Inducing VET trainers with mentoring skills to boost entrepreneurial growth

Document Title WP 4- Pilot Training Report
Date of Issue 1 April 2013
Author(s) Dr. Sophia Protopapa
Contributors
Contact name Dr. Sophia Protopapa
E-mail address sophia.protopapa@oln.gr
Organisation OLN Learning
Approval Status

Draft 

Final 

Number of Pages
VET trainers, mentoring training, Dissemination, exploitation,
Keyword list communication, website, logo, media contacts, target audience,
mentoring, entrepreneurship
Recipients

Only Partners 

Public 

Method of Distribution

Email

Internet 

Confidentiality Status

Confidential 

Public 

History
Version No

Date

Revised by

1
2
3
etc

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Table of Contents

Topic

Page

Subject of the report

3

Aims of the workshop

3

Organisation of the workshop

3

Press Release

4

Skills Assessment questionnaire

5

Workshop participants

14

Email sent to eligible participants

14

Training material

15

Persons responsible to run the workshop

15

Workshop AGENDA

16

Participant list

17

Workshop Evaluation

19

Page 2 of 21

Subject of the report: VET Trainers’ Training Pilot Workshop
This report aims to present the two-day VET trainers’ workshop that was organized in Athens by OLN
Learning on Tuesday 26 and Wednesday 27 March, 2013.

Aims of the workshop
The workshop that was organised in the frames of the mENTERing project had the following aims:


Present the VET trainers with the theory on entrepreneurship and mentoring



Discuss the roles and responsibilities of the mentor and the stages of the mentoring relationship



Provide them with the opportunity for practical application of mentoring skills with their mentees



Foster networking among the VET trainers.

Organisation of the workshop
In order to organise the pilot workshop, OLN Learning published a call for applications, posted on the
project website, so that VET trainers that were interested to attend could apply online.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του ευρωπαϊκού έργου ‘mENTERing’

Πρόσκληση για αιτήσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικά εργαστήρια
μέντορινγκ για Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
Αναπτύξτε τις δεξιότητες και ικανότητες σας σε μέντορινγκ για επιχειρηματίες.
Μην περιμένετε να βελτιωθούν τα πράγματα. Βελτιωθείτε εσείς!
(Η συμμετοχή είναι δωρεάν)
40 εκπαιδευτές ΕΚΚ – 20 από τη Βουλγαρία και 20 από την Ελλάδα – θα επιλεγούν ώστε
να συμμετάσχουν δωρεάν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια μέντορινγκ που θα τους
βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους στο μέντορινγκ, αναγκαίες
ώστε να εμπλουτίσουν το ρόλο τους ως μέντορες επιχειρηματιών.
Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να στρατολογήσει εκπαιδευτές Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε Βουλγαρία και Ελλάδα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να
αποκτήσουν απαραίτητες ικανότητες, όπως δεξιότητες μέντορινγκ και καθοδήγησης,
ώστε να μπορέσουν να γίνουν μέντορες επιχειρηματιών με επιτυχία.
Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι εκπαιδευτές ΕΕΚ οι οποίοι ασχολούνται με εκπαίδευση σε
γενικά θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ή/και επιχειρηματικότητας ή εκπαιδευτές ΕΕΚ, οι
οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στο
μέλλον και ειδικά με μέντορινγκ επιχειρηματιών. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι
απαραίτητη ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην πιλοτική εκπαίδευση.
Τα πιλοτικά εργαστήρια μέντορινγκ υλοποιούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου
mENTERing, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (www.mentering.eu).
Η κοινοπραξία του έργου θα αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις και θα επιλέξει 40 εκπαιδευτές
ΕΕΚ (20 από τη Βουλγαρία και 20 από την Ελλάδα).
Η πιλοτική εκπαίδευση (προσωπική μελέτη, δια ζώσης και εξ αποστάσεως) θα υλοποιηθεί
μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2013. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2012.
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Overall, 55 applications were received which were then shortlisted according to pre-defined criteria.
Namely, applicants had to be certified VET trainers so that they could attend the workshop.
Out of the 55 applicants, 38 were eligible and were accordingly notified for their participation in the pilot
workshop. Four participants did not finally attend due to work obligations, so the final number of
workshop participants amounted to 34.
One two-day workshop was organized in Athens on Tuesday 26 and Wednesday 27 March 2013.
Prior to the workshop, participants were sent material on Entrepreneurship for 3 hours of self study.
Also, they were sent a Skills Assessment questionnaire so that they could evaluate their mentoring skills
for entrepreneurship.

