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Kurssi 1 – Entre-Coach-opettaja

esimerkillisesti.

Kaikki

osallistujat

kokivat

kokemuksen erittäin hyödylliseksi.
Kurssi 1 keskittyi kouluttajien koulutukseen, ja se
järjestämiseen
yhteistyökumppanit
Unkarista,

saksalaiset

Ryhmädynamiikka koettiin todella toimivaksi, mikä

Espanjasta,

auttoi osallistumista ja oppimista kurssilla. Yleisesti

osallistuivat
sekä osallistujia

Suomesta,

Isosta-Britanniasta

ja

ottaen ainoa huono puoli liittyi siihen, että kurssille
toivottiin

Sveitsistä.

lisää

aikaa

opitun

harjoitteluun

käytännössä.

"Hillopoika" inspiroi yrittäjyyden
opiskelijoita Porvoon
Campuksella
SuperJam-hillon

kehitti

skotlantilainen

Fraser

Doherty opittuaan hillon teon salat isoäidiltään 14
vuoden

iässä.

Vaatimattomista

lähtökohdista

ponnistanut yritys on myynyt miljoonia purkkeja hilloa
ja voittanut lukuisia palkintoja. Se on jopa esillä
Kesällä

2011

pidetyn

kurssin

valmennusosuus

järjestettiin Berliinissä.

Skotlannin
kansallismuseossa
esimerkkinä ikonisesta

Ensimmäinen osio sijoittui kesäkuun loppuun (viisi

skotlantilaisesta

päivää) ja toinen osio syyskuun alkuun (kaksi

elintarvikebrändistä.

päivää). Osallistujat jatkoivat opintojaan kesän läpi e-

SuperJam

oppimisjärjestelyjen

valikoima

oppimisresurssit

avulla.

He

tukeakseen

myös

arvioivat

toisen

kurssin

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että kurssi oli erittäin
mielenkiintoinen

ja

onnistunut.

Saksalaiset

yhteistyökumppanit, jotka tarjosivat kurssin käyttöön
kolme valmennuskouluttajaa, valitsivat erinomaiset
aihealueet ja hoitivat tiedon ja ideoiden jakamisen

täysin

luonnonmukaisia
hedelmähilloja,

suunnittelua.

on

jotka

valmistetaan
ravinteikkaista
marjoista,
mustikoista

kuten
ja

karpaloista, ja makeutetaan rypälemehulla.
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Fraser

kertoi

tarinansa

Porvoon

Campuksella

26.9.2011. Hän jakoi kokemuksiaan matkalta, joka
on

vienyt

hänen

Glasgow’sta

tuotteensa

tuhansien

isoäidin keittiöstä

supermarkettien

Valmennus ja mentorointi
Alla on muutamia määritteitä, joista voi olla eriäviä
käsityksiä.

hyllyille.

Tarinan tärkeimpinä opetuksina ovat satoja vuosia

Mentori tai tuutori:

vanhan tuotteen keksiminen uudelleen, sinnikkyys ja

arvioi, opastaa ja neuvoo opiskelijaa tai kollegaa

hyvän tekeminen matkan varrella Fraserin omin

tietyn asian tekemisessä ja valottaa samalla myös

sanoin: ”Niinkin arkipäiväisellä asialla kuin hillo voi

tekemisen syitä. Mentori täyttää saman roolin mutta

tehdä uskomattomia asioita.”

rajoitetummassa mittakaavassa. Lisäksi mentorin

Tapahtuman

järjesti

HAAGA-HELIA

StartUp

Schoolin SYMBIO Entrepreneurship - yrittäjäkoulutus

Tuutori on henkilö, joka

opetusfilosofia on lähempänä valmentajaa, sillä
opastus voi olla henkilökohtaisempaa. Tavoitteena
on madaltaa oppimiskynnystä.

Porvoossa.

Valmentaja

Sveitsiläisen
yhteistyökumppanin profiili
SOL perustettiin vuonna
1992

Sveitsin

kieltäydyttyä

liittymästä

Euroopan
talousalueeseen ja maan
läntisten

kantoneiden

päätettyä

vahvistaa

ammattikoulutukseen
liittyvää

yhteistyötään

on

muodollisessa

suhteessa

asiakkaaseen oleva henkilö, joka pyrkii tukemaan
valmennettavaa

suorituskyvyn

ja

osaamisen

kehittämisessä keskittymällä tämän henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin,

tapoihin,

käyttäytymiseen

asenteeseen. Valmentaja laatii valmennusprosessin
ja ‑ohjelman mutta ei tarjoa ratkaisuja. Asiakasta
tuetaan oman ratkaisun löytämisessä monenlaisilla
välineillä,

joihin

kuuluvat

valmennusmetodeja,
kuunteleminen,

kuten

heijastaminen

opastus

(sisältää

kyseenalaistaminen,
jne.),

palaute

analyyttiset työkalut.

EU:n kanssa. Yhdistys on alusta asti pyrkinyt
mukautumaan poliittisiin muutoksiin ja puolustamaan
samalla jäseniensä etuja.
Yli 20 vuoden kokemuksella projektin hallinnasta ja
ylikansallisten

työharjoitteluiden

järjestämisestä

yhdistys tarjoaa konsulttipalveluita ja resursseja,
joiden

avulla

globalisaation

organisaatiot
ja

voivat

kansainvälisen

asettamiin vaatimuksiin.

vastata
yhteistyön

ja

Kurssi 2

on valmisteluvaiheessa, jossa

hyödynnetään
arvioita
kurssista
1
ja
opetusmateriaaleista.
Tehtävästä
on
muotoutumassa mielenkiintoinen: valmennusta ei
ole helppo opettaa lyhyessä työpajassa tai edes
useamman työpajan sarjassa. Ymmärrämme nyt
kaikki, että valmennus kaipaa asenteenmuutosta,
joten kurssin 2 osallistujien on käytettävä aikaa
harjoitteluun ja uusien taitojen omaksumiseen.
Kurssi 2 toteutetaan perinteisen opetuksen,
työpajojen ja e-oppimisen yhdistelmänä.

This project has been funded with support from the European
Commission. This publication [communication] reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information
contained therein
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Projektin yhteistyökumppanit:
NRC - Norton Radstock College, no Reino Unido
Yhteyshenkilö: Peter Hodgson, peter.hodgson@nortcoll.ac.uk

Politenika Ikastegia Txorierri
Yhteyshenkilö: Anabel Menica, amenica@txorierri.net

Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Kitte Marttinen, kitte.marttinen@haaga-helia.fi

Bildungsmarkt Vulkan gmbh
Yhteyshenkilö: Regina Walther, rwalther@bildungsmarkt.de

EuroContact Business School
Yhteyshenkilö: Tibor Dori, dori@eurocontact.eu

Work-LAN
Yhteyshenkilö: Belén Varela, bvarela@work-lan.com

GWE Business West
Yhteyshenkilö: Tracy Benson, tracy.benson@gwebusinesswest.co.uk

Swiss Occidental Leonardo
Yhteyshenkilö: Faten Urso, faten.urso@s-o-l.ch
European Forum for Vocational Education and Training (EfVET)
Yhteyshenkilö : president@efvet.org
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