Yritysmentorointi ammatillisessa
koulutuksessa

Voimavara
oppilaitoksellenne

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
 muuttaa ajattelutapaa opiskelua kohtaan
 ennaltaehkäisee opintojen keskeytymistä
 vahvistaa oppilaitoksen verkostoja

"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 ammattioppilaitokselle:
MIKSI MEIDÄN 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. Ajattelutapa opiskelua kohtaan.
tukeminen voi auttaa muuttamaan
oppilaitoksessanne.
Mentorointi
menetelmänä voi vaikuttaa siihen,
käyttäytyvät
opetustilanteissa.
mentorointiohjelman käyttöönotto
ajatustapaa, mikä johti ajattelun

Yritysmentoroinnin
ajattelutapaa koko
pedagogisena
miten opiskelijat
Hollannissa
muutti opettajien
muutokseen koko

Roolimalleja

Mentorointia

Verkostoitumista
oppilaitoksessa.
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 omasta
tulevaisuudestaan.

4.

Verkostot. Yritysmentorointiohjelman käyttöönotto
vahvistaa ammattioppilaitoksen verkostoja.
Mentorointohjelma edellyttää yhteydenpitoa yrityksien
mentoreihin. Näin luodaan vahva suhde yrityksien ja
ammattioppilaitoksien välille.
Koska mentoroinnin perusta on henkilökohtainen kontakti,
yksittäiset mentorit voivat kokea olevansa tärkeä osa
oppilaitoksen opetusohjelmaa ja toimintaa. Oppilaitos antaa
itsestään positiivisen kuvan, kun yhteys luodaan ihmisien
välille, eikä oppilaitoksien ja yrityksien välille. Näistä
suhteista saadaan positiivisia lisähyötyjä, kuten yhteyksiä
vieraileviin luennoitsijoihin, yritysvierailuja, opiskelijoiden
harjoittelujaksoja tai yritysprojekteja.
Yritysverkoston muodostumisen lisäksi oppilaitokset
vahvistavat omia yhteyksiään yhteiskunnallisiin
yhteistyötahoihin, kuten viranomaisiin ja yliopistoihin.

Vaihe 1: Valinta.
MITEN MENTOROINTI
TOTEUTETAAN?

Vaihe 2: Mentoroitava-mentoriparin muodostaminen.
Vaihe 3: Ensitapaaminen mentoroitavan kanssa.
Vaihe 4: Mentorointi voi alkaa!

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
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