Page 5 of 21

Skills Assessment Questionnaire
Evaluation of mentoring skills and competences for entrepreneurs
Name: …………………………………………………………………………………..
Date: ……………………………………………………………………………

Please rate yourself on the following skills and knowledge currently about
becoming a mentor to entrepreneurs. Please rate yourself honestly and
quickly for each item.
Don’t worry if you feel you do not currently have some of the competences as
the mENTERing course will aim to equip you with knowledge and skills in all
these areas in order to become a successful mentor.
At this stage before the course, we are interested in which mentoring skills
and competences you are currently confident that you have and which ones
you feel you need to develop further in.

Please work through each statement and place a  in the box from 1 to 4
4 - I am confident I do this all the time/significant strength
3 - I am confident I often do this/competent in this area
2 - I sometimes behave in this way/could do more
1 - I rarely behave in this way/significant development need for me
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1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

2

3

4

I understand the role of a mentor and the differences between roles of a
mentor, consultant, trainer and (coach)
I understand the stages involved in being in a mentoring relationship and
can adapt my behaviour and the tools I use appropriately for each stage
I understand process of entrepreneurship and the basic functions of a
business
I understand my role as a mentor of entrepreneurs
I consider mentoring a very important process
I know my strengths as a mentor
I can identify the mentee’s strengths and can help him/her to develop and use them to
achieve goals

I understand the importance of being objective as a mentor
I understand my values and how they can differ from those of the mentee
I understand the importance of confidentiality in mentoring
I know how to set and manage boundaries between mentor and mentee
I understand the importance of understanding and managing my
emotions as a mentor and the importance of displaying empathy in a
mentoring relationship
I can use a variety of technology tools that can be used to manage and
maintain an e-mentoring relationship e.g. emails, skype
I have the ability to build a rapport/trust quickly and easily with new
people
I am a good time keeper and understand the importance of respecting the
time set aside for developmental activities such as mentoring
I have good planning and goal setting skills and understand SMART
goals and how to help others set goals

17.
18.

I am able to support the mentee in drafting an action plan in order to achieve goals

21.
22.

I am an active listener

26.
27.

I can receive and provide feedback

I am a confident problem solver and have the ability to come up with
strategies with others to overcome potential problems
19. I am able to structure meetings well – keeping clear records of issues
discussed in order to help with action planning
20. I am a good story teller – I can remember and recall stories from my own
life that might be relevant to others’ situations
I know how to access information and resources relevant to others’
needs
23. I am aware of and understand the clues that non-verbal communication
can bring to a relationship and can use this effectively to establish trust
and rapport in new relationships
24. I have good questioning skills. I understand different types of questions
that can be asked and knowing how and when to ask the right questions
to encourage reflection
25. I am confident in my ability to give appropriate advice and guidance but
aware of the need to refer mentees onto other more appropriate sources
of support such as counselling where necessary
I understand the importance of maintaining professional distance within
a mentoring relationship
28. I am able to celebrate success and learn lessons from failure in both
myself and others
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

I am able to recognise when a relationship has come to an end and close
the relationship in a mutually beneficial way
I am committed to self-evaluation in order to improve processes
I can help to support mentees in their career progression
I am a confident networker and can link others into networks of people
I am able to give feedback to mentees on how they have performed in a
vocational task or activity and advise on ways to improve performance
I have a commitment to my own and others continual learning
I understand the benefits of creative thinking and how to use creative
thinking for business
I understand how to focus on solutions rather than on problems
I understand how to set up individual contracts/agreements with mentees
– outlining roles and responsibilities and expectations from the
relationship
I understand the role of group dynamics and group processes

Thank you for completing this questionnaire.
The mENTERing team.
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Ανάπτυξη εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε
δεξιότητες μέντορινγκ με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων
μέντορινγκ για επιχειρηματίες
Όνομα: …………………………………………………………………………………..
Ημερομηνία: ……………………………………………………………………………

