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Mentoring μεταξύ των γενεών
για επιχειρηματίες

Ως εταίροι στο πρόγραμμα INTGEN, έχουμε βιώσει ευχάριστες και δυσάρεστες εμπειρίες. Είχαμε μία
εξαιρετική εκδήλωση που αφορούσε από κοινού εκπαίδευση (joint training) των εταίρων στη Φινλανδία και
στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε λόγους «ανωτέρας βίας» στις Βρυξέλλες – δείτε παρακάτω.
Η από κοινού εκπαίδευση (joint training) που έλαβε χώρα στο Ελσίνκι και στο Porvoo τον Ιούνιο 2015,
εντυπωσίασε όλους τους εταίρους, όπως επίσης η ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων mentoring και η
εκπαίδευση σχετικά με τη συν-δημιουργία (co-creation) και τα Living Labs.
Το Haaga – Helia συνέβαλε στο να συναντήσουν οι εταίροι εν δυνάμει επιχειρηματίες που παρευρέθησαν
στο co-creation event που διοργανώθηκε. Οι Εταίροι ενημερώθηκαν σχετικά με την έννοια του co-creation
event, ενώ είχαν και τη δυνατότητα να καθοδηγήσουν και να στηρίξουν κάποιους εν δυνάμει
επιχειρηματίες, καθοδηγώντας τους στη διαδικασία ώστε να σκεφτούν ιδέες-τρόπους για τις δικές τους
επιχειρήσεις και πέρασαν ένα πρωινό πηγαίνοντας στο κέντρο του Porvoo να ζητήσουν τη γνώμη πολιτών
σχετικά με την επιχειρηματική τους ιδέα – κάτι το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο για τους εν
δυνάμει επιχειρηματίες.
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Η έννοια του co-creation, αφορά την ανάπτυξη
μιας επιχειρηματικής ιδέας με τη συμβολή
επαγγελματιών και τελικών χρηστών του προϊόντος
ή της υπηρεσίας και συμβάλει στην εξασφάλιση
ανατροφοδότησης από όλα τα συμβαλλόμενα
μέρη. Από την ημέρα της υλοποίησης του cocreation event, το οποίο υλοποιήθηκε από
καθηγητές του Haaga-Helia με τη συμμετοχή του
Joseph, ενός επιχειρηματία από το Σχολείο
Επιχειρηματικότητας (Start-up School) του HaagaHelia, ακολούθησαν και άλλα co-creation events,
με μέντορες να συμμετέχουν σε αυτές.

Βασίλειο) ένα Club Επιχειρηματιών, το οποίο
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο ενημέρωσης για το
έργο και θα επαναλαμβάνεται κάθε δίμηνο.
Ομιλητές θα παρουσιάζουν ποικίλα θέματα, τα
οποία επιχειρηματίες και start-up επιχειρήσεις
θέλουν να γνωρίζουν και αναμένεται να
συμμετέχουν τοπικοί επιχειρηματίες, σπουδαστές
και εν δυνάμει επιχειρηματίες όλων των ηλικιών.

Η
εκπαίδευση
των
μεντόρων
(mentors)
υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και την Ισπανία (θα
ακολουθήσει και άλλος κύκλος εκπαίδευσης). Στο
Ηνωμένο Βασίλειο η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν τα
Χριστούγεννα και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Jennifer Hamley, επιχειρηματίας που κέρδισε το βραβείο,
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Εκπαίδευση μεντόρων στο Bath College

Στην παρούσα φάση συνεχίζεται η διαδικασία
ενημέρωσης και επιλογής των ατόμων (mentors
and mentees) που επιθυμούν να συμμετέχουν στο
έργο. Όλοι οι εταίροι γνωρίζουν πως κάποια
προγράμματα mentoring θα ξεκινήσουν πριν από
την προκαθορισμένη ημερομηνία για την πιλοτική
εφαρμογή του έργου, διαδικασία η οποία γίνεται
δεκτή από όλους τους εταίρους.

