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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση αντικατοπτρίζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις των δημιουργών της και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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Επιτρέπεται:

• Κοινή χρήση – αντιγραφή και αναδιανομή του υλικού σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή
• Προσαρμογή -  αναδιάταξη,  μετασχηματισμός  και  αξιοποίηση  του  υλικού  για

οποιοδήποτε σκοπό, ακόμη και εμπορικά.
• Ο  δικαιοπάροχος  δεν  μπορεί  να  ανακαλέσει  αυτές  τις  ελευθερίες  εφ  'όσον

ακολουθούνται οι όροι άδειας χρήσης.

Με τους ακόλουθους όρους:
• Αναφορά - Πρέπει να δώσετε κατάλληλη πίστωση, να ενημερώσετε για την άδεια και

να αναφέρετε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε εύλογο
τρόπο, αλλά χωρίς  να υποδηλώνεται ότι ο δικαιοπάροχος εγκρίνει εσάς ή τη δική σας
χρήση του υλικού.

• Χωρίς πρόσθετους περιορισμούς - Δεν επιτρέπεται να εφαρμόζετε νομικούς όρους
ή  άλλα  τεχνολογικά  μέτρα  που  να  περιορίζουν  νόμιμα  άλλους  από  το  να  κάνουν
οτιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Ειδοποιήσεις:
• Δεν χρειάζεται να συμμορφώνεστε με την άδεια χρήσης για στοιχεία δημόσια στοιχεία

του υλικού ή όπου η χρήση σας επιτρέπεται από μια ισχύουσα εξαίρεση ή περιορισμό.
• Δεν  παρέχονται  εγγυήσεις.  Η  άδεια  χρήσης  ενδέχεται  να  μην  σας  δίνει  όλα  τα

απαραίτητα  δικαιώματα  για  την  προβλεπόμενη  χρήση.  Για  παράδειγμα,  δικαιώματα
δημοσιότητας,  ιδιωτικότητας ή ηθικής ενδέχεται  να περιορίζουν τον  τρόπο με τον
οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό.

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

COPYRIGHT
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1. Εισαγωγή

Οι οδηγοί  RE-ENTER έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσουν ως, εγχειρίδια, συστάσεις και
υποστηρικτικό υλικό και να υποστηρίξουν την ευρύτερη αφομοίωση των αποτελεσμάτων του
έργου. Οι οδηγοί αποσκοπούν να συμβάλουν στην υπέρβαση των φραγμών και την ανάπτυξη
της  επιχειρηματικότητας  και  να  περιγράψουν  τον  τρόπο  χρήσης  του  υλικού  και  την
προσέγγιση RE-ENTER για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Οι ακόλουθοι οδηγοί απευθύνονται σε διάφορους ενδιαφερόμενους:

 RE-ENTER -  Οδηγός  διαδραστικού  εργαστηρίου  και  εμπειρίας:  Ο  οδηγός  αφορά
οργανισμούς  επιχειρηματικής  ανάπτυξης  και  κατάρτισης,  και  παρέχει  γνώση  και
διορατικότητα σχετικά με την εφαρμογή διαδραστικών εργαστηρίων και εμπειριών για
την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης μεγαλύτερων σε ηλικία ανέργων και
εργαζομένων. Η εξατομικευμένη προσέγγιση και αλληλεπίδραση με την ομάδα στόχο
πρέπει  να  είναι  προσαρμοσμένη  στα  χαρακτηριστικά  και  τις  περιστάσεις  της
συγκεκριμένης (σε πολλές περιπτώσεις απογοητευμένης) ομάδας.

 RE-ENTER - Οδηγός εκπαιδευομένων: Ο οδηγός δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους
εκπαιδευόμενους  και  έχει  ως  στόχο  να  τους  συμβουλέψει  για  το  πώς  μπορούν  να
χρησιμοποιήσουν  και  να  επωφεληθούν  από  την  πλατφόρμα  e-learning RE-ENTER.  Οι
εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  βρουν  υποστήριξη,  να  λάβουν  απαντήσεις  σε  συνήθεις
ερωτήσεις ή και να θέσουν νέες ερωτήσεις.

 RE-ENTER -  Οδηγός εκπαίδευσης /  καθοδήγησης: Ο οδηγός απευθύνεται,  αφενός,  σε
υφιστάμενους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να έχουν ρόλο μέντορα και αυτούς που
ενδιαφέρονται  να  γίνουν  επιχειρηματίες.  Ο  οδηγός  εξηγεί  τι  είναι  καθοδήγηση,  τι
σημαίνει και ποιες είναι δραστηριότητες περιλαμβάνει. Περιγράφει τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις  και  τον  δεοντολογικό κώδικα που διέπει  τη δραστηριότητα. Το τελικό
μέρος  του  οδηγού  είναι  αφιερωμένο  στους  επιχειρηματίες  που  ενδιαφέρονται  να
ασχοληθούν μια τέτοια δραστηριότητα και υποδεικνύει πώς αυτό μπορεί να γίνει με
επαρκή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

 RE-ENTER - Οδηγός συνεργασίας: Ο οδηγός επικεντρώνεται στις αρχές και τις καλές
πρακτικές που σχετίζονται με την επιχειρηματική συνεργασία. Απευθύνεται σε θέματα
σχετικά  με  τον  προσδιορισμό  συναφών  επιχειρηματικών  εταίρων,  πώς
διαπραγματεύονται συμφωνίες συνεργασίας, αλλά και σε θέματα όπως η από κοινού
ανάπτυξη  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Ο  οδηγός  συμπεριλαμβάνει  συγκεκριμένα
παραδείγματα  και  πρακτικές  με  στόχο  την  υποστήριξη  των  επιχειρήσεων  και
ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τους. Αναφέρονται επίσης οι ιδιαιτερότητες της
εξ’ αποστάσεως συνεργασίας.