Παρακαλώ αξιολογήστε τον εαυτό σας στις ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις
που έχετε τώρα και σχετίζονται με την ικανότητα σας να γίνετε μέντορας
επιχειρηματιών. Παρακαλώ αξιολογήστε τον εαυτό σας με ειλικρίνεια και
γρήγορα για κάθε στοιχείο.
Μην ανησυχείτε εάν αισθάνεστε ότι δεν έχετε επί του παρόντος μερικές από
τις ικανότητες καθώς η εκπαίδευση του έργου mENTERing έχει ως στόχο να
σας εξοπλίσει με γνώσεις και τις δεξιότητες στους τομείς αυτούς, προκειμένου
να γίνετε επιτυχημένος μέντορας.
Σε αυτό το στάδιο πριν από την εκπαίδευση, ενδιαφερόμαστε για τις
δεξιότητες και ικανότητες του μέντορινγκ στις οποίες αισθάνεστε
αυτοπεποίθηση και για εκείνες που αισθάνεστε ότι θέλετε να αναπτύξετε
περισσότερο.

Παρακαλούμε διαβάστε κάθε δήλωση και τοποθετήστε ένα  στο πλαίσιο
από το 1 έως το 4
4 - Είμαι βέβαιος/η ότι το κάνω αυτό συνεχώς/δυνατό σημείο
3 - Είμαι βέβαιος/η το κάνω συχνά αυτό (είμαι ικανός/ή σε αυτόν τον τομέα)
2 - Μερικές φορές συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο/θα μπορούσα να το
κάνω συχνότερα
1 -Σπάνια συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο/χρειάζομαι σημαντική
ανάπτυξη
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1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

2

3

4

Κατανοώ το ρόλο του μέντορα και τη διαφορά του με το ρόλο του
συμβούλου, του εκπαιδευτή και του προπονητή (coach)
Κατανοώ τα στάδια της σχέσης μέντορινγκ και μπορώ να προσαρμόσω τη
συμπεριφορά μου και τα εργαλεία που χρησιμοποιώ σε κάθε στάδιο
Κατανοώ τη διαδικασία του να γίνει κάποιος επιχειρηματίας και τις βασικές
λειτουργίες μίας επιχείρησης
Κατανοώ το ρόλο μου ως μέντορα επιχειρηματιών
Θεωρώ το μέντορινγκ μία πολύ σημαντική διαδικασία
Γνωρίζω τα δυνατά μου σημεία ως μέντορας
Μπορώ να αναγνωρίσω τα δυνατά σημεία του καθοδηγούμενου ατόμου και
να το βοηθήσω να τα αναπτύξει και να τα χρησιμοποιήσει για να πετύχει τους
στόχους του
Κατανοώ τη σημασία του να είμαι αντικειμενικός ως μέντορας–
Κατανοώ τις αξίες μου και πως μπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνες του
καθοδηγούμενου ατόμου
Κατανοώ τη σημασία της εμπιστευτικότητας στο μέντορινγκ
Γνωρίζω πώς να θέσω τα επαγγελματικά όρια που απαιτούνται στη σχέση
μέντορινγκ
Κατανοώ τη σημασία της αναγνώρισης & διαχείρισης των συναισθημάτων
μου ως μέντορας & τη σημασία της εμπάθειας σε μία σχέση μέντορινγκ
Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία ώστε να διαχειριστώ & να
διατηρήσω μία σχέση μέντορινγκ, π.χ. email, skype
Μπορώ να οικοδομήσω μία σχέση εμπιστοσύνης γρήγορα & εύκολα με άλλους
ανθρώπους
Έχω την ικανότητα να τηρώ τους χρόνους και κατανοώ την σημασία του
χρόνου που απαιτείται σε μία διαδικασία ανάπτυξης όπως το μέντορινγκ
Έχω δεξιότητες σχεδιασμού & στοχοθέτησης, κατανοώ τους στόχους SMART &
μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να θέσουν τέτοιους στόχους
Έχω την ικανότητα να υποστηρίξω το καθοδηγούμενο άτομο να σχεδιάσει ένα
πλάνο ενεργειών ώστε να επιτύχει τους στόχους του
Μπορώ να επιλύσω προβλήματα & έχω την ικανότητα να σκεφτώ τρόπους
για να τα ξεπεράσω
Είναι ικανός/η να δομήσω αποτελεσματικά μία συνάντηση –να παρακολουθώ
τα θέματα συζήτησης και τηρώ σχετικά αρχεία
Είμαι καλός αφηγητής – Μπορώ να αφηγηθώ ιστορίες από τη ζωή μου που
μπορεί να φανούν σχετικές και χρήσιμες για τις καταστάσεις που
αντιμετωπίζει το καθοδηγούμενο άτομο
Έχω δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης
Γνωρίζω πώς να έχω πρόσβαση σε πληροφορίες & πόρους σχετικά με τις
ανάγκες του καθοδηγούμενου ατόμου
Συνειδητοποιώ & κατανοώ τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας για τη
σχέση μέντορινγκ & μπορώ να τη χρησιμοποιώ αποτελεσματικά ώστε να
οικοδομήσω εμπιστοσύνη
Έχω τη δεξιότητα να θέτω εύστοχες ερωτήσεις. Κατανοώ τους διαφορετικούς
τύπους ερωτήσεων & γνωρίζω πότε να κάνω τις σωστές ερωτήσεις ώστε να
ενθαρρύνω τη σκέψη/αυτοαξιολόγηση του άλλου
Έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητα μου να δίνω κατάλληλη καθοδήγηση αλλά
ξέρω πότε να παραπέμπω το καθοδηγούμενο άτομο σε καταλληλότερες πηγές
στήριξης, όπως ψυχολογικής, εάν αυτό είναι απαραίτητο
Μπορώ να παρέχω & να δέχομαι ανατροφοδότηση
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

