Yritysmentorointi
ammatillisessa koulutuksessa

Voimavara yhteiskunnalle
Tosielämä on moninkertaisesti monimutkaisempaa kuin
paraskaan oppikirja voi kertoa. Supreme-mentorointiohjelma
vastaa tähän haasteeseen muodostamalla opiskelijamentoripareja. Yhteiskunnallisesti vastuullisten ihmisten avulla
opiskelijat löytävät polkunsa elämässä, opinnoissa ja työuralla.
Tutkimuksien mukaan mentorointi
 lisää nuorien voimavaroja
 luo yhdistävää sosiaalista pääomaa
 ennaltaehkäisee opintojen keskeytymistä
 ennaltaehkäisee nuorten työttömyyttä.

"Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin muistan.
Ota minut mukaan, niin ymmärrän." S. Goodlad
Salpauksen SUPREME-mentorointitiimin
yhteystiedot:
Sähköposti: hannu.heinonen@salpaus.fi
Verkkosivusto: www.supreme-mentoring.eu

Haluatko lisätietoja
mentorointiohjelmasta?
Ota yhteyttä SUPREME-mentorointitiimiin

Voimaantuminen

MENTOROINNIN MÄÄRITELMÄ

Ennaltaehkäisy

Yrittäjähenkisyys

Mentorointi tarkoittaa henkilökohtaisesti kehittävää suhdetta,
jossa kokeneempi henkilö (mentori) opastaa
kokemattomampaa (mentoroitavaa). Mentorin rooli on olla
neuvonantaja, valmentaja, opettaja ja tukija.
•
•

Mentori on roolimalli.
Mentori on yhteiskunnallisesti vastuullinen ihminen.

Mentorointi ei ole yksisuuntaista. Sen tarkoitus ei ole luoda
positiivisia tuloksia pelkästään nuorille. Vastavuoroisuuden
periaatteen mukaisesti myös mentori oppii mentoroitavaltaan.
Mentoroinnin tärkeimmät hyödyt yhteiskunnalle:
MIKSI YHTEISKUNNAN KANNATTAA
TUKEA MENTOROINTIA?

1. Nuorien voimaantuminen. Tutkimuksien mukaan
mentorointi stimuloi nuorten älyllistä ja emotionaalista
kasvua parantamalla heidän opiskelutaitojaan, sosiaalisia
taitojaan, itsetuntoaan ja sosiaalisia verkostojaan. Mentori
auttaa opiskelijaa
- luomaan verkostoja
- kehittämään taitojaan
- luomaan yhteyksiä työmarkkinoille
- parantamaan itsetuntoaan
- lisäämään omia voimavarojaan
- luomaan ammatti-identiteetin
- integroitumaan yhteiskuntaan
- tekemään harkittuja päätöksiä
- muodostamaan oman näkemyksen yritysmaailmasta
- tuntemaan yhteiskunnallista vastuuta
- kehittämään ongelmanratkaisukykyjään
- havaitsemaan mahdollisuuksia mentoriyrityksessä ja
muualla.
2. Yhdistävä sosiaalinen pääoma. Yhdistävästä sosiaalisesta
pääomasta puhutaan silloin, kun kahden erilaisen sosiaalisen
ryhmän välisistä yhteyksistä saadaan kollektiivisia tai
taloudellisia hyötyjä. Mentorointi saa aikaan sallivuutta,
luottamusta ja ymmärrystä eri sukupolvien ja sosiaalisien
ryhmien välille. Osapuolien välinen ymmärrys ja arvostus
muodostuu elämänkokemuksista puhumalla.

Roolimalleja

Mentorointia

Verkostoitumista

3. Opintojen keskeytymisen ennaltaehkäisy. Mentoroinnilla
on todettu olevan opintojen keskeyttämistä ehkäisevä
vaikutus ammattioppilaitoksissa. Mentorointisuhteen
ansiosta mentoroitavat oppivat näkemään, että opiskelu ja
työskentely avaavat todellisia mahdollisuuksia
tulevaisuuteen. Tämä lisää motivaatiota jatkaa
luovuttamisen sijaan. Opiskelijat tekevät omaan
harkintaansa perustuvia päätöksiä tulevaisuudestaan.
4. Nuorisotyöttömyys. Mentorointi ehkäisee nuorten
työttömyyttä vahvistamalla heidän verkostojaan.
5. Aktiiviset yhteiskunnan jäsenet. Mentori ei ole palkattu
ammattilainen, vaan hän tekee vapaaehtoistyötä.
Mentorointi on tapa toimia aktiivisena yhteiskunnan
jäsenenä. Tutkimuksemme mukaan 35 % Hollannin
mentorointiohjelmassa mukana olleista mentoreista ei
ollut koskaan aiemmin tehnyt vapaaehtoistyötä.
Hollannissa mentorointiprojektit ovat saaneet aikaan myös
muuta vapaaehtoistyötä. Sosiaalisia ongelmia voidaan
tietyltä osin ratkaista sitouttamalla kansalaisia sen sijaan,
että turvauduttaisiin pelkästään ammattiapuun.

Haluatko kuulla lisää mentorointiohjelmasta? Ota yhteyttä
SUPREME-mentorointitiimiin.
Salpauksen SUPREME-mentorointitiimin yhteystiedot:
OTA YHTEYTTÄ

Koulutuskeskus Salpaus
Paasikivenkatu 7
15110 Lahti
Finland
T: + 358 50 50 20 690
E: hannu.heinonen@salpaus.fi
W: www.supreme-mentoring.eu

www.supreme-mentoring.eu
Supreme-projektikoodi 2012-1-NL-LE005-08734. Tämän projektin rahoitukseen on saatu tukea Euroopan komission elinikäisen
oppimisen Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Tämän julkaisun sisältö vastaa ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä. Euroopan komissio
ei ole vastuussa mistään tämän julkaisun tietojen käytöstä.