 RE-ENTER - Οδηγός χάραξης πολιτικής: Ο οδηγός απευθύνεται σε υπεύθυνους για τη
χάραξη πολιτικής  και βασίζεται στις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο του έργου, όπου
τα διδάγματα αντλούνται και μεταφράζονται σε συγκεκριμένες ιδέες και βήματα για
την  ανάπτυξη  πολιτικών  και  προγραμμάτων  δημόσιας  στήριξης  της
επιχειρηματικότητας  για  ανέργους  μεγαλύτερης  ηλικίας  και  εργαζομένους.  Δίδει
προσοχή σε θέματα σχετικά με τον τρόπο υποκίνησης και συμμετοχής τους και πώς οι
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο σε αυτό.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί,  μέρος ενός ευρύτερου συνόλου κατευθυντήριων γραμμών στο
πλαίσιο του έργου RE-ENTER.
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2. Σε ποιους απευθύνεται;

Ο  οδηγός  εκπαίδευσης  και  καθοδήγησης  για  ηλικιωμένους  άνεργους  και  εργαζομένους
απευθύνεται σε τρεις ομάδες-στόχους:

α) νεότερους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέντορες
β) παλαιότερους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες
γ) οργανισμούς  εξευρέσεως  εργασίας,  εκκολαπτήρια  επιχειρήσεων  ή  άλλους  φορείς

υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Το εγχειρίδιο είναι χωρισμένο σε τμήματα, τα οποία απευθύνονται σε κάθε ομάδα-στόχο και
παρέχουν  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  ενδιαφερόμενοι
μπορούν να καθορίσουν το ρόλο τους. Ο οδηγός περιγράφει τα οφέλη από μια σχέση μέντορα –
εκπαιδευομένου,  καθώς  επίσης  και  χρήσιμες  πληροφορίες  για  το  πώς  οι  ενδιαφερόμενοι
μπορούν να προσεγγίσουν και να καλλιεργήσουν μια τέτοια σχέση. 

3. Εισαγωγή στο έργο RE-ENTER

Γιατί κάποιος να ενδιαφερθεί για το RE-ENTER;

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης 2020 για την Επιχειρηματικότητα, προκειμένου να επανέλθει η
Ευρώπη  στην  ανάπτυξη  και  σε  υψηλότερα  επίπεδα  απασχόλησης,  η  Ευρώπη  χρειάζεται
περισσότερους  επιχειρηματίες.  Επιβεβαιώνει  για  άλλη  μια  φορά  ότι  ένας  από  τους
σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι η επιχειρηματική γνώση, οι
δεξιότητες και η θέληση της ιδρυτικής ή επιχειρηματικής της ομάδας. Το έργο  RE-ENTER
καλύπτει τις ανάγκες των μεγαλύτερων επιχειρηματιών (άνω των 45 ετών) για τη βελτίωση
των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων και  της υποστήριξης τους,  σε διαφορετικές φάσεις
επιχειρηματικής  δραστηριότητας  -  από  την  ανάπτυξη  της  επιχειρηματικής  ιδέας  και  του
επιχειρηματικού σχεδίου, έως την ίδρυση μιας επιχείρησης και κατά τα πρώτα της βήματα
στην αγορά. Οι εργαζόμενοι ή άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν και ικανότητες αλλά και
εμπειρία, π.χ.  400.000 άνεργοι άνω των 45 ετών έχουν κατά μέσο όρο περίπου 25 χρόνια
εμπειρίας, μια απώλεια 10 εκατομμυρίων χρόνων εμπειρίας. Αυτός ο πλούτος δεξιοτήτων και
εμπειριών δεν είναι μόνο ωφέλιμος για την οικονομία, αλλά μπορεί να βοηθήσει να διδάξει την
επόμενη γενιά εργαζομένων. 

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες άνω των 45, έχουν πολύ καλές γενικές γνώσεις σχετικά με τον
τομέα τους και σχετική εμπειρογνωμοσύνη γύρω από το χώρο εργασίας τους. Δεν διαθέτουν
όμως  τις  ειδικές  δεξιότητες  και  γνώσεις  σχετικά  με  την  έναρξη  και  λειτουργία  μιας
επιτυχημένης  και  βιώσιμης  επιχείρησης,  έτσι  χρειάζονται  μεγαλύτερη  έκθεση  σε  θέματα
επιχειρηματικότητας. Έχουν την εμπειρία για να πετύχουν και παράλληλα την απαραίτητη
ωριμότητα για να μειώσουν τον κίνδυνο αποτυχίας.