Κατανοώ τη σημασία της διατήρησης επαγγελματικής απόστασης σε μία
σχέση μέντορινγκ
Μπορώ να γιορτάσω την επιτυχία και να μάθω από τις αποτυχίες, τις δικές
μου και των άλλων
Μπορώ να αναγνωρίσω πότε μία σχέση έχει ολοκληρωθεί και να την κλείσω
με τρόπο αμοιβαίως ωφέλιμο
Δεσμεύομαι στην αυτό-αξιολόγηση ώστε να βελτιώσω τη διαδικασία
μέντορινγκ
Μπορώ να βοηθήσω το καθοδηγούμενο άτομο στην επαγγελματική του
εξέλιξη
Νιώθω αυτοπεποίθηση για την ικανότητα μου για δικτύωση και μπορώ να
συνδέσω το καθοδηγούμενο άτομο με άλλους
Είμαι ικανός/ή να δίνω ανατροφοδότηση στους καθοδηγούμενους σχετικά με
την απόδοση τους σε μία εργασία και να τους συμβουλεύω πώς να
βελτιώσουν την απόδοση τους
Δεσμεύομαι στη δική μου συνεχή μάθηση & ανάπτυξη και στην ενθάρρυνση
του καθοδηγούμενου ατόμου για δια βίου μάθηση
Κατανοώ τα οφέλη της δημιουργικής σκέψης και μπορώ να υποστηρίξω το
καθοδηγούμενο άτομο να τη χρησιμοποιήσει στην επιχείρηση του
Έχω την ικανότητα να εστιάζω στις λύσεις και όχι στα προβλήματα
Γνωρίζω πώς να συνάψω μία ατομική σύμβαση/ συμφωνία με το
καθοδηγούμενο άτομο –διασαφηνίζοντας τους ρόλους και καθήκοντα καθώς
και τις προσδοκίες από τη σχέση μέντορινγκ
Κατανοώ το ρόλο της δυναμικής και των διαδικασιών της ομάδας

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο!
Οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης του έργου mENTERing.
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Skills Assessment questionnaire with responses
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

