Grow –malli
Palautteen antamiseen
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Tavoitekeskustelu GROW-mallilla
Tavoitteen asettaminen (2 min)
• Mikä olisi käyttöteorian valmistumisessa hyvä tilanne?
• Jos käyttöteoria olisi valmis, millaiselta se näyttäisi?
Nykytilan kartoittaminen (2 min)
• Mitä olet jo tehnyt? Mikä on auttanut tähän mennessä kirjoittamistyötä?
• Missä olet nyt valmistautumisessa asteikolla 1-10 (jos 10 merkitsee parasta
mahdollista tilannetta ja 0 sen vastakohtaa)
Mahdollisuudet ja vaihtoehdot (2 min)
• Mitä sinun tarvitsisi tehdä vielä tai mitä sinun tulisi tehdä toisin, jotta saavuttaisit
tavoitteesi?
• Mikä estää sinua tekemästä tai toteuttamasta suunnitelmaasi?
Rakentava palaute (7 min)
• Anna rakentavaa palautetta esseestä
Yhteenveto ja toimintasuunnitelma: What – when – by whom + will to do it
(tahtotila)
• Yhteenveto, pienet askeleet, jotka toteutuvat oikeasti
• Mitä teet edetäksesi kirjoittamistyössä?
• Mikä on seuraava askeleesi eteenpäin?
• Miten voit poistaa mahdolliset esteet?
(Whitmore: Coaching for Performance)
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Tavoitteen asettaminen (2 min)
•

Mikä olisi käyttöteorian valmistumisessa hyvä tilanne?

•

Jos käyttöteoria olisi valmis, millaiselta se näyttäisi?

•

Tavoitteen tulisi olla SMART format:issa: Specific, Mitattava,
Saavutettava, Relevant ja Time specific.

Nykytilan kartoittaminen (2 min)
•

Mitä olet jo tehnyt? Mikä on auttanut tähän mennessä
kirjoittamistyötä?

•

Missä olet nyt valmistautumisessa asteikolla 1-10 (jos 10
merkitsee parasta mahdollista tilannetta ja 0 sen
vastakohtaa)
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vaihtoehdot (2 min)

•

Mitä sinun tarvitsisi tehdä vielä tai mitä sinun tulisi tehdä
toisin, jotta saavuttaisit tavoitteesi?

•

Mikä estää sinua tekemästä tai toteuttamasta
suunnitelmaasi?

Mitä – milloin – kenen kanssa (7 min)
•

Rakentava palaute tehtävästä

•

Yhteenvero, seuraavat pienet askeleet

•

Mitä teet edetäksesi kirjoitustehtävässä?

•

Mitkä ovat seuraavat stepit?

•

Miten voisit poistaa mahdolliset esteet?
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Palaute keskustelu
• Palautekeskustelu on ohjaustilanne neljän (yksi viiden) hengen ryhmissä.
• Jokaisella on vaihtuva rooli:
•

Ohjaaja/ fasilittaattori / palautteen antaja

•

Opiskelija/ aktori / palautteen saaja

•

Kellokalle huolehtii aikataulusta

•

Tarkkailija / tekee yhteenvedon

• Keskustelun aiheena essee ja se miten tukea kirjoitusprosessia
• Aika:
•

10 min ohjaukseen ja rakentavan palautteen antamiseen

•

2 min tarkkailija tekee yhteenvedon ja antaa palautetta ohjauksesta

• 4 kierrosta – jokainen toimii kussakin roolissa