Έχουν  γίνει  βασικές  αναλύσεις  των  σημερινών  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  και  τα
συμπεράσματα έχουν ως ακολούθως:

1. Μπορούν  να  εντοπιστούν  δύο  διαφορετικές  μορφές  προσπαθειών  σχετικά  με  την
εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, μία ως εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα
που στοχεύει  τους συμμετέχοντες σε σπουδές ΑΕΙ,  η δεύτερη προσπάθεια μπορεί  να
προσδιοριστεί  ως  κατάρτιση  επιχειρηματικότητας  που  στοχεύει  σε  δυνητικούς  ή
υφιστάμενους επιχειρηματίες,

2. Υπάρχουν πολλά προγράμματα επιχειρηματικής υποστήριξης και κατάρτισης, ωστόσο
το κύριο μέλημά τους είναι νέοι επιχειρηματίες με ανώτατη εκπαίδευση,

3. Τα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το θέμα ενσωματώνονται  σε υφιστάμενους
κύκλους ΕΕΚ και σπουδές ΑΕΙ και απευθύνονται μόνο σε σπουδαστές και όχι σε άτομα
που εργάζονται ή είναι άνεργοι

4. Τα  περισσότερα  προγράμματα  εστιάζονται  σε  νεοσύστατες  επιχειρήσεις  υψηλής
τεχνολογίας 
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5. Υπάρχει πλήρης απουσία εκπαιδευτικού υλικού που να προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
ομάδας στόχου.

Το έργο  RE-ENTER "Επιστροφή στην αγορά εργασίας μέσω της επιχειρηματικότητας" - είναι
ένα πρόγραμμα Erasmus+ (2017-1-HR01-KA204-035423) που αποσκοπεί στην κατανόηση του
κινήτρου και των απαιτούμενων δεξιοτήτων δυνητικών και «νέων» επιχειρηματιών άνω των
45,  ιδίως  στις  χώρες  εταίρους,  και  στην  παροχή  ενός  προγράμματος  επιχειρηματικής
ανάπτυξης  που,  να  ανταποκρίνεται  πλήρως  στις  ιδιαίτερες  ανάγκες  τους,  να  προσφέρει
υποστήριξη  για  την  ανάπτυξη  της  επιχειρηματικής  νοοτροπίας,  των  γνώσεων  και  των
δεξιοτήτων τους και το επιτυγχάνει με τον πιο αποτελεσματικό και ενδιαφέρον τρόπο.

Τι προσφέρει το RE-ENTER;

To RE-ENTER έχει δημιουργήσει ένα νέο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα, βασισμένο σε μια υγιή
ανάλυση αναγκών και στην εκπόνηση πρακτικών επιχειρηματικής ανάπτυξης για ανέργους και
εργαζόμενους  άνω  των  45  ετών.  Το  πρόγραμμα  ενσωματώνεται  σε  ένα  καινοτόμο  και
εμπνευσμένο  μαθησιακό  περιβάλλον  μέσω  ΤΠΕ  που  περιλαμβάνει  τη  δημιουργικότητα
ασκήσεις,  διαχείριση ποικιλομορφίας και  άλλα εργαλεία.  παρέχοντας ευκαιρίες  άμεσης και
εικονικής  δικτύωσης  σε  αρχάριους  επιχειρηματίες.  Προβλέπονται  θεματικές  ενέργειες  με
σκοπό την προσαρμογή του προγράμματος για τα διάφορα κίνητρα της ομάδας στόχου.

Ποια είναι η φιλοσοφία;

Το πρόγραμμα RE-ENTER είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο ευέλικτης διάρκειας και παραδίδεται
με εργαλεία και τεχνολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διάρκεια του μαθήματος είναι
περίπου 8,5 ώρες (χωρίς πρόσθετο υλικό). Το μάθημα αποτελείται από 6 ενότητες και όλες οι
ενότητες είναι δομημένες με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινούν με μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα,
συμπεριλαμβανομένων  των  αντικειμενικών  και  αναμενόμενων  μαθησιακών  αποτελεσμάτων.
Στη συνέχεια, στο κύριο μέρος το περιεχόμενο της ενότητας υποστηρίζεται  από πρακτικά
παραδείγματα και η κάθε ενότητα συνοδεύεται από πρόσθετο υλικό:

• Περιπτωσιολογικές  μελέτες  -  Παραδείγματα σχετικά  με  το θέμα της ενότητας,  που
αφορούν  εταιρείες  που  έχουν  αντιμετωπίσει  συγκεκριμένα  προβλήματα  και  τους
τρόπους με τους οποίους τα έχουν λύσει.

• Κουίζ αυτοαξιολόγησης - Μετά από κάθε ενότητα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει
ένα κουίζ με 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, όπου μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις
που έχει αποκτήσει.

• Εισηγήσεις βιβλίων από το  RE-ENTER Book Club - Οι συνεργάτες του προγράμματος
δημιούργησαν ένα κλαμπ με εισηγήσεις βιβλίων που αποτελούν πολύτιμη προσθήκη για
τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα
θέματα.

• Βιβλίο Κατάρτισης - τα διαδικτυακά μαθήματα έχει ως στόχο να προσφέρουν πρακτικές
γνώσεις  στους  εκπαιδευομένους,  γι’  αυτό  το  λόγο  δίνεται  η  ευκαιρία,  μέσα  από
διάφορες  εργασίες  στους  εκπαιδευομένους,  να  σκεφτούν  μελλοντικά  επιχειρηματικά
εγχειρήματα που θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη επιχείρηση.
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4. Οδηγός καθοδήγησης ανέργων και εργαζομένων μεγαλύτερων 
ηλικιών

>>ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

5. Τι σημαίνει ο όρος καθοδήγηση;