1
Κατανοώ το ρόλο του μέντορα και τη διαφορά του με το ρόλο του 1
συμβούλου, του εκπαιδευτή και του προπονητή (coach)
Κατανοώ
τα στάδια της σχέσης μέντορινγκ και μπορώ να 6
προσαρμόσω τη συμπεριφορά μου και τα εργαλεία που χρησιμοποιώ
σε κάθε στάδιο
Κατανοώ τη διαδικασία του να γίνει κάποιος επιχειρηματίας και τις
βασικές λειτουργίες μίας επιχείρησης
Κατανοώ το ρόλο μου ως μέντορα επιχειρηματιών
Θεωρώ το μέντορινγκ μία πολύ σημαντική διαδικασία
1
Γνωρίζω τα δυνατά μου σημεία ως μέντορας
Μπορώ να αναγνωρίσω τα δυνατά σημεία του καθοδηγούμενου 1
ατόμου και να το βοηθήσω να τα αναπτύξει και να τα
χρησιμοποιήσει για να πετύχει τους στόχους του
Κατανοώ τη σημασία του να είμαι αντικειμενικός ως μέντορας–
3
Κατανοώ τις αξίες μου και πως μπορεί να είναι διαφορετικές από 1
εκείνες του καθοδηγούμενου ατόμου
Κατανοώ τη σημασία της εμπιστευτικότητας στο μέντορινγκ
1
Γνωρίζω πώς να θέσω τα επαγγελματικά όρια που απαιτούνται στη 1
σχέση μέντορινγκ
Κατανοώ
τη σημασία της αναγνώρισης & διαχείρισης των 2
συναισθημάτων μου ως μέντορας & τη σημασία της εμπάθειας σε μία
σχέση μέντορινγκ
Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία ώστε να διαχειριστώ & να 2
διατηρήσω μία σχέση μέντορινγκ, π.χ. email, skype
Μπορώ να οικοδομήσω μία σχέση εμπιστοσύνης γρήγορα & εύκολα 1
με άλλους ανθρώπους
Έχω την ικανότητα να τηρώ τους χρόνους και κατανοώ την σημασία 1
του χρόνου που απαιτείται σε μία διαδικασία ανάπτυξης όπως το
μέντορινγκ
Έχω δεξιότητες σχεδιασμού & στοχοθέτησης, κατανοώ τους στόχους
SMART & μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να θέσουν τέτοιους
στόχους
Έχω την ικανότητα να υποστηρίξω το καθοδηγούμενο άτομο να
2
σχεδιάσει ένα πλάνο ενεργειών ώστε να επιτύχει τους στόχους του
Μπορώ να επιλύσω προβλήματα & έχω την ικανότητα να σκεφτώ
1
τρόπους για να τα ξεπεράσω
Είναι ικανός/η να δομήσω αποτελεσματικά μία συνάντηση –να 1
παρακολουθώ τα θέματα συζήτησης και τηρώ σχετικά αρχεία ΔΥΟ
AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΙΠΑΝ
Είμαι καλός αφηγητής – Μπορώ να αφηγηθώ ιστορίες από τη ζωή
μου που μπορεί να φανούν σχετικές και χρήσιμες για τις καταστάσεις
που αντιμετωπίζει το καθοδηγούμενο άτομο
Έχω δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης
1

22. Γνωρίζω πώς να έχω πρόσβαση σε πληροφορίες & πόρους σχετικά

2 3
15 9

4
9

13 11 4

4

11 19

13
2
15
3

16
11
9
23

2
4

12 17
8 21

1
3

6 25
19 11

8

12 12

1

8

24

3

8

22

1

12 20

8

13 13

4

16 12

2

15 12

2

15 14

6

11 16

?

18 14

7

16 11

6
20
10
7
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23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.

38.

