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Uutiskirje
Kurssi kuosissa, toteaa
projektitiimi
Iloksemme toteamme, että kaikkien neljän
pilottikurssin osanottajat, Unkarista, Espanjasta,
Suomesta ja Britanniasta pitivät kurssia
onnistuneena kokemuksena. Peräti 100%
osanottajista suosittelisivat kurssia kollegoilleen
ja kokonaisarvosanaksi annettiin 84%, myös
kurssin vetäjät, entre-coach ohjaajat, yhtyvät
tähän arvioon.

Syyskuu 2012
Entre-Coach pilottikurssin tavoite oli auttaa
osanottajia ymmärtämään ja sisäistämään
valmiuksia, joita vaaditaan menestyviltä
yrittäjiltä, näitä tarvitaan voidakseen esiintyä
uskottavina entre-coach ohjaajina. Tavoite oli
myös omaksua määrättyjä coaching taitoja, joita
tarvitaan yrittäjien coachauksessa.
Yleisesti ottaen, Entre-Coach on onnistunut
pilottikurssina. Tämän tyyppisille kursseille on
selvästi kysyntää ja kurssin rakenne sekä
toteutus
toimivat
hyvin,
jättäen
tilaa
joustavuudelle ja jossakin määrin myös

KUVA: Viimeinen projektikokous pidettiin Bristolissa. Tiimijäsenet katsastavat Matthew-purjelaivan.
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soveltamiselle.
Kaikki
osanottajat
suosittelisivat
kurssia
kollegoilleen.
Kommenteista ilmeni, että kurssi koettiin
rikastuttavana kokemuksena sekä hyödyllisenä
henkilökohtaiselle
kehitykselle.
Kurssilta
omaksuttiin
myös
työkaluja
yleiseen
opetukseen,
lisäksi
coaching
työkalut
vastaavat
paremmin
uuden
opetussuunnitelman
tarpeita.
Työkaluja
voidaan myös mahdollisesti hyödyntää
henkilökohtaisessa elämässä.
Britannian ryhmä korostaa liikesuunnitelman
tärkeyttä. ”Aikaa on coachaukselle ja aikaa on
didaktiselle opetukselle”, todettiin eräässä
kiinnostavassa kommentissa.
Espanjalaiset mainitsivat coachauksen aseman
yrittäjyydessä, kuuntelemisen tärkeyden sekä
uskon siihen, että coacheilla on edellytykset
ongelmaratkaisuun. Lisäksi kysymällä ja
kuuntelemalla parannetaan opettajien ja
opiskelijoiden keskeisiä suhteita.




välisiin keskusteluihin, opinto-ohjaukseen,
urasuunnitteluun
Hyödyksi ”start-up” kouluille
Soveltuu itsenäisen kurssin järjestelyyn,
tarkoituksena ohjata yritystä
aloitusvaiheessa tai muutoksen aikana

Haasteet

Vaatii ”oikeata” yrittäjää
suunnannäyttäjäksi

Autenttisia esimerkkejä tarvitaan

Huomattavasti enemmän aikaa
harjoitteluun
Täydellinen raportti suosituksineen on
luettavissa projektin verkkosivuilla, osoitteessa
www.entrecoach.eu

NRC - Norton Radstock College,
Contact: Peter Hodgson,
peter.hodgson@nortcoll.ac.uk

Unkarilaiset mainitsivat kuuntelemisen taidon,
kärsivällisyyden sekä uskon siihen, että kenellä
tahansa
on
kyky
esittää
ratkaisuja
ongelmiinsa.

Politenika Ikastegia Txorierri
Contact: Anabel Menica,
anamenica@gmail.com
Haaga-Helia University of Applied Sciences
Contact: Kitte Marttinen,

Suomalaiset
osanottajat
mainitsivat
kuuntelemisen,
kyselemisen
ja
kärsivällisyyden tärkeyden. Opiskelijoille ei
tulisi syöttää valmiiksi pureskeltua tietoa.
Paremmat kuuntelutaidot ja joidenkin
työkalujen soveltaminen omaan opetukseen
mainittiin myös.

kitte.marttinen@haaga-helia.fi

Kaikki maaryhmät peräänkuuluttivat lisää
koulutusta coachaustaidoissa, kokemusta
yrittäjyydestä sekä käytännön harjoittelua
oikeiden tapausten parissa. Nämä ovat
tarpeen saavuttaakseen varmuutta coachina
toimimiseen.

Contact: Belen Varela,

Hyödyt

Hyödyllinen työkalu ammatilliseen
kasvuun

Auttaa ja orientoi mahdolliseen
yrittäjyyteen

Hyödyllinen yhteisöllisen oppimis- ja
työympäristön luomiselle

Käyttökelpoinen tutorin ja opiskelijan

Bildungsmarkt Vulkan gmbh
Contact: Regina Walther,
rwalther@bildungsmarkt.de
EuroContact Business School
Contact: Tibor Dori,
dori@eurocontact.eu
Work-LAN
bvarela@work-lan.com
Business West
Contact: Tracy Benson,
corine.watt@businesswest.co.uk
Swiss Occidental Leonardo
Contact: Faten Urso,
marylise.dufaux@s-o-l.ch
European Forum for Vocational Education
and Training (EfVET)
Contact: president@efvet.org

www.entre-coach.eu
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