Η καθοδήγηση είναι ένα παγκοσμίως γνωστό εργαλείο για τα σχολεία, τις επιχειρήσεις και
τους  οργανισμούς  που  καθοδηγούν  τους  ανθρώπους  στην  επιτυχία  τους.  Οι  ρίζες  του
προέρχονται από την ελληνική μυθολογία. Κατά τη διάρκεια του δεκαετούς Τρωικού Πολέμου,
ο Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης, άφησε τη σύζυγό του και τον γιο του Τηλέμαχο, για να
ηγηθεί  του  στρατού.  Έθεσε τον  Τηλέμαχο υπό τη  φροντίδα  ενός Μέντορας,  του  οποίου  η
δουλειά ήταν να τον προστατεύει και να τον καθοδηγεί. Αυτή είναι η εικόνα ενός μέντορα, ο
οποίος φροντίζει, καθοδηγεί, προκαλεί και διδάσκει κάποιον που είναι ανοικτός στο να λάβει
αυτό το είδος της καθοδήγησης. Εάν μεταφραστεί η μυθολογία στην πράξη, η καθοδήγηση
γίνεται  μια  προσωπική  αναπτυξιακή  σχέση  στην  οποία  ένας  πιο  έμπειρος  ή  περισσότερο
καταρτισμένος  δάσκαλος  (μέντορας)  βοηθά  να  καθοδηγήσει  ένα  λιγότερο  έμπειρο  άτομο
(μαθητή).  Ο  μέντορας  έχει  το  ρόλο  του  συμβούλου,  οδηγού,  προπονητή,  καθηγητή  και
χορηγού.  Αντιπροσωπεύει  τη  γνώση,  την  αντανάκλαση,  τη  διορατικότητα  και  τη  σοφία.
Προσφέρει κατανόηση, συμπόνια, στρατηγική και καλές συμβουλές. Η καθοδήγηση είναι ένα
μέσο  με  ένα  ευρή  φάσμα  εφαρμογών  στην  κοινωνία.  Είναι  μια  μορφή  εκπαίδευσης  και
δικτύωσης και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την επιτυχία ενός ατόμου. 

6. Coaching ή Καθοδήγηση

Οι  όροι  Coaching και  καθοδήγηση
χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, γεγονός που
θα μπορούσε να είναι  παραπλανητικό.  Παρόμοιες
με την υποστήριξή τους στην ανάπτυξη κάποιου,
περιλαμβάνουν  στην  πράξη  πολύ  διαφορετικούς
κλάδους.  Το  Coaching συνήθως περιλαμβάνει  μια
σχέση  περιορισμένης  διάρκειας,  με  έμφαση  στην
εκτέλεση εργασιών  και  την  ενίσχυση ή  εξάλειψη
συγκεκριμένων  συμπεριφορών.  Στο  Coaching
υπάρχει έμφαση στο αποτέλεσμα ή την απόδοσης
και  βοηθά  επαγγελματίες  να  διορθώσουν
συμπεριφορές που μειώνουν την απόδοσή τους. Η
καθοδήγηση συνίσταται σε μια μακροπρόθεσμη σχέση επικεντρωμένη στην υποστήριξη της
ανάπτυξης του ατόμου. Ο μέντορας γίνεται πηγή σοφίας, διδασκαλίας και υποστήριξης, αλλά
όχι  κάποιος  που  παρατηρεί  και  αξιολογεί  συγκεκριμένες  ενέργειες  και  συμπεριφορές  στην
καθημερινή  εργασία.  Και  οι  δύο  μέθοδοι  προσφέρουν  πολύτιμη  αναπτυξιακή  υποστήριξη.
Ωστόσο, η καθοδήγηση προσφέρεται για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ενώ το  Coaching βοηθά
στην άμεση βελτίωση στοχευμένων περιοχών.

7. Αντίστροφη καθοδήγηση

Εάν λάβετε υπ 'όψιν ότι η συνολική ηλικία του εκπαιδευομένου  RE-ENTER είναι άνω των 45
ετών, η πιθανότητα είναι μεγάλη ο μέντορας να είναι νεότερος από τον εκπαιδευόμενο. Ο
χώρος της τεχνολογία είναι γενικά η πρώτη επιλογή που μπορούμε να σκεφτούμε να έχουμε
κάποιον μικρότερο σε ηλικία ως μέντορα. Ειδικότερα, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης είναι
ένας  χώρος  όπου  οι  νεότεροι  έχουν  πολλά  να  διδάξουν  τους  μεγαλύτερους.  Σε  αυτή την
περίπτωση έχουμε την αντίστροφη καθοδήγηση.
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περιέχονται σε αυτήν.
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Η αντίστροφη καθοδήγηση αναφέρεται στην γενική εικόνα του μεγαλύτερου μέντορα και του
νεότερου μαθητή και την αντιστρέφει. Ο μαθητής γίνεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία που θα
αναπτύξει μια σχέση με τον νεότερο μέντορα. «Πιστεύουμε συχνά ότι η καθοδήγηση βασίζεται
στην εμπειρία, αλλά η εμπειρία δεν έρχεται μόνο με την ηλικία, αλλά συμβαίνει καθ 'όλη τη
ζωή» (Vimla Appadoo, Σχεδιαστής Υπηρεσιών στο Τμήμα Εργασίας και Συντάξεων).  Αυτή η
κοινωνία απαιτεί βιώσιμες, ψηφιακές γνώσεις και κατανόηση καινοτόμων μεθόδων επένδυσης
στην γνώση. 

