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Valmennettavan tahtiin etenevässä ja mielenkiintoisessa 
verkkokurssissa työntekijäsi oppivat ajattelutapoja 
ja taitoja, joiden avulla he voivat hallita omaa 
menestymistään.
Laadukkaan valmennuksen tarjoaminen kaikille työntekijöille voi olla 
haastavaa, kun he työskentelevät fyysisesti eri paikoissa, heillä on rajoitetusti 
aikaa käytettävissään valmennukseen tai he oppivat mieluummin 
itsenäisesti. Erityisesti yksittäisten toimijoiden huomioiminen voi olla 
vaikeaa. Yrityksen menestymisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että 
tiimeissä on proaktiivisia ja motivoituneita jäseniä, jotka ottavat vastuun 
omasta menestymisestään ja ovat omistautuneita saamaan aikaan tuloksia. 

Itsensä johtamisen verkkokurssilla tarjoat tiimillesi keskeisimmät työkalut 
ja tiedot, jotka perustuvat laajalti käytettyyn SLII®-johtamismalliin sekä 
uusimpiin tutkimuksiin proaktiivisuustaidoista, joita yksilöt tarvitsevat 
hyödyntääkseen kaiken potentiaalinsa. 

Tehokkaan itsensä johtamisen verkkokurssin avulla työntekijäsi omaksuvat 
ajattelutavan ja taidot, joilla he osaavat tuoda proaktiivisesti esille tarpeensa, 
pyytää opastusta, tukea ja palautetta sekä tarjota ratkaisuja. Kurssilla 
tutustutaan itsensä johtamisen keskeisimpiin työkaluihin uusimman 
oppimismuotoilun ja teknologian avulla. Kurssiin sisältyy mielenkiintoisia 
harjoituksia, jotka työntekijät voivat tehdä omassa tahdissaan.

Itsensä johtamisen verkkokurssi on joustava, moduuleista koostuva ja 
tilauksesta toimitettava ratkaisu, joka tarjoaa työntekijöillesi keskeiset 
johtamistaidot missä ja milloin vain.

ITSENSÄ JOHTAMISEN 
VERKKOKURSSI

KURSSI SISÄLTÄÄ

Lyhyitä harjoituksia 
Seitsemän 1–5 minuutin 
pituista opetusmoduulia

Interaktiivisia tehtäviä 
Hauskoja ja mielenkiintoisia 
tehtäviä sekä videoita, pelejä, 
tarinoita, malliesimerkkejä ja 
verkkokeskusteluja.

Työkaluja menestykseen 
Työntekijät voivat harjoitella 
ja soveltaa taitojaan erilaisten 
harjoitusten ja työkalujen 
avulla. 



ITSENSÄ JOHTAMISEN VERKKOKURSSIN OHJELMA 
2,5 TUNTIA • 1–5 MINUUTTIA   

Itsensä johtamisen verkkokurssi tarjoaa tiimillesi seitsemän opetusmoduulia, 
jotka kattavat itsensä johtamisen keskeisimmät työkalut. Sisältö on jaoteltu 
mielenkiintoisiin videoihin, peleihin, kertomuksiin ja harjoituksiin, jotka ovat 
1–5 minuutin mittaisia ja kestävät yhteensä 2,5 tuntia. 

Vuorovaikutteinen verkkokurssi alkaa katsauksella itsensä johtamisen 
ajattelutapoihin ja taitoihin. Tämän jälkeen työntekijät oppivat haastamaan 
mielensä esteitä, asettamaan tavoitteita, hyödyntämään voimavaransa sekä 
pyytämään tarvitsemaansa neuvoa ja tukea. 

He oppivat myös SLII®-johtamismallin keskeisimmät käsitteet itsensä 
johtamisen näkökulmasta. Osallistujat oppivat yhteisen kielen, jonka avulla 
he tunnistavat kehitystasonsa ja ymmärtävät, millaista johtamistyyliä he 
esimieheltään tarvitsevat. 
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         PIKATEHTÄVÄT

Itsensä johtamisen pikatehtävät 
sisältävät lyhyitä harjoituksia, 
jotka auttavat työntekijöitäsi 
kehittymään itsensä johtajiksi 
ja tiimipelaajiksi. Osallistujat 
voivat tarkastella sisältöä aina 
tarvittaessa. Jokainen pikatehtävä  
on 1–5 minuutin pituinen. Ne 
sisältävät videoita, interaktiivisia 
harjoituksia ja tehtäviä.

ITSENSÄ 
JOHTAMISEN        

PIKATEHTÄVÄT 
SISÄLTÄVÄT

Vinkkipankin
Hae täsmätietoa itsensä johtamisen 
taidoista milloin tahansa.

Neuvoja eri tilanteisiin
Saat nopeita vastauksia välittömien 
ongelmien ratkaisemiseen

Kertaustehtäviä
Päivitä taitojasi aina tarvittaessa

ITSENSÄ JOHTAMISEN VERKKOKURSSIN 
YLEISKATSAUS 
35 MINUUTTIA • 1–5 MINUUTTIA   

Yleiskatsaus tarjoaa työntekijöillesi kokonaisvaltaisen näkemyksen itsensä 
johtamisesta. Osallistuja oppii itsensä johtamisen keskeiset käsitteet  
harjoitusten avulla, joiden tekemiseen kuluu yhteensä 35 minuuttia. 
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