με τις ανάγκες του καθοδηγούμενου ατόμου
Συνειδητοποιώ & κατανοώ τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας
για τη σχέση μέντορινγκ & μπορώ να τη χρησιμοποιώ
αποτελεσματικά ώστε να οικοδομήσω εμπιστοσύνη
Έχω τη δεξιότητα να θέτω εύστοχες ερωτήσεις. Κατανοώ τους
διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων & γνωρίζω πότε να κάνω τις
σωστές ερωτήσεις ώστε να ενθαρρύνω τη σκέψη/αυτοαξιολόγηση
του άλλου
Έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητα μου να δίνω κατάλληλη
καθοδήγηση αλλά ξέρω πότε να παραπέμπω το καθοδηγούμενο
άτομο σε καταλληλότερες πηγές στήριξης, όπως ψυχολογικής, εάν
αυτό είναι απαραίτητο
Μπορώ να παρέχω & να δέχομαι ανατροφοδότηση
Κατανοώ τη σημασία της διατήρησης επαγγελματικής απόστασης σε
μία σχέση μέντορινγκ
Μπορώ να γιορτάσω την επιτυχία και να μάθω από τις αποτυχίες,
τις δικές μου και των άλλων
Μπορώ να αναγνωρίσω πότε μία σχέση έχει ολοκληρωθεί και να την
κλείσω με τρόπο αμοιβαίως ωφέλιμο
Δεσμεύομαι στην αυτό-αξιολόγηση ώστε να βελτιώσω τη διαδικασία
μέντορινγκ
Μπορώ να βοηθήσω το καθοδηγούμενο άτομο στην επαγγελματική
του εξέλιξη
Νιώθω αυτοπεποίθηση για την ικανότητα μου για δικτύωση και
μπορώ να συνδέσω το καθοδηγούμενο άτομο με άλλους
Είμαι ικανός/ή να δίνω ανατροφοδότηση στους καθοδηγούμενους
σχετικά με την απόδοση τους σε μία εργασία και να τους
συμβουλεύω πώς να βελτιώσουν την απόδοση τους
Δεσμεύομαι στη δική μου συνεχή μάθηση & ανάπτυξη και στην
ενθάρρυνση του καθοδηγούμενου ατόμου για δια βίου μάθηση
Κατανοώ τα οφέλη της δημιουργικής σκέψης και μπορώ να
υποστηρίξω το καθοδηγούμενο άτομο να τη χρησιμοποιήσει στην
επιχείρηση του
Έχω την ικανότητα να εστιάζω στις λύσεις και όχι στα προβλήματα
Γνωρίζω πώς να συνάψω μία ατομική σύμβαση/ συμφωνία με το
καθοδηγούμενο άτομο –διασαφηνίζοντας τους ρόλους και
καθήκοντα καθώς και τις προσδοκίες από τη σχέση μέντορινγκ
Κατανοώ το ρόλο της δυναμικής και των διαδικασιών της ομάδας
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Workshop participants
Despite the fact that the proposal of the mENTERing project foresaw 20 participants to be trained in
Athens, finally 34 VET trainers were trained. This was due to the fact that many VET trainers travelled
from other cities in the country, such as cities in northern Greece: Thessaloniki, Verroia, Kilkis, as well as
from islands such as Rhodes. Several of the participants are currently acting as mentors of entrepreneurs
and this is very important so that they can use newly acquired mentoring skills. Three of them- Ms
Sfakianaki Fotini, Ms Douka Jill and Mr Terzakis Stavros are mentors to women entrepreneurs, in Business
Mentors, the Greek part of the European Network of Female Entrepreneurs, co-funded by DG Enterprise
& Industry in which OLN Learning is a partner.
The email below is the email OLN Learning sent to participants who were eligible.

Αγαπητοί υποψήφιοι,
Σας ευχαριστούμε θερμά για την αίτηση που υποβάλατε για συμμετοχή στην πιλοτική εκπαίδευση
Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε δεξιότητες μέντορινγκ για
επιχειρηματίες η οποία θα διοργανωθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου
έργου mENTERing.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υποβλήθηκαν 55 αιτήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν από την
επιτροπή του έργου mENTERing για την επιλογή 20 εκπαιδευτών που θα λάβουν μέρος στην
πιλοτική εκπαίδευση.
Η αίτηση σας ήταν επιτυχής και για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε έως την
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 για τη δυνατότητα σας να παρευρεθείτε στην εκπαίδευση που
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τρίτη 26 Μαρτίου (ώρες 15.00-18.00) και Τετάρτη 27
Μαρτίου 2013 (ώρες 10.00-17.00) απαντώντας στο μήνυμα αυτό ή στα τηλέφωνα 6970076716 και
210 6772129.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Dr. Sophia Protopapa
OLN Learning
Research, Development and Training
29 Proodou Str., 16673, Voula, Greece
tel. +30 210 8953804, fax. +30 210 8953804
www.oln.gr
skype: sophia.protopapa
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Training material
OLN Learning produced training material in Greek on entrepreneurship and strategy specifically for the
project. This was necessary given that the original MAITRE material that was transferred did not include
entrepreneurship material. Also, it added to the transferred material mentoring material according to the
strengths based approach which is state-of-the art in positive psychology.
Following the face-to-face training and based on participant responses in the skills evaluation
questionnaire, one webinar will be designed on the strengths based approach and one on goal setting.