Οι νέοι άνθρωποι έχουν συχνά περισσότερη εμπειρία ζωής μέσω της μετάβασης σε αυτόν τον
ταχέως  μεταβαλλόμενο  κόσμο,  τη  γνώση  στις  τεχνολογίες,  την  ευκολία  εκμάθησης  νέων
μεθοδολογιών  και  έχουν  το  πλεονέκτημα  ότι  μπορούν  να  μεταβούν  γρήγορα  μεταξύ
πολλαπλών δεξιοτήτων. Οι νεότερες γενιές μπορούν να συμβουλεύουν τους μεγαλύτερους, για
αναδυόμενες τάσεις, διαφορετικές απόψεις, για το πώς να μιλήσουν και να πουλήσουν στη
γενιά τους και  για το πώς να οικοδομήσουν μια χωρίς αποκλεισμούς και  διαφοροποιημένη
επιχείρηση. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων γνώσεις σχετικά με θέματα
όπως  η  διαφορετικότητα,  η  παγκοσμιοποίηση και  η  ισορροπία  μεταξύ  επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής. 

>> ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΝΤΩΡΑΣ 

8. Γιατί θα το κάνετε;

Ο ρόλος ενός μέντορα είναι παραδοσιακά ο τομέας ενός μεγαλύτερου, σοφότερου ατόμου που
παίρνει  ένα  νεώτερο,  λιγότερο  έμπειρο  άτομο  υπό  την  ευθύνη  του.  Ωστόσο,  αυτό  δεν
συμβαίνει  πάντα,  ιδιαίτερα  σήμερα.  Πολλά  μπορούν  να  αποκτηθούν  από  σχέσεις  μέντορα
διαφορετικών γενεών, είτε ο μέντορας είναι νεότερος είτε είναι μεγαλύτερος. Μια αυθεντική
και  ισχυρή  σχέση  καθοδήγησης  μπορεί  να  επιτευχθεί  όταν  δύο  άτομα  συναντηθούν,
ανεξάρτητα  από  ηλικία  ή  χρόνια  εμπειρίας,  για  να  υποστηρίξουν  και  να  δώσουν
ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλον. Η ζωή κάποιου που είναι πρόθυμος να είναι παρών και
προσφέρει σοφία και καθοδήγηση μπορεί να αλλάξει εντελώς.

Ως μέντορας σε ένα άτομο άνω των 45 ετών, που ξεκινά μια νέα επιχείρηση, θα έχετε την
ευκαιρία όχι μόνο να βοηθήσετε την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξή αλλά και τη
δική σας, αντλώντας  από τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις. Θα επιτύχουν τους στόχους
τους ταχύτερα όταν αισθάνονται ότι υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται από κάποιον που έχει
πραγματοποιήσει  μια παρόμοια πορεία προηγουμένως,  ακόμα και  αν υπάρχει  μια προφανής
ηλικιακή  διαφορά.  Η  δύναμη  της  καθοδήγησης  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  όλα  τα  μέρη
επωφελούνται  από αυτήν.  Εκτός  από τη  καθοδήγηση που  χρειάζονται  οι  εταιρείες  για  να
πετύχουν σε μια εποχή νέας τεχνολογίας, αυτό που μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι
ότι, αυτό που λαμβάνει την καθοδήγηση, κερδίζει αυτοπεποίθηση και έχει την αίσθηση ότι δεν
μένει μόνος του. Εσείς, από την άλλη πλευρά, θα αναπτύξετε τις δεξιότητες σας ως ηγέτης,
εκπαιδευτής και μέντορας.

9. Ο ρόλος του Μέντορα

Όταν λαμβάνεται υπόψη η αντίστροφη καθοδήγηση, πρέπει να εφαρμόζονται διάφοροι τρόποι
καθοδήγησης.  Σε  γενικές  γραμμές,  ένας μέντορας διδάσκει  τον  μαθητή του  συγκεκριμένα
θέματα, καθοδηγά τον μαθητή σε μια συγκεκριμένη δεξιότητα και διευκολύνει την ανάπτυξή
του, παρέχοντας πόρους και δικτύωση. Εκτός αυτού, ένας μέντορας προκαλή τον μαθητή να
ξεπεράσει τον εαυτόν του, δημιουργεί ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον για την ανάληψη
κινδύνων και εστιάζει την προσοχή του στη συνολική ανάπτυξη του μαθητή. Ενθαρρύνει και
υποστηρίζει το μαθητή να βρει τις απαιτούμενες λύσεις. Υπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες που
πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  όταν  ξεκινάτε  ως  σύμβουλος  σε  ένα  αντίστροφο  περιβάλλον
καθοδήγησης. Λόγω του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται η αντίστροφη καθοδήγηση, με
έναν  μεγαλύτερο  μαθητή  και  έναν  μικρότερο  μέντορα,  μπορεί  να  υπάρχουν  μερικοί
ασυνήθιστοι  παράγοντες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη.  Ο  ρυθμός  με  τον  οποίο
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πραγματοποιείται  η  μάθηση  και  οι  προηγούμενες  εργασιακές  εμπειρίες  του  μαθητή  θα
μπορούσαν να διαμορφώσουν διαφορετικές απόψεις.  Οι νέοι μέντορες διαθέτουν συχνά ένα
έντονο  επιχειρηματικό  πνεύμα.  Ένας  νεότερος  μέντορας  έχει  διαφορετική  αντίληψη  και
πλαίσιο αναφοράς, δεδομένου ότι η εκπαίδευση του ολοκληρώθηκε σε διαφορετικό χρονικό
πλαίσιο. Εκτός αυτού, στη σχέση μεταξύ του μέντορα και του μαθητή, είναι πολύ σημαντική, η
γνώση των κανόνων και αξιών και των δύο. 

