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Sukupolvet ylittävää mentorointia yrittäjille

Loppusuora lähestyy!
Sukupolvet ylittävä mentorointikurssi ja yrittäjyyden verkko-opiskeluohjelma “Kuinka vahvistaa omaa yrittäjähenkisyyttään?” ovat nyt käynnistyneet onnistuneesti neljässä INTGENin kumppanimaassa.
Kursseja määritellään tarkemmin hyvin onnistuneiden pilottien perusteella sitä mukaa,
kun piloteista opitaan uutta. Monet kumppanit järjestävät lisäkursseja rakennettuaan vahvan mentoriverkoston liiketoimintayhteisöstä ja kokeneista osaajista.
INTGENin kumppanit

www.intgen-eu.com
Project Number: 2014-1-ES01-KA200-004372
This document reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained herein.

1

Projektin viimeinen vaihe on nyt alkamassa.
Kaksi uutta kurssia on kehitetty. Ensimmäisellä kurssilla koulutetaan mentoreita, jotka
ovat innostuneita jakamaan kokemustaan ja
tietojaan nuorten potentiaalisten yrittäjien
kanssa. Toinen kurssi on verkko-ohjelma,
jossa vahvistetaan eri-ikäisten yrittäjyyttä
suunnittelevien, uutta uraa aloittelevien
osaajien yrittäjyysosaamista.
Projekti on rohkaissut sukupolvien rajat ylittävään yhteistyöhön ja saanut osallistujat arvostamaan ja ymmärtämään yhdessä työskentelyä ja molemminpuolista oppimista.
Kuten yksi INTGENin mentoreista sanoo:
‘Arvostan sitä, että minulle on tarjottu mahdollisuus auttaa aloittelevia yrittäjiä toteuttamaan unelmiaan. Mentorointikurssi on ollut
minulle tärkeä apua mentorointiprosessissa
ja aloittelevien yrittäjien tukemisessa. Jotkut
liiketoimintaideat ovat todella luovia ja ne
ovat hyvä pohja jatkokehittelylle ja kasvulle.
Toivon olevani osa tätä prosessia myös jatkossa ja autan mielelläni muita myös tulevaisuudessa.’

Mentorointikoulutus meneillään

Kahden koulutusohjelman lisäksi INTGENprojekti on fasilitoinut mentoriverkostoa,
joka haluaa osallistua toimintaan aktiivisesti
myös jatkossa. Projektissa jatketaan myös resurssien ja oppimateriaalien kehittämistä ja
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luomista rohkaisemalla koulutusohjelmien
osallistujia luomaan tapaustutkimuksia. Näin
vahvistetaan materiaalipankkia tulevia INTGEN-ohjelmia varten.
Projekti päättyy virallisesti syyskuuhun 2017,
mutta kumppanit jatkavat materiaalipankin
kehittämistä ja tukemista sekä INTGEN-ohjelman tarjoamista yrittäjyyden opetussuunnitelman osana. Kurssit ja materiaalipankki
ovat avoimia ja niitä voi käyttää ja muokata
vapaasti missä tahansa Euroopan maassa.
Verkko-opiskelun ja mentoroinnin prosessi
Kreikassa
Kun toisen pilotin mentorointi ja verkko-opiskelu olivat olleet käynnissä Kreikassa melkein
kaksi kuukautta, p-consulting järjesti loppuworkshopin. 31.5. pidetyssä workshopissa
mentoroitavilla oli tilaisuus esitellä omia liiketoimintaideoitaan. He esittelivät ideoitaan
muille mentoroitaville ja mentoroitaville. Tämän jälkeen käytiin antoisa keskustelu liiketoimintaideoista ja niiden tulevista vaikutuksista.

Kaksi tiimeistä (ONE MIND: www.1mind.gr ja
REND: www.rend.store ) osallistuivat
Mindspace Challengen järjestämään (ja Yhdysvaltojen suurlähetystön tukemaan) kreikkalaiseen innovaatio- ja start up-kilpailuun.
REND (monialustainen tilausperustainen videovuokrauspalvelu) voitti kilpailun. Palkintona oli matka USA:han. Matkalla oli mahdollisuus osallistua työpajoihin ja vierailla innovaatio- ja yrittäjyyskeskuksissa.
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Toinen tiimi osallistui Robert Bosch Stiftungin
järjestämään kilpailuun. Kilpailu järjestettiin
STARTille – kulttuurien välisen vaihdon ohjelmalle, joka on suunnattu kreikkalaisille kulttuurijohtajille. Kilpailu tukee kulttuurisia aloitteita, jotka luovat positiivisia sosiaalisia vaikutuksia omissa paikallisyhteisöissään. Hakemusten jättämisen viimeinen päivä oli 31.5. ja
odotamme vielä tuloksia. Toivotamme tiimille
onnea kilpailussa!

Isossa Britanniassa järjestettiin 4 mentorointikurssia ja koko yrittäjyysmentorointiprosessi on toteutettu kahdesti vuonna 2017.

Projektitiimin tapaamiset
Projektitiimin viimeinen tapaaminen pidettiin
toukokuussa Bathissa.

Seuraavaksi …….
Verkko-opiskelu ja työpajat ovat jatkuneet
kumppanimaissa ja päättyvät muutaman
kuukauden kuluessa. Työpajat, verkko-opiskelu ja mentorointiprosessi arvioidaan projektin lopussa.

Kreikassa järjestettiin 2 pilottia, joihin osallistui yhteensä 44 mentoroitavaa.

Tule mukaan INTGEN-yhteisöömme. Nähdään
siellä!
Lisää tietoa INTGENistä osoitteessa www.intgeneu.com

Muiden kumppanien kuulumisia ……..
Espanjassa on järjestetty 4 kurssia. 2 kurssia
pidettiin 2015-16, toisessa näistä INTGENin
esipilotti integroitiin osaksi lukiolaisten opetussuunnitelmaa ja toisessa mukana olivat
yrittäjät projektin ulkopuolelta, tämän hyväksyi Baskihallitus.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/803559226347408/

Seuraavat 2 kurssia järjestettiin 2016-17,
myös näistä toinen integroi INTGENin pilottia
lukion opetussuunnitelmaan ja toinen pidettiin ulkopuolisille yrittäjille.
Suomessa on pidetty 4 mentorointikurssia
sekä yksi yrittäjyyskurssi, joka järjestettiin
2017. Toinen yrittäjyyskurssi on tulossa syksyllä 2017 (vaikkakin tämä on projektin päättymisen jälkeen).
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