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Perusohjeet PariAsiaa® -ohjaajalle
PariAsiaa® on rekisteröity tuote
•
•
•
•

Sinulla on oikeus käyttää materiaalia, kun olet osallistunut ohjaajakoulutukseen
Rekisteröinti edellyttää sinulta uskollisuutta materiaalin ja ohjeiden sisällöille
Rekisteröinti edellyttää sinulta sitoutumista siihen, että et jaa salsasanasuojattua
diaselitysmateriaalia eteenpäin

PariAsiaa® -luentosarjan teemat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Virtaa parisuhteen hyvinvointiin
Avaimia parisuhteen vuorovaikutukseen
Oivalluksia parisuhteen tunnetaitoihin
Kipinöitä parisuhteen kosketukseen
Perustyökaluja parisuhteen ristiriitoihin
Syventäviä työkaluja parisuhteen ristiriitoihin

PariAsiaa® -luentojen tavoitteet luennolle osallistujien näkökulmasta:
•
•
•
•

Herättää ajatuksia
Motivoitua keskusteluun oman kumppanin kanssa
Saada työkaluja
Kiinnostua parisuhteen hoitamisesta

Huomioithan
•
•
•
•
•
•

Kontakti ja huomio ryhmän tarpeisiin (tuntosarvet)
Anna osallistujalle lupa olla vain kuuntelijana
käytännönläheisyys ja konkreettisuus
voimavarakeskeisyys
erilaisuuden kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus
Rohkaise parisuhdetaitojen vahvistamiseen www.parisuhdekeskus.fi

PariAsiaa® -luentojen materiaali sisältää jokaisesta teemasta oman:
•
•

PowerPoint – esityksen
Diaselitykset PowerPoint –esitykseen, jotka löytyvät www. parisuhdekeskus.fi
salasanasuojattuna. Saat koulutuksessa sivujen salasanan. Jos se unohtuu ota
yhteyttä petra.vesalainen@parisuhdekeskus.fi )

PariAsiaa® -luentomateriaalia voi käyttää:
•
•
•

PariAsiaa-luennon pitämiseen
Ryhmien, vertaisryhmien, sopeutumisvalmennuskurssien,
viikonlopputapahtumien jne. sisältönä
Asiakastyöhön ottaen luennosta sellaisia työkaluja tai muita sisältöjä, jotka
palvelevat omaa työtäsi.
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PariAsiaa® PowerPoint -esitykset:
•
•
•

Dioissa on vähän tekstiä ja paljon kuvia, jotta ne herättäisivät ajatusten lisäksi
tunnetason reaktioita
Kuhunkin aiheeseen liittyy symboli (esimerkiksi laturi), joka on mukana diojen
kuvissa ja myös konkreettisena havainnollistajana ja luovan ajattelun kirvoittajana
Osa dioista on aktivoivia, pohdintakysymys -dioja. Tämä tarkoittaa sitä, että annat
osallistujille muutaman minuutin aikaa miettiä, kirjoittaa tai keskustella
kysymyksestä vieruskaverin kanssa.

PariAsiaa® -diaselitykset:
•
•
•
•
•
•

Diaselityksissä on tekstiä, joka on tarkoitettu vain ohjaajalle, nämä tekstit ovat
suluissa ja kursivoitu (ei osallistujille kerrottavaksi)
Lihavoidut tekstit muodostavat perussisällön luennolle.
Materiaali voi elää ja joustaa luennoitsijan ja kohderyhmän mukaan. Voit lisätä
vapaasti kohderyhmäsi kannalta tärkeitä näkökulmia tai esimerkkejä luentoon,
muttet muuttaa luennon perussisältöä.
Kerro näkökulmat omalla persoonallisella tavallasi, ei ole tavoite, että luet
diaselitykset suoraan paperista.
Materiaalissa on perussisällön lisäksi joitain lisänäkökulmia, jotka näkyvät sulkujen
sisällä erivärillisellä fontilla. Niitä voit ottaa halutessasi mukaan.
Diaselitykset sisältävät teemakohtaisia lukuvinkkejä

PariAsiaa® -luentojen taustateoriat
Luentojen taustalla vaikuttaa Parisuhdekeskus Katajan asiantuntijuus, jolla on pitkä
historia. Asiantuntijuuden kulmakiviä ovat mm.
•
•
•

parisuhteen rikastuttamisajattelun taustalla oleva viitekehys ((H. J. Clinbell,
Rakkauden viisi kieltä Gary Chapman
vuorovaikutustaitojen kurssin teoreettinen ajattelu (S. Miller, P. Miller, E.
Nunnally ja D.B Wackman)
Luova ristiriitojen ratkaisumalli

Muistathan
•
•
•

Luennon osallistujilla on mahdollisuus selata luennon dioja ja palauttaa mieleen
luennon asioita www.pariasiaa.fi - sivustolla.
Muistuta palautekyselystä joka löytyy samalta sivulta. Kyselyyn vastaaminen on
Parisuhdekeskus Katajan toiminnan arvioinnin kannalta tärkeää
Kerro www.parisuhdekeskus.fi - sivustosta

Lämmin kiitos!