10. Τι θα κερδίσετε; 

Mentoring is important, not only because of the knowledge and skills students can learn from
mentors,  but  also  because  it  provides  professional  socialization  and  personal  support  to
facilitate success in the business world and its entrepreneurial surroundings. It isn’t a one-way
street, where the mentor is passing on the knowledge and experience he possess to another,
but,  if  open  minded,  the  mentee  can  teach  the  mentor  through  their  perspective  and
experience  too.  Since  the  RE-ENTER  platform  focusses  on  mentees  over  45  years  old,
experience in life and businesses is one of the main factors to pass on to mentors. In addition
to experience mentors could have several huge personal advantages of guiding mentees.

 Οι μέντορες κερδίζουν ιδέες από το περιβάλλον, τις εμπειρίες και την ιστορία των
εκπαιδευομένων  που  ενισχύουν  την  επαγγελματική  και  προσωπική  τους  ανέλιξη.  Ο
μέντορας θα μπορούσε να βγει έξω από τον κανονικό κύκλο φίλων και την καθημερινή
εργασία για να αποκτήσει μια οικεία αντίληψη για το πώς ο κόσμος φαίνεται μέσα από
τα μάτια κάποιου άλλου. Ο μέντορας μπορεί να δημιουργήσει μια σχέση με κάποιον έξω
από  το  δικό  του  περιβάλλον,  αυξάνοντας  έτσι  το  δίκτυο  του  και  μαθένοντας
περισσότερα  για  άλλους  τομείς  της  ζωής.  Νέες  προοπτικές  θα  μπορούσαν  να
οδηγήσουν σε νέες ιδέες

 Οι μέντορες αναπτύσσουν δεξιότητες ηγεσίας και  επικοινωνίας.  Η  εκμάθηση
του τρόπου συνεργασίας με ανθρώπους με τους οποίους κανονικά ο μέντορας δεν έχει
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ΣΥΜΒΟΥΛΕ
Σ1. Να είστε σαφείς σχετικά με το σκοπό της καθοδήγησης. Με άλλα λόγια, τι ελπίζετε

να πετύχετε   με την καθοδήγηση αυτού του ατόμου; Τι θα θέλατε να κερδίσετε από
αυτή τη σχέση;

2. Να είστε διαθέσιμος όπως υποσχεθήκατε. Όταν εσείς και ο εκπαιδευόμενος
συμφωνείτε να         συναντηθείτε ή να μιλήσετε στο τηλέφωνο σε συγκεκριμένη

μέρα και ώρα, θα πρέπει να είστε     τυπικός.

3. Να είστε πλήρως παρόντες και ειλικρινείς με τα σχόλιά σας στον εκπαιδευόμενο. Ο
εκπαιδευόμενος είναι εκεί για να μάθει από εσάς και να αναπτύξει στις ικανότητές
τους. Μπορεί να το επιτύχει μόνο αν εσείς είναι ειλικρινείς με τις απόψεις και τις

συστάσεις σας.
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φυσική  σχέση,  είναι  το  σήμα  κατατεθέν  ενός  μεγάλου  ηγέτη,  δεξιότητες  που
αναπτύσσονται μέσω της καθοδήγησης. Επιπλέον, επιδεικνύοντας υπομονή με όσους
έχουν ανάγκη καθοδήγησης και υποστήριξης και βοηθώντας τους να κατανοήσουν την
καλύτερη πορεία προς τα εμπρός είναι καλά παραδείγματα λειτουργικής ηγεσίας. Η
ενίσχυση  δεξιοτήτων  ηγεσίας  με  τον  τρόπο  αυτό  θα  μπορούσε  να  βελτιώσει  τις
επιδόσεις  στην  καθημερινή  ζωή  και  να  κατανοήσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  η
παλαιότερη γενιά βλέπει τα πράγματα.

 Οι  μέντορες  ενισχύουν  τις  γνώσεις  τους  και  προάγουν  τον  αυτο-
προβληματισμό.  Η  καθοδήγηση  παρέχει  μια  ευκαιρία  να  ανάλυσης  όχι  μόνο  των
επιτευγμάτων αλλά και της συγκεκριμένης πορεία προς το στόχο. Τι πρέπει να γίνει
τώρα  για  να  διασφαλιστεί  η  συνέχιση  της  μάθησης;  Οι  ερωτήσεις  ενός  μαθητή
υποστηρίζουν  συχνά  βαθύτερες  γνώσεις  σχετικά  με  την  μαθησιακή  πορεία  και  τα
αποτελέσματα.

 Οι μέντορες επωφελούνται από την
ανταλλαγή  εμπειρίας  με  άλλους.
Δεν  υπάρχει  μεγαλύτερη  ικανοποίηση
από  το  να  γνωρίζεις  ότι  κάνεις
διαφορά  στη  ζωή  κάποιου  άλλου.  Ο
μέντορας  κερδίζει  εγγενείς  αμοιβές
βοηθώντας άλλους.

