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Πλαίσιο Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας και Mentoring
Η Κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου MENTEE εξέδωσε το Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων
(Competence Framework for Entrepreneurship Competences) και το Πλαίσιο Δεξιοτήτων
Mentoring (Competence Framework for Mentoring Competences), τα οποία καταγράφουν τις
βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν επιχειρηματίες και μέντορες αντίστοιχα ώστε να είναι
επιτυχημένοι. Τα δύο αυτά έγγραφα αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για την περαιτέρω
ανάπτυξη ενός μικτού μοντέλου εκπαίδευσης που βασίζεται στο προϊόν "Mentoring Circles"™,
ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα καλό σημείο αναφοράς για τους φορείς Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που επιθυμούν να εστιάσουν με μια πιο πρακτική προσέγγιση στην
κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα.
Τα δύο αυτά Πλαίσια Δεξιοτήτων συνδέονται μεταξύ τους μέσω του βασικού τους στόχου να
καταγράψουν και να κατηγοριοποιήσουν τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν ή να
αποκτήσουν επιχειρηματίες και μέντορες προκειμένου να επιτευχθεί η μακροχρόνια ανάπτυξη
και η συνεχιζόμενη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
εβδομάδων, η Κοινοπραξία του έργου MENTEE διενήργησε διεξοδική έρευνα, μέσω online
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, προκειμένου να καταγράψει και να αναλύσει τις
απαραίτητες αυτές δεξιότητες, γνώσεις και χαρακτηριστικά.
Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων
40 καλές πρακτικές εντοπίστηκαν σε 28 Ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες οι 17 αφορούν
ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα και οι 23 μελέτες περίπτωσης που σχετίζονται με
διαδικασίες mentoring και πρωτοβουλίες/προγράμματα κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα.
Επιπλέον διενεργήθηκαν 5 συνεντεύξεις ανά συμμετέχουσα χώρα, που αποκάλυψαν ότι τα
προσωπικά χαρακτηριστικά και οι διαπροσωπικές δεξιότητες έχουν στρατηγική σημασία για την
επιχειρηματικότητα. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύθηκε από τα αποτελέσματα της online έρευνας
η οποία συγκέντρωσε απαντήσεις από σχεδόν 140 έμπειρους επιχειρηματίες.
Πλαίσιο Δεξιοτήτων Mentoring
Συνολικά, 5 συνεντεύξεις ανά χώρα διεξήχθησαν, αναλύθηκαν και
αποτυπώθηκαν,
συνεισφέροντας στη συλλογή ποιοτικών πτυχών και απόψεων σχετικά με τις απαραίτητες
δεξιότητες και χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου μέντορα επιχειρηματιών. Η online έρευνα που
ακολούθησε και συγκέντρωσε απαντήσεις από περισσότερους από 110 έμπειρους μέντορες,
επιβεβαίωσε τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις διενεργηθείσες συνεντεύξεις. Όλα τα
ευρήματα αναλύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του Πλαισίου Δεξιοτήτων
Mentoring.
Τα δύο παραπάνω Πλαίσια διαρθρώνονται γύρω από τρία επίπεδα «δυναμικής» των
επιχειρηματιών/μεντόρων (υψηλή, μέτρια και περιορισμένη), τα οποία προέκυψαν από τη
συνολική ανάλυση των ευρημάτων που συλλέχθηκαν, ενώ σε κάθε επίπεδο καταγράφονται
χαρακτηριστικά, δεξιότητες και γνώσεις.
Το έργο ΜΕΝΤΕΕ
Το έργο Mentee συντονίζει ο οργανισμός INnCREASE SP. z o.o στην Πολωνία. Έξι επιπλέον
οργανισμοί από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, και την Πορτογαλία συνθέτουν
την κοινοπραξία του έργου. To Mentee ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014, ενώ θα ολοκληρώσει
τις εργασίες του τον Αύγουστο του 2016.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, το facebook και τη διαδικτυακή μας πλατφόρμα για να μάθετε
περισσότερα για το έργο και τις δραστηριότητές του και να γίνεται ενεργό μέλος της κοινότητας
του ΜΕΝΤΕΕ: www.mentee-project.eu
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΜΕΝΤΕΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
mentee@mentee-project.eu