Πρόσφατα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου,
ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Bath (Ηνωμένο
INTGEN

Τα επόμενα βήματα μας, μετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης των μεντόρων, περιλαμβάνουν αρχικά την πλήρη δημιουργία των μαθημάτων επιχειρηματικότητας, το περιεχόμενο τους (σ’ ότι αφορά
τις πηγές που θα χρησιμοποιηθούν) και το εκπαιδευτικό υλικό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα
είναι με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(e-learning), μέσα από ένα μοντέλο μικτής μάθησης.

«Ανωτέρα Βία» στις Βρυξέλλες
Καθώς οι εταίροι προετοιμάζονταν να ταξιδέψουν
το Νοέμβριο για την υλοποίηση της 2ης συνάντησης
εργασίας, οι Βρυξέλλες τέθηκαν στο υψηλότερο
επίπεδο συναγερμού ασφαλείας, ως αποτέλεσμα
των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, όπου
σκοτώθηκαν 130 άνθρωποι. Οι Βελγικές αρχές
προειδοποίησαν τους πολίτες να αποφεύγουν
πολυσύχναστα σημεία, εξαιτίας μιας «επικείμενης
και σοβαρής» απειλής για τρομοκρατική επίθεση.
Η προειδοποίηση για απειλή 4ου επιπέδου,
κηρύχτηκε μετά από συνάντηση υπουργών,
αστυνομίας και σωμάτων ασφαλείας. Το δίκτυο
του μετρό στην πόλη των Βρυξελλών παρέμεινε
κλειστό, ενώ ακυρώθηκαν εκδηλώσεις όπως
ποδοσφαιρικοί αγώνες. «Η συμβουλή για τους
πολίτες ήταν να αποφεύγουν μέρη όπου
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συγκεντρώνονται πολλά άτομα, όπως εμπορικά
κέντρα, συναυλίες ή σταθμοί μέσων μαζικής
μεταφοράς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του κέντρου
διαχείρισης κρίσεων της κυβέρνησης.
Λόγω των παραπάνω γεγονότων, τροποποιήθηκε
το πρόγραμμα της συνάντησης εργασίας, καθώς
άλλαξε το ξενοδοχείο όπου θα διέμεναν οι
εκπρόσωποι των εταίρων και η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε σε ένα προάστιο των
Βρυξελλών, ενώ ορισμένοι από τους εταίρους
αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες.
Η κατάσταση αυτή ήταν μία πραγματική απειλή.

οποία είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση ενός
από τα πιο σημαντικά παραδοτέα του
προγράμματος – τη διδακτέα ύλη και το
περιεχόμενο
του
κοινού
προγράμματος
εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα.
Η προσέγγιση που αποφασίστηκε να ακολουθηθεί
θα βασιστεί στη χρήση της μεθόδου e-learning για
την επεξήγηση των βασικών αρχών στις οποίες
βασίζεται η επιτυχία μιας επιχείρησης. Τα
διαδραστικά workshops που θα υλοποιηθούν θα
λειτουργήσουν
συμπληρωματικά
και
θα
βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και
ομαδικού περιβάλλοντος εργασίας, χρονικής
διάρκειας τουλάχιστον 8 εβδομάδων (περίπου 40
ώρες)

Co-creation event στην Ισπανία

Κάποιοι δεν αποθαρρύνθηκαν

Η Grand Place με ασυνήθεις επισκέπτες

Επιχειρήσαμε να υλοποιήσουμε ταυτόχρονα τρεις
συναντήσεις εργασίας, μία στις Βρυξέλλες, μία στο
Bath (Ηνωμένο Βασίλειο) και μία στη Φινλανδία.
Για την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων (αυτών
που βρίσκονταν στις Βρυξέλλες και των υπολοίπων)
χρησιμοποιήθηκε το SKYPE και το moodlecloud (όχι
με μεγάλη επιτυχία), δεν ήταν όμως εύκολη
διαδικασία και καθυστέρησε το χρονοδιάγραμμα
του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, οι εταίροι
δουλεύουν εντατικά για να είναι συνεπείς στις
προθεσμίες. Δύο εκπρόσωποι του εταίρου από τη
Φινλανδία ταξίδεψαν πρόσφατα στο Ηνωμένο
Βασίλειο για την πραγματοποίηση συνάντησης, η
INTGEN

