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Sukupolvet ylittävää mentorointia yrittäjille

INTGEN-projekti on aloittanut kolmannen vuotensa ja projektin verkko-opiskelu osio on valmis (ja joissain tapauksissa jo käynnistynyt) projektin pilottivaihetta varten. Kumppaneille on ollut mielenkiintoinen ja haastava oppimiskokemus opetella
rakentamaan verkkokurssisisältöä ja kääntää toisella kielellä luotua sisältöä. Opetussuunnitelma luotiin yhteisessä Haaga-Helian henkilöstökoulutuksessa opituin yhteiskehittelymenetelmin.
Kumppanit ovat myös järjestäneet monia tapahtumia, joissa projektista on kerrottu
organisaatioille ja myös tuloksia on jo saatu.
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Jokin aika sitten järjestetty kansainvälinen
projektitapaaminen San Sebastianissa pidettiin samaan aikaan Multiplier-tapahtuman
kanssa, joka järjestettiin Tknika conferenssikeskuksessa ZamalbideAuzoassa.
Tapahtuman tarkoituksena oli jakaa projektin
tuloksia ja hyviä käytäntöjä liiketoiminnan ja
kansalaisjärjestöjen edustajien, opiskelijoiden
ja seniorien kanssa. Halusimme myös perustella, miksi tarvitaan poliittisia ja sosiaalisia
kannustimia sukupolvirajat ylittävään toimintaan ja miten tällaisella toiminnalla voidaan
helpottaa tiedon jakamista ja kokemuksen
välittämistä seniori- ja juniorityöntekijöiden
välillä sekä samalla pitää seniorit aktiivisina
yhteiskunnan jäseninä. Kumppanit esittelivät,
miten projektin osioita, kuten verkkokurssia
ja mentorointia voidaan käyttää liiketoiminnan edistämiseen. Tapahtumassa esiteltiin
myös muiden multiplier-tapahtumien toimintaa ja verkko-opiskelualustaa.

CESESin johtaja osallistui myös Brysselistä ja
jakoi omia ajatuksiaan sukupolvien välisestä
yhteistyöstä.

Tapahtuma oli hyvin onnistunut ja osallistujia
oli paikalla runsaasti.

25:s EfVET-konferenssi Valenciassa
Konferenssi järjestettiin lokakuussa Valenciassa Espanjassa ja siihen osallistui 230 ihmistä Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta.
INTGENin projektikumppanit kertoivat osallistujille projektista Roundtable-keskustelussa.
Konferenssin yhteydessä pidettiin myös INTGENin ja Life Onlinen yhteistapahtuma ja
kumppanit kokivat, että projektien välillä on
hyvää synergiaa.

Yksi mentori ja paikallisen liiketoiminnan kehittäjä toi esiin, kuinka projekti on auttanut
hänen organisaationsa jäseniä työskentelemään yhdessä. Baskimaan hallinnolla on strateginen suunnitelma työllisyyden luomiseen;
tätä suunnitelmaa kuvailtiin myös samalla,
kun EfVETin johtaja kertoi työllisyyden luomisen päämäärän ensisijaisuudesta Euroopassa.
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Tiimin projektitapaamiset
Verkko-opintojen kehittäminen, tulosten levittäminen ja tapahtumien järjestely ovat pitäneet kumppanit kiireisinä. Edellisen uutiskirjeen jälkeen Patrasissa pidettiin projektitapaaminen, joka kanssa samaan aikaan järjestettiin suosittu multiplier-tapahtuma.
Viimeisin tapaaminen oli Espanjassa samaan
aikaan kuin International Multiplier Event,
jotta kaikki kumppanit pääsivät osallistumaan. Kaikki kumppanit olivat mukana ja
myös pitivät puheenvuoron tapahtumassa.
Osa puheenvuoroista pidettiin englanniksi ja
osa espanjaksi: näin kaikki osallistujat pääsivät jakamaan tietoa ja osallistumaan keskusteluun.
Tapaamiset ovat olleet hyödyllisiä ja kumppanit ovat raportoineet projektiensa edistymistä ja pilotteihinsa liittyviä suunnitelmia.
Kreikassa mentorointi on jatkunut jo jonkin
aikaa. Kreikkalaiset kumppanit (p-consulting)
päättivät aloittaa mentoroinnin tarjoamisen
jo ennen kuin verkkokurssi yrittäjille oli valmis, sillä mentorit tarvitsivat heidän apuaan.
Tämä osoittaa yleisemminkin, kuinka tarpeellista mentorointi on.
Verkko-opiskelu ja työpajat

Kurssi kehitettiin ensin englanniksi, minkä jälkeen kumppanit loivat moodle-tilat omilla
kielillään ja käänsivät oppimateriaalit ja muut
sisällöt.
Materiaalit ja resurssit voivat olla erilaisia eri
maissa johtuen lakiin ja talouteen, sekä toisaalta myös kulttuuriin liittyvistä eroista.
Kurssin rakenne ja sisältö ovat kuitenkin samanlaiset kaikissa maissa.
P-Consulting aloitti työpajansa ensimmäisenä.