Persons responsible to run the workshop
The persons who were responsible to run the workshop were:


Dr. Sophia Protopapa, OLN Learning, Greece and



Ms Marina Larios, INOVA, UK.
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Inducing VET trainers with mentoring skills to boost entrepreneurial growth

AGENDA
Pilot training workshop
26 & 27 March 2013
Metropolitan Hotel
385 Syngrou Ave. | 175 64 Athens| Greece
Tel: +30 210 94 71 000 | Fax: +30 210 94 71 010

15.00 -16.15

16.15 -16.30
16.30-17.45

17.45-18.00

10.00 -11.45

11.45-12.00
12.00 -13.30
13.30 -14.30
14.30 -15.30

15.30 -16.00

16.00 -16.15
16.15 -17.00

Tuesday 26 March 2013
Facilitated by Dr. Sophia Protopapa
Presentation of the mENTERing project
Next Steps on the mENTERing Training Programme
Talking about yourself to the group
What is the workshop about?
Coffee Break
What is this thing called ‘entrepreneurship?’
Myths and realities
The value of STRATEGY
Workshop evaluation
Wednesday 27 March 2013
Facilitated by Ms Marina Larios
Definitions and Differences between Mentoring and Coaching
Thinking about your Mentors…
Skills of Mentoring
Mentoring Models Overview
Coffee Break
Have a Go! Work through the 3 stage mentoring process model
Establishing Rapport with your Mentee and the Crucial First Meeting
Light Lunch Light Lunch
Listening to your Mentee
Have a Go! Get to the heart of a mentee’s issue through active
listening and questioning skills
Goal Setting with your Mentee
Let’s get positive: Strengths-based mentoring
Identify your own strengths
Spot the mentee’s strengths
Coffee Break
Q and A – Ask an experienced Mentor of entrepreneurs your
questions/worries
Workshop Evaluation & Closing of Pilot Training
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Participant list
Tuesday 26 & Wednesday, 27 March 2013
Metropolitan Hotel, 385 Syggrou Ave., Athens

No

Surname

Name

1. Barbatsalos

Lefteris

2. Boulouta

Konstantina

3. Dolgyra

Konstantinia

4. Douka

Jill

5. Emmanouilidou

Maria

6. Georgala

Maria

7. Georgiou

Elisavet

8. Giannogkonas

Nick

9. Gkori

Kalliopi

10. Kainamisi

Filomeni

11. Kalogiannis

Ioannis

12. Karpodini-Dimitriadi

Effie

13. Katechaki

Eleftheria

14. Katsara

Antigoni

15. Kollias

Odyssefs

16. Koutroukis

Theodore

17. Laskari

Christina

18. Latsi

Chaido

19. Lyggitsos

Alexandros

20. Lyraki

Dr. Stavroula Avra

21. Makedos

Christos

22. Makrysopoulou

Christina

23. Mastora

Maria

24. Mertsaris

Michalis

Signature
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25. Mitsis

Vassilios

26. Mountakis

Nikolaos

27. Palisidis

Georgios

28. Papadaki

Kyriaki

29. Pirasmaki

Christiana

30. Sfakianaki

Fotini

31. Skentos

Nikolaos

32. Spanou

Eleftheria

33. Stefanidis

Andreas

34. Terzakis

Stavros

* The signed participants’ lists for the two days are attached.
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Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου
σε δεξιότητες μέντορινγκ για επιχειρηματίες
Εισηγήτρια Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα
Αθήνα, Τρίτη 26 Μαρτίου 2013
Ξενοδοχείο Metropolitan, Λεωφόρος Συγγρού 385, Αθήνα

Επιθυμώντας να αξιολογήσουμε τη διοργάνωση του εργαστηρίου, σας παρακαλούμε θερμά να
αφιερώσετε μερικά λεπτά να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να
βελτιωθούμε.
1.

Η οργάνωση του εργαστηρίου ήταν:

□ Εξαιρετική
2.

□ Είναι οικείο

□ Πολύ καλό

□ Πολύ καλή

□ Δεν το γνωρίζω καθόλου

□ Ικανοποιητικό

□ Κακό

□ Πολύ κακό

□ Ικανοποιητική

□ Κακή

□ Πολύ κακή

□ ΟΧΙ

□ ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Ο χώρος που έλαβε χώρα το εργαστήριο ήταν:

□ Εξαιρετικός
7.

