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Είμαστε στην τελική ευθεία!!!!
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του διαγενεακού mentoring και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
επιχειρηματικότητας μέσω E-learning με τίτλο «Πώς να γίνεις επιχειρηματίας», υλοποιούνται με
επιτυχία στις τέσσερις χώρες των εταίρων της πρωτοβουλίας INTGEN.
Το περιεχόμενο των προγραμμάτων επαναπροσδιορίζεται, καθώς κάθε εταίρος μαθαίνει όλο και
περισσότερα κάθε φορά που υλοποιεί πιλοτικά το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η ομάδα να είναι
ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Αρκετοί εταίροι υλοποιούν πρόσθετα εκπαιδευτικά προγράμματα,
έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο συμβούλων που προέρχονται από την επιχειρηματική κοινότητα και
από άτομα με μακρόχρονη εμπειρία.
Partners of INTGEN

www.intgen-eu.com
Project Number: 2014-1-ES01-KA200-004372
Το παρόν έγγραφο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
εμπεριέχει
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Το πρόγραμμα εισέρχεται τώρα στην τελική του
φάση, έχοντας αναπτύξει δύο νέα προγράμματα
– ένα έχει ως στόχο την κατάρτιση μεντόρων που
επιθυμούν να μοιραστούν την εμπειρία και τις
γνώσεις
τους
με
νέους
υποψήφιους
επιχειρηματίες
(συχνά
είναι
οι
ίδιοι
επιχειρηματίες) και ένα online πρόγραμμα για
την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων από
εν δυνάμει επιχειρηματίες (δεν αφορά μόνο
νέους σε ηλικίας, αλλά και όσους επιδιώκουν να
αλλάξουν
καριέρα
ή
επαγγελματική
κατεύθυνση).
Το Έργο έχει ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα
στις γενιές και έχει επιφέρει μεγαλύτερη
κατανόηση και εκτίμηση της αξίας της από
κοινού εργασίας – το να μαθαίνουμε ο ένας από
τον άλλο.
Όπως είπε ένας εκ των μεντόρων του INTGEN:
«Έχω εκτιμήσει ιδιαίτερα την ευκαιρία που μου
δόθηκε να βοηθήσω νέους επιχειρηματίες να
συνειδητοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Το
πρόγραμμα κατάρτισης mentoring με βοήθησε
πάρα πολύ στην υλοποίηση της διαδικασίας,
σχετικά με το πώς να καθοδηγήσω και να
στηρίξω νέους εν δυνάμει επιχειρηματίες.
Ορισμένες από τις επιχειρηματικές ιδέες που
παρουσιάστηκαν είναι πραγματικά αξιόλογες και
έχουν καλές προοπτικές για μελλοντική
ανάπτυξη και εξέλιξη - ελπίζω να αποτελέσω
μέρος αυτής της διαδικασίας στο μέλλον και
χαιρετίζω την ευκαιρία που μου δόθηκε να
βοηθήσω άλλους ανθρώπους»

Το Έργο INTGEN όχι μόνο έχει αναπτύξει τα δύο
προγράμματα
εκπαίδευσης,
αλλά
έχει
δημιουργήσει ένα δίκτυο μεντόρων, οι οποίοι
επιθυμούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν
ενεργά. Επίσης, το Έργο συνεχίζει να εμπλουτίζει
το εκπαιδευτικό υλικό, μέσω της ενθάρρυνσης
των
συμμετεχόντων
στα
εκπαιδευτικά
προγράμματα να προετοιμάσουν μελέτες
περιπτώσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν μέρος
του
εκπαιδευτικού
υλικού
που
θα
χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά προγράμματα του
INTGEN.
Το Έργο ολοκληρώνεται τυπικά το Σεπτέμβριο
του 2017, αλλά βάσει εμπειρίας, οι εταίροι θα
συνεχίσουν
να
υποστηρίζουν
και
να
αναπτύσσουν το δίκτυο των μεντόρων και να
υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
INTGEN
ως
αναπόσπαστο
μέρος
των
εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων για την
επιχειρηματικότητα. Τα μαθήματα και το
εκπαιδευτικό υλικό είναι ελεύθερα προς χρήση
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να
προσαρμοστούν από όσους ενδιαφέρονται σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

Διαδικασία E-learning και mentoring – Η
περίπτωση της Ελλάδας
Έπειτα από περίπου δύο μήνες επιτυχούς
υλοποίησης της 2ης φάσης της πιλοτικής
διαδικασίας mentoring και του εκπαιδευτικού
προγράμματος επιχειρηματικότητας μέσω Elearning στην Ελλάδα, η p-consulting οργάνωσε
το τελικό workshop στις 31 Μαΐου, όπου οι
εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες
στους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους και τους
μέντορες και είχαν μια εποικοδομητική
συζήτηση σχετικά με τις επιχειρηματικές τους
ιδέες και το αντίκτυπο αυτών.