Tiistaina 29.11.2016 p-consulting.gr:n toimistolla Patrassa, Kreikassa järjestettiin ensimmäinen työpaja INTGEN:in verkko-kurssiin
liittyen.
Kuusi mentoria ja kaksikymmentäneljä mentoroitavaa keskustelivat kurssista ja vaihtoivat ideoita ja kokemuksia yrittäjyydestä sekä
siitä, kuinka helposti siitä voi tulla todellisuutta.
Pieniin ryhmiin jaetut osallistujat keskustelivat verkkokurssilla esitellyistä työkaluista ja
kokeilivat tiimijohtajuuteen liittyviä ja muita
testejä.

Kumppanit ovat kääntäneet yhteisiä verkkoopiskelumateriaaleja ja luoneet kukin oppimistilansa omalla kielellään (ES, GR, FI).
INTGEN

Mentoroitavat nauttivat tapaamisesta ja kokivat INTGEN-projektista saamansa tiedon
olevan hyödyllistä. He varasivat myös uuden
tapaamisen joulukuun 14. päivälle.
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Työpajat ja verkko-opiskelu jatkuvat vuonna
2017 ja arviointi tapahtuu kurssin lopussa.

Multiplier-tapahtumat Isossa-Britanniassa
Kolme isobritannialaista kumppania suunnitteli kesätapahtumaa Bath Collegessa, Somer
Valley -kampuksella. Tapahtuman ohjelmaksi
ehdotettiin sukupolvien rajat ylittäviä ulko- ja
sisäpelejä, valokuva-aarteenetsintää ja puheenvuoroja liittyen INTGEN-projektiin ja sukupolvet ylittävään mentorointiin.
Tapahtumasta viestittiin sähköposteilla, sosiaalisen median viesteillä, sisäisillä uutiskirjeillä ja koulun omilla viestintävälineillä (kuten ‘log in’ screenillä). Kuitenkin jokin epäonnistui, sillä vain 5 ihmistä ilmoitti osallistuvansa tapahtumaan sen maksuttomuudesta
huolimatta.
Syyskuussa järjestettiin toinen onnistuneempi tapahtuma. Age UK järjesti ‘Tea
Dance’:n Bath Collegen tiloissa. Tanssiaisissa
eri sukupolvet tanssivat yhdessä ja nauttivat
yhdessäolosta. Tanssiaisten nähtiin olevan
alku laajemmalle sarjalle tapahtumia, joissa
nuoret ja vanhat viettäisivät aikaa yhdessä,
samalla tiedostaen, että he voisivat myös
työskennellä yhdessä.
INTGEN ja sen tavoitteet esiteltiin. Opiskelijat
ovat kyselleet, milloin seuraava tapahtuma
järjestetään. Seuraavaa tapahtumaa valmistellaan jo ja se pidetään alkuvuodesta 2017.
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Verkko-opiskelu ja mentorointiprosessi
Mentorien ja mentoroitavien yhteisiä tastertapaamisia on järjestetty.
Jännittävä loppuhuipennus kurssille on tarkoitus pitää Bath Business Show’ssa. Siellä
projektikumppanit auttavat start-upeja pitämään Leijonan kita -tyylisiä liiketoimintapitchauksia. Start-upeilla on myös mahdollisuus käyttää tilan välineitä oman liiketoimintansa esittelyyn tapahtuman start-up -teemaosiossa.
SECOT – espanjalainen kumppani

Ylläolevassa kuvassa ovat Lucila Gómez de
Baeza, Secotin perustajajohtaja, CESES:in johtaja Jacques van Etgen ja Secot Gipuzkoan
johtaja Graciela Imaz. Heidän lisäkseen kuvassa on INTGEN:in projektikoordinaattori
Marijo Irastorza.
Kuva liittyy illalliseen, joka järjestettiin ennen
multiplier-tapahtumaa hotelli Londresissa
San Sebastianissa, Gipuzkoan pääkaupungissa.
Tiedon levittäminen
Kumppanit kertovat kohtaamilleen ihmisille
ja organisaatioille projektistamme aina, kun
se on mahdollista. Olemme saaneet kuulla,
että monet organisaatiot ovat hyvin kiinnostuneita projektistamme ja toiminnastamme.

Joulukuu 2016

4

Seuraavaksi …….
Verkko-opiskelu ja työpajat on aloitettu
kumppanimaissa. Niitä jatketaan 2017 asti,
jolloin työpajat, verkko-opiskelu ja mentorointi arvioidaan. Lisäksi Suomessa suunnitellaan multiplier-tapahtumaa.
Lopputapaaminen:
Toukokuu 2017 Bathissa, Isossa-Britanniassa
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