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Reboot-valmennuksen konseptitestaus
Reboot-valmennuksen, pehmeiden taitojen itsetestaus sekä portfolio-ohjeiden konseptit testattiin
syyskaudella 2019 Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa ja Suomessa. Testaajina toimivat työttömät ja
alityöllistetyt korkeakoulutetut, työelämän edustajat sekä koulutus- ja valmennusorganisaatioiden edustajat.
Testaajia oli yhteensä yli 100. He arvioivat muun muassa materiaalien yleisilmettä, sisältöä, menetelmää sekä
käytettävyyttä. Konseptitestaus tuotti arvokasta palautetta sekä tietoa Reboot-valmennuksen kehittämiseen,
kuten:
Reboot-valmennusmateriaali
•
•
•
•
•

Kaikkien kohderyhmien mielestä Reboot-valmennusmoduulit olivat hyödyllisiä sekä mielenkiintoisia
Tyytyväisimpiä Reboot-valmennusmoduuleihin olivat työelämän edustajat sekä valmennus- ja
koulutusorganisaatioiden edustajat
Korkeakoulutettujen mielestä moduulit vaikuttivat pääosin hyödyllisiltä pehmeiden taitojen
kehittämiseen
Interaktiivisuus oli arvioitsijoiden, etenkin työttömien ja alityöllistettyjen korkeakoulutettujen, mieleen
Jotkut harjoitukset ovat luonnollisesti mukaansatempaavampia kuin toiset (korkeakoulutetut).
Liiallinen tekstin määrä voi rajoittaa harjoitusten mielenkiintoisuutta ja mukaansatempaavuutta

Portfolio-ohjeet ja kuvaus
•
•

•

Portfolion käsite on selkeä. Ne voivat auttaa ymmärtämään, löytämään ja esittämään omia taitoja
ja osaamista
Työelämän edustajat arvostivat korkeammalle portfolioiden merkitystä osaamisen ja taitojen
esittämisessä kuin työttömät ja alityöllistetyt korkeakoulutetut, jotka kaipasivatkin lisätietoa
portfolion ja CV:n eroista sekä lisämääritelmää mikä portfolio on
Testauksessa kaivattiin lisää ja monipuolisempia esimerkkejä portfolioista, joihin valmennukseen
osallistuvat voisivat samaistua

Omien taitojen verkkotestaus
•
•
•

Omien taitojen testaamisen ohjeet, ilme ja rakenne olivat selkeitä, hyödyllisiä ja miellyttäviä
Testauksen narratiivinen lähestymistapa edistää edistettyjen tilanteiden pohtimista
Jossain tapauksissa kaivattiin yksinkertaistamista (esimerkiksi kysymysten narraatiossa)

Lämmin kiitos kaikille konseptitestaukseen osallistuneille arvokkaasta palautteesta!

Reboot-valmennuksen pilotointi Suomessa, Belgiassa, Kreikassa ja Isossa-Britanniassa
Reboot-valmennus pilotoidaan Suomessa, Belgiassa, Kreikassa ja Isossa-Britanniassa alkuvuonna 2020.
Pilotointiin osallistuvat työttömät ja alityöllistetyt korkeakoulutetut sekä (mm. työelämän) valmentajat ja
kouluttajat. Valmennuksen palaute auttaa kehittämään, parantamaan ja viimeistelemään Rebootvalmennuksesta.

Tulevia tapahtumia ja toimia:
•
•
•
•

Reboot-valmennuksen viimeistely pilotointien jälkeen
Työttömille ja alityöllistetyille korkeakoulutetuille sekä valmentajille, kouluttajille ja fasilitaattoreille
suunnattujen Reboot-oppaiden toteuttaminen. Kielet: suomi, englanti, kreikka, ranska
Reboot-lopputilaisuus Kreikassa kesäkuussa 2020
Avoin Reboot-päivä järjestetään Suomessa elokuussa 2020. Lisää uutisia tilaisuudesta Muovan
Facebook-sivulla kevään aikana. Pysy kuulolla!

Ota yhteyttä ja seuraa meitä
Lue lisää projektin kuulumisista!
Seuraa meitä Facebookissa
Tutustu nettisivuihimme
Tutustu valmennusmateriaaliin verkossa

Suomi (projektin koordinaattori)| Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi
Belgia| Andrea Escobar Utiel: andrea.escobar@conexxeurope.eu
Iso-Britannia | Sinead Graham: office@inovaconsult.com
Kreika|Kyriakos Lingas: lingas@militos.org
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