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 Τι είναι το μέντορινγκ;
 Η δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ δύο ατόμων, συνήθως ενός
έμπειρου ατόμου (Μέντορα) και ενός σχετικά άπειρου ατόμου
(Μεντί) με σκοπό να βοηθήσει στην επαγγελματική ανάπτυξή
του
•

Σκοπός του σχεδίου μέντορινγκ Innoventer

o

παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση στο μάθημα
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Innoventer
θα εξοπλίσει εκπαιδευόμενους με πρακτική καθοδήγηση και
γνώσεις

o

 ‘Παίκτες’ σχεδίου μέντορινγκ INNOVENTER:
 Μεντί





Μέντορας





άπειρο άτομο που συμπλήρωσε την εκπαίδευση του στο μάθημα Innoventer (18+)
ενδιαφέρεται να αναπτύξει τις δεξιότητες και πρακτικές του γνώσεις στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα
δεσμεύεται στη σχέση για τουλάχιστον 1 μήνα
έμπειρος κοινωνικός επιχειρηματίας ή/και σύμβουλος επιχειρήσεων με εμπειρία
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
πρόθυμος να καθοδηγήσει ένα άπειρο άτομο για τουλάχιστον 1 μήνα

Συντονιστής σχεδίου μέντορινγκ Innoventer






ΚΕΒΕ
υπεύθυνο να φέρει σε επαφή κατάλληλους μέντορες με μεντί
υπεύθυνο να εκπαιδεύσει μέντορες
υπεύθυνο να βοηθήσει στην εκκίνηση της σχέσης
το ΚΕΒΕ δεν παρευρίσκεται στις συναντήσεις μέντορα και μεντί, ούτε και
αναλαμβάνει ευθύνη για το αποτέλεσμα των συναντήσεων/σχέσης

 Γιατί να συμμετέχεις ως μεντί;






δωρεάν καθοδήγηση, ανατροφοδότηση & συμβουλές από έμπειρο
κοινωνικό επιχειρηματία
βελτίωση αυτογνωσίας & αυτοπεποίθησης
ευκαιρία να μάθεις τι να αποφύγεις και που να επικεντρωθείς
γνωριμία/πρόσβαση με χρήσιμους ανθρώπους

 Γιατί να συμμετέχεις ως μέντορας;








βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων σου
καλύτερη κατανόηση ανθρώπων
ευκαιρία να μοιραστείς την εμπειρία και δεξιότητες σου με νέους
επιχειρηματίες και έτσι να συνεισφέρεις στην επαγγελματική τους
ανάπτυξη
αίσθημα προσφοράς και αύξηση ικανοποίησης στο χώρο εργασίας
γνωριμία με νέους επιχειρηματίες και νέες ιδέες

 Τι (μπορεί να) περιλαμβάνει το σχέδιο μέντορινγκ

Innoventer;






συναντήσεις
ηλεκτρονική επικοινωνία (τηλεδιασκέψεις, ηλ.
ταχυδρομείο)
φιλοξενία μεντί στο χώρο εργασίας μέντορα
αριθμός και συχνότητα συναντήσεων/επικοινωνίας
καθορίζονται από το μέντορα & μεντί

 Στάδια σχεδίου μέντορινγκ







Εκκίνηση: καθορισμός πλαισίου σχέσης μέντορα-μεντί (σκοποί και
στόχοι σχέσης, προσδοκίες μερών, συμφωνία βασικών αρχών)
‘Εκπαίδευση’ μέντορα & μεντί
Υλοποίηση & ανάπτυξη σχέσης
Ολοκλήρωση σχέσης: αξιολόγηση σχέσης, επίτευξη αρχικών
σκοπών/στόχων

 Η σχέση μπορεί να διακοπεί χωρίς οποιεσδήποτε

επιπτώσεις αν δεν υπάρχει ‘χημεία’ μεταξύ των μερών
 Διασφάλιση πετυχημένης σχέσης μέντορινγκ μέσω
επιλογής κατάλληλων μεντόρων-μεντί

 Κριτήρια επιλογής Μεντόρων INNOVENTER
 εμπειρία στον τομέα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 ενδιαφέρον για συνεχές εκπαίδευση και ανάπτυξη
 δεξιότητες καλής επικοινωνίας
 ανοικτοί σε νέες ιδέες
 δέσμευση χρόνου τους
 Κριτήρια επιλογής Μεντί INNOVENTER
 ολοκλήρωση πιλοτικής εκπαίδευσης στο μάθημα
INNOVENTER
 κατώτατο όριο ηλικίας 18 χρονών
 απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 δέσμευση χρόνου τους

Χρονοδιάγραμμα σχεδίου μέντορινγκ INNOVENTER
Εγγραφή μεντόρων & μεντί: Δεκέμβριο 2018 – Ιανουάριο 2019
 Επιλογή κατάλληλων ζευγαριών: Φεβρουάριο 2019
 Εκπαίδευση μεντόρων & μεντί: Φεβρουάριο/Μάρτιο 2019
 Υλοποίηση σχέσης: Μάρτιο/Απρίλιο-Μάιο 2019 (τουλάχιστον 1
μήνα)
 Ολοκλήρωση & Αξιολόγηση σχέσης: Ιούνιο 2019
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