>>ΜΑΘΗΤΕΣ

11. Γιατί να έχεις ένα μέντορα; 

Η  καθοδήγηση  θα  βοηθήσει  στην  ανάπτυξη
και ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων
σας.  Ένας μέντορας θα σας διδάξει  πώς να
χρησιμοποιήσετε τεχνικές ηγεσίας εντός και
εκτός του πεδίου της εμπειρογνωμοσύνης. Η
επιτυχία δεν εξαρταται μόνο από τις τεχνικές
γνώσεις  σας,  αλλά  και  στις  κοινωνικές
δεξιότητες  που  μπορεί  να  είναι  εκτός  του
πεδίου  της  εμπειρογνωμοσύνης  σας.  Ένας
μέντορα  μπορεί  να  συμβάλει  σε  μια
επιτυχημένη  σταδιοδρομία.  Ακόμη  και
επαγγελματίες μπορούν να επωφεληθούν από
τις  εμπειρίες  και  την  τεχνογνωσία  ενός
μέντορα που έχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά
με την επιχειρηματικότητα. 

Ως εκπαιδευόμενος,  θα  αναπτύξετε  γνώσεις,
δεξιότητες  και  ικανότητες,  θα  μάθετε  νέες
προοπτικές και θα κληθείτε να σκέφτεστε έξω
από το κουτί και να ξεπεράσετε τα όρια σας.
Ένας καλός μέντορας θα σας καθοδηγήσει και
θα  σας  προκαλέσει,  δίνοντας  παράλληλα
εποικοδομητική ανατροφοδότηση, η οποία θα
οδηγήσει στην ανάπτυξη και κατανόηση των
δυνατών  και  αδύναμων  σημείων  σας.  Ο
μέντορας  μπορεί  να  σας  βοηθήσει  στην
επέκταση του  δικτύου  και  τη  βελτίωση των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων σας. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση αντικατοπτρίζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις των δημιουργών της και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΒΡΕΙΤΕ
ΜΕΝΤΟΡΑ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ
Οι μέντορες είναι μια μεγάλη πηγή κινήτρων
και έμπνευση. Είτε δεν είστε βέβαιοι για την
επόμενη επιχειρηματική κίνηση ή βρεθήκατε

σε μια δύσκολη φάση στην δική σας
σταδιοδρομία, μιλώντας με έναν μέντορα

μπορεί να σας βοηθήσει να ορίσετε
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους
στόχους και να πάρετε το σωστό δρόμο.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Οι μέντορες προσφέρουν καθοδήγηση σε

τομείς όπου δεν είχατε την ευκαιρία να
βιώσετε ή να έχετε σχετικές εμπειρίες. Αυτό

είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται
για νέες τεχνολογίες και το online

marketing. Η δική τους ενθάρρυνση μπορεί
να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε

καινούριες ευκαιρίες.

ΑΥΤΟΓΝΩΣΊΑΣ
Αναγνωρίζοντας τα δικά σας σφάλματα

μπορεί να είναι δύσκολο. Ένας καλός
μέντορας θα σας προσφέρει πολύτιμη

ανατροφοδότηση και προτάσεις που θα σας
επιτρέπουν να βελτιώσετε τις ικανότητές

σας. Η
εποικοδομητική κριτική είναι εξαιρετικά

επωφελής, είναι το κλειδί για την αυτο-
ανάπτυξη και την επαγγελματική σας

εξέλιξη.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι

ουσιαστικής σημασίας, αλλά ένας έμπειρος
μέντορας, μπορεί να σας βοηθήσει να

μετατρέψετε την ιδέα σας σε επιχείρηση.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ένας καλός μέντορας θέλει να σας δει

να επιτυγχάνετε και θα σας πολλές φορές θα
σας προκαλέσει να υπερβείτε τον εαυτόν

σας.
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Γιατί να έχεις έναν νεότερο μέντορα;

Οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν ότι είναι μέρος μιας μεγαλύτερης αποστολής και να έχουν την
δύναμη να επηρεάζουν την αλλαγή. Οι νέοι, ή οι λεγόμενοι "Millennials", αγκαλιάζουν αυτή τη
νοοτροπία και συχνά έχουν μια ενδιαφέρουσα προοπτική που οι «παραδοσιακοί ηλικιωμένοι»
άνθρωποι ίσως δεν είχαν σκεφτεί. Η συμμετοχή των νέων στην κοινωνία θα οδηγήσει σε νέες,
φρέσκες ιδέες. Οι "Millennials" είναι φιλόδοξοι και παρόλο που ίσως δεν έχουν τόσο μεγάλη
εμπειρία, είναι μηχανές ιδεών. Αγαπούν τον εαυτό τους και σκέφτονται διαφορετικά. Παρά την
ενεργό δράση της νέας γενιάς, όσοι είναι νέοι στη βιομηχανία, ανεξάρτητα από την ηλικία, θα
ανακαλύψουν  ότι  η  ύπαρξη  ενός  μέντορα,  παλαιότερου  ή  νεότερου,  μειώνει  τον  χρόνο
μάθησης για την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι πιο κρίσιμες για μια καρποφόρα
καριέρα. 
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12. 4.1.8. Πώς να γίνετε Μαθητής;

"Αν κάνεις μόνο τι μπορείς να κάνεις, δεν θα είσαι ποτέ καλύτερος από αυτό που είσαι" - ένα
μεγάλο απόσπασμα από τον Δάσκαλο  Shifu στο  Kung Fu Panda 3 όπου ζητά από τον  Po, το
Kung Fu Panda, να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, έξω από τη ζώνη άνεσής του. Η εύρεση ενός
μέντορα, ο οποίος είναι νεότερος από εσάς, ίσως να σας φανεί ένα περιττό βήμα στην αρχή,
αλλά λαμβάνοντας αυτό το βήμα θα μπορέσετε ίσως να δημιουργήσετε τη μεγαλύτερη αλλαγή
για την επιχείρησή σας. Όταν ξεκινήσετε μια αντίστροφη καθοδήγηση, σας συνιστούμε να
κάνετε τα εξής:

• Βρείτε έναν μέντορα, ο οποίος πιστεύετε ότι αντανακλά καλύτερα την νέα γενιά.