Στις 25 Ιανουαρίου, η ομάδα από την Ισπανία
πραγματοποίησε
ένα
co-creation
event
χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία και τις
κατευθυντήριες γραμμές που είχαν διδαχθεί κατά
τη
διάρκεια
του
κοινού
προγράμματος
εκπαίδευσης στη Φινλανδία. Οι έξι νέοι μέντορες
που εκπαιδεύτηκαν στο CDEA από το SECOT και οι
μέντορες που εκπαιδεύτηκαν στη Φινλανδία
έθεσαν σε εφαρμογή την ακολουθούμενη
μεθοδολογία σε 200 σπουδαστές τριτοβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαδικασία
για το co-creation ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου
2015 (ημέρα για τα ηλικιωμένα άτομα). Μέντορες
από τον SECOT και μέντορες που πρόσφατα
εκπαιδεύτηκαν εξήγησαν τη μεθοδολογία που θα
ακολουθηθεί και τη διαδικασία αξιολόγησης. Κατά
τη διάρκεια μιας δεύτερης συνάντησης εργασίας
στις 18 Δεκεμβρίου 2015, εκπαιδευτές και
σπουδαστές έδωσαν ανατροφοδότηση για την
ανάπτυξη
των
σχεδίων
(projects)
που
προετοιμάστηκαν από τους σπουδαστές.
Στις 25 Ιανουαρίου 2016 οργανώθηκε μια μεγάλη
εκδήλωση για την παρουσίαση των τελικών
σχεδίων (projects). Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα
συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν δύο γυναίκες, 83
και 85 ετών, οι οποίες βίωσαν την επανάσταση της
Κούβας με εντελώς διαφορετικό τρόπο, δύο
αδερφές οι οποίες ήταν επιχειρηματίες και
μετέδωσαν τις εμπειρίες της ζωής τους στους
παρευρισκομένους.
Οι μαθητές έμειναν ενθουσιασμένοι!
Ιανουάριος 2016
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Οι δύο αδερφές

Ορισμένοι σπουδαστές

αναφορές ότι πολλοί φορείς ενδιαφέρονται για τις
ενέργειες που υλοποιούμε.
Ο εταίρος από την Ελλάδα (π-consulting),
συμμετείχε σε ποικίλες εκδηλώσεις:
Το
Τμήμα
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής
Ελλάδας συμφώνησε να συμμετέχει στην
οργάνωση μιας εκδήλωσης, προκειμένου να
ενημερωθούν οι σπουδαστές για τους στόχους και
τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.

Σε ένα Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε
στην Πάτρα (Ελλάδα) με θέμα την καινοτομία, την
επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις
και τίτλο «Time 4 restart», παρουσιάστηκε οι
στόχοι
του
προγράμματος
ΙΝΤGEN
σε
εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
του Δήμου Πατρέων, του Επιμελητηρίου Αχαΐας,
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου
Δυτικής Αχαΐας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε
επιχειρηματίες κ.ο.κ.

Το συμβούλιο – μέντορες, εκπαιδευτές, επιχειρηματίες

Στη συνέχεια …….
Στην παρούσα φάση οι εταίροι συλλέγουν το
εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο
κοινό
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
για
την
επιχειρηματικότητα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο
μέσω πλατφόρμας e-learning στο moodle.

Διάχυση αποτελεσμάτων
Οι εταίροι του έργου επικοινωνούν σε κάθε
ευκαιρία τους στόχους του προγράμματος σε
άτομα και οργανισμούς και λαμβάνουμε συνεχώς
INTGEN

Έχει σχεδιασθεί η οργάνωση πολλαπλασιαστικών
εκδηλώσεων (multiplier events), η προσέγγιση
μεντόρων και η αναζήτηση των ατόμων που θα
ήθελαν να συμμετέχουν στη διαδικασία του mentoring.
Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί το Μάιο 2016, στην Πάτρα (Ελλάδα).
Ιανουάριος 2016