□ Δεν το γνωρίζω καλά

Μάθατε τις βασικές αρχές για τη μέθοδο της καθοδήγησης για επιχειρηματίες;

□ ΝΑΙ
6.

□ Πολύ κακή

Η εισηγήτρια ήταν:

□ Εξαιρετική
5.

□ Κακή

Το περιεχόμενο του εργαστηρίου ήταν:

□ Εξαιρετικό
4.

□ Ικανοποιητική

Το περιεχόμενο του εργαστηρίου:

□ Το γνωρίζω καλά
3.

□ Πολύ καλή

□ Πολύ καλός

□ Ικανοποιητικός

□ Κακός

□ Πολύ κακός

Ο χρόνος ανά ενότητα ήταν:

□ Περισσότερος από όσο χρειαζόταν

□ Όσος έπρεπε

□ Όχι αρκετός

Σχόλια / Προτάσεις

Σας ευχαριστούμε!
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Αξιολόγηση Πιλοτικού Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου
σε δεξιότητες μέντορινγκ για επιχειρηματίες
Εισηγήτρια Ms Marina Larios, Inova
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ξενοδοχείο Μετροπόλιταν, Λεωφόρος Συγγρού 385, Αθήνα
Επιθυμώντας να αξιολογήσουμε τη διοργάνωση του εργαστηρίου, σας παρακαλούμε θερμά να
αφιερώσετε μερικά λεπτά να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να
βελτιωθούμε.
1.

Η οργάνωση του εργαστηρίου ήταν:

□ Εξαιρετική
2.

□ Πολύ καλή

□ Είναι οικείο

□ Δεν το γνωρίζω καλά

□ Πολύ καλό

□ Πολύ καλός

□ Κακό

□ Πολύ κακό

□ Ικανοποιητικός

□ Κακός

□ Πολύ κακός

□ Όσος έπρεπε

□ Όχι αρκετός

Η εισηγήτρια ήταν:

□ Εξαιρετική
7.

□ Ικανοποιητικό

Ο χρόνος ανά ενότητα ήταν:

□ Περισσότερος από όσο χρειαζόταν
6.

□ Δεν το γνωρίζω καθόλου

Ο χώρος που έλαβε χώρα το εργαστήριο ήταν:

□ Εξαιρετικός
5.

□ Πολύ κακή

Το περιεχόμενο του εργαστηρίου ήταν:

□ Εξαιρετικό
4.

□ Κακή

Το περιεχόμενο του εργαστηρίου:

□ Το γνωρίζω καλά
3.

□ Ικανοποιητική

□ Πολύ καλή

□ Ικανοποιητική

□ Κακή

□ Πολύ κακή

Μάθατε τις βασικές αρχές για τη μέθοδο της καθοδήγησης για επιχειρηματίες;

□ ΝΑΙ

□ ΟΧΙ

□ ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Σχόλια / Προτάσεις

Σας ευχαριστούμε
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Evaluation Pilot Training Workshop
In mentoring competences for entrepreneurs
Instructor: Ms Marina Larios, Inova
ATHENS, WEDNESDAY 27 MARCH 2013
Metropolitan Hotel, 385 Syggrou Ave., Athens
Wishing to evaluate the organisation of the workshop, we kindly request that you take some time to
answer the following questions which will help us improve.
1.

The workshop organisation was:

□ Excellent
2.

□ Very good

□ It is familiar

□ I don’t know it well

□ Very good

□ Satisfactory

□ Bad

□ Very bad

□ Very good

□ Satisfactory

□ Bad

□ Very bad

The time per unit was:

□ More than needed
6.

□ As much as needed

□ Not enough

The instructor was:

□ Excellent
7.

□ I don’t know it at all

The venue of the workshop was:

□ Excellent
5.

□ Very bad

The workshop content:

□ Excellent
4.

□ Bad

The workshop content:

□ I know it well
3.

□ Satisfactory

□ Very good

□ Satisfactory

□ Bad

□ Very bad

Have you learnt basic principles for mentoring entrepreneurs?

□ YES

□ NO

□ I Don’t know

Comments/ Recommendations

Thank you
Two more questions were also asked to the participants to comment on:
1. Please write 3 things that you learnt in the workshop
2. Please tell us how you are going to use the knowledge you acquired with your mentees.
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