Εκπαίδευση μεντόρων στην πράξη

INTGEN
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Δύο από τις ομάδες που παρακολούθησαν το
πρόγραμμα (ONE MIND: www.1mind.gr και
REND: www.rend.store ), συμμετείχαν στον
Πανελλήνιο διαγωνισμό για την καινοτομία και
τις startups του Mindspace Challenge, (ο
διαγωνισμός υλοποιήθηκε με την υποστήριξη
της Πρεσβείας των Η.Π.Α.). Η REND (μια online
πλατφόρμα ενοικίασης ψηφιακών παιχνιδιών),
κατέλαβε την 1η θέση και θα ταξιδέψει στις
Η.Π.Α., προκειμένου να συμμετέχει σε θεματικά
workshops και να επισκεφθεί σημαντικούς
κόμβους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον, μια ακόμα ομάδα συμμετείχε σε
διαγωνισμό που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
Robert Bosch και αφορά τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα START – Create Cultural Change, ένα
πρόγραμμα για στελέχη πολιτισμού στην
Ελλάδα, το οποίο υποστηρίζει δημιουργικές
ιδέες και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, οι οποίες
έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Η
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
αιτήσεων ήταν η 31η Μαΐου 2017 και
αναμένουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και σ’ αυτήν την
ομάδα!

αφορούσε επιχειρηματίες εκτός Κολλεγίου, το
οποίο εγκρίθηκε από τη Βασκική Κυβέρνηση.
Τα άλλα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα
υλοποιήθηκαν το 2016 – 2017 και είχαν την ίδια
φιλοσοφία, δηλαδή ένα αποτέλεσε την
ενσωμάτωση του πιλοτικού προγράμματος
INTGEN στο πρόγραμμα σπουδών του Κολλεγίου
και ένα αφορούσε επιχειρηματίες εκτός
Κολλεγίου.
Στη Φινλανδία υλοποιήθηκαν επιτυχώς τέσσερα
εκπαιδευτικά προγράμματα mentoring, ένα εκ
των οποίων υλοποιήθηκε την άνοιξη του 2017
και ένα έχει προγραμματισθεί να υλοποιηθεί το
φθινόπωρο του 2017 (παρ’ ότι θα έχει παρέλθει
η ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου).
Στο Ηνωμένο Βασίλειο υλοποιήθηκαν τέσσερα
εκπαιδευτικά προγράμματα mentoring, ενώ όλη
η διαδικασία του επιχειρηματικού mentoring
υλοποιήθηκε εις διπλούν εντός του 2017.

Συναντήσεις στα πλαίσια του Έργου
Η τελευταία συνάντηση των εταίρων του Έργου
υλοποιήθηκε το Μάιο του 2017, στο Bath
(Ηνωμένο Βασίλειο).

Στη συνέχεια…

Στην Ελλάδα συμμετείχαν και στις 2 φάσεις του
προγράμματος (πιλοτική εφαρμογή) συνολικά 50
εκπαιδευόμενοι.

Σ’ ότι αφορά τους άλλους εταίρους…
Στην
Ισπανία,
υλοποιήθηκαν
τέσσερα
εκπαιδευτικά προγράμματα:
Δύο το 2015 - 2016, ένα εκ των οποίων
αποτέλεσε την ενσωμάτωση του προ-πιλοτικού
προγράμματος INTGEN στο πρόγραμμα σπουδών
του Κολλεγίου για τους σπουδαστές και ένα
INTGEN

Εκπαιδευτικά προγράμματα E-learning και
workshops συνεχίζονται να υλοποιούνται στις
χώρες των εταίρων και πρόκειται να
ολοκληρωθούν στους επόμενους μήνες: τα
workshops, το επιχειρηματικό πρόγραμμα μέσω
E-learning και η διαδικασία του mentoring θα
αξιολογηθούν συνολικά με τη λήξη του Έργου.
Έλατε να συμμετέχετε στο δίκτυο του INTGEN
Community όπου οι ιδέες σας γίνονται πράξη.
Σας περιμένουμε!
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον
ιστότοπο: www.intgen-eu.com
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/8035592263
47408/
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