÄIVÄ
Omien rajojen kartta
Mitä asioita puran itsestäni pois kartta
6. KOULUTUSPÄIVÄ
Omien vahvuuksien kartta
Elämän tärkeysjärjestys kartta, arvot
7. KOULUTUSPÄIVÄ
Vanhemmuuteni/ihmisyyteni kartta
Parisuhteen kartta
8. KOULUTUSPÄIVÄ
Tulevaisuuskartta
Minun MES-ohjelmani kartta

Kysy lisää!
Neljä Astetta Oy
Jukka Sihlman
Koulutusjohtaja, MES®-ohjelman johtaja
050 - 442 1298
jukka.sihlman@avosylin.fi

www.4astetta.fi

osa Avosylin yhtymää