• Να είστε ειλικρινείς με τους δικούς σας στόχους για την καθοδήγηση. Να έχετε ανοιχτό
μυαλό και είστε δεκτικοί σε ένα διαφορετικό στυλ επικοινωνίας. Και μην ξεχνάτε ότι 
εσείς ορίζετε τα όρια με τον τρόπο που αντιδράτε μέσα σε αυτή τη σχέση με τον 
μέντορα.

• Να είστε ένας συνετός μαθητής και να μην σταματάτε ποτέ τη μάθηση. Η γνώση των 
Millennials και Generation Z μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική και θα μπορούσε να 
συμπληρώσει τη δική σας. Ανοίξτε το μυαλό σας και είστε δεκτικοί στα νέα πράγματα. 
Η μάθηση είναι δια βίου, ποτέ δεν τελειώνει. Η ψηφιακή ζωή θα πρέπει να είναι ένα 
καθημερινό παιχνίδι.

• Προσπαθήστε να βρείτε απαντήσεις σε: α) Τι μπορώ να κάνω για να χρησιμοποιήσω και 
να εκμεταλλευτώ καλύτερα την τελευταία τεχνολογία, τα κοινωνικά μέσα και τις 
τρέχουσες τάσεις στην καινοτομία; β) Τι σημαίνει να είσαι ψηφιακά «κουλ» σήμερα;

• Μοιραστείτε τα σχέδια ή τις σκέψεις σας ψηφιακά και ζητήστε σχόλια

• Βεβαιωθείτε ότι ο σύμβουλός σας θα μάθει νέα πράγματα και από εσάς.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Να είστε σαφείς σχετικά με το σκοπό αυτής της δέσμευσης. Ποιος είναι ο στόχος 
αυτής της σχέσης; Τι θέλετε να κερδίσετε από αυτή την εμπειρία?

2. Να είστε τυπική στο χρόνο και να είστε πλήρως προετοιμασμένοι. Εάν σας δοθεί 
εργασία, ολοκληρώστε την πριν από τη συνεδρία. Ο μέντορας σας παρέχει πολύτιμο 
χρόνο. Έτσι εκπληρώστε τη δέσμευσή σας και δείξτε ευγνωμοσύνη και εκτίμηση του 
χρόνου του μέντορα.

3. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να παρέχετε αξία στον μέντορα. Με άλλα λόγια, υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα όπου ο μέντορας χρειάζεται τη δική σας βοήθεια; Αυτό μπορεί να 
λάβει τη μορφή έρευνας ή παρέχοντας πληροφορίες, όπως μια νέα μελέτη, είδηση ή 
μια επαφή που μπορεί να διευθετήσετε.
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13. Τι θα κερδίσετε;

Εκτός  από  την  προσωπική  καθοδήγηση,  την  ανάπτυξη  επιχειρηματικών  δεξιοτήτων  και
γνώσεων, ως εκπαιδευόμενος θα απολαύσετε επίσης πολλά σχετικά οφέλη.

• Εξατομικευμένες ευκαιρίες ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν 

«εκτεταμένα καθήκοντα» που απαιτούν από τον μαθητή να αναπτύξει νέες δεξιότητες ή

να βελτιώσει υπάρχοντες

• Αποκτήστε πολύτιμες συμβουλές - Οι μέντορες μπορούν να σας προσφέρουν 

πολύτιμη εικόνα για το τι χρειάζεται για να προχωρήσετε. Μπορούν να είναι ο οδηγός 

σας και ο "ηχητικός πίνακας" για ιδέες, βοηθώντας σας να αποφασίσετε για την 

καλύτερη πορεία δράσης σε δύσκολες καταστάσεις. Μπορείτε να μάθετε εργάζεστε 

αποτελεσματικότερα και να αποφύγετε την "επανεφεύρεση του τροχού".

• Να επεκτείνετε τις ηγετικές σας ικανότητες

• Αναπτύξτε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας - Οι μέντορες μπορούν να σας 

βοηθήσουν να εντοπίσετε τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που χρειάζεστε για να 

πετύχετε. Μπορούν να σας διδάξουν τι πρέπει να γνωρίζετε ή να σας συμβουλεύσουν 

σχετικά με το πού να αποταθείτε για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

• Βελτιώστε τις δεξιότητές σας στην επικοινωνία - Όπως και ο μέντορας σας, 

μπορείτε επίσης να μάθετε να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά, κάτι που μπορεί να 

σας βοηθήσει στην εργασία σας.

• Μάθετε νέες προοπτικές - Και πάλι, μπορείτε να μάθετε νέους τρόπους σκέψης από 

τον σύμβουλό σας, ακριβώς όπως ο μέντορας σας μπορεί να μάθει από εσάς.

• Δημιουργήστε το δίκτυό σας - Ο μέντορας σας μπορεί να σας προσφέρει την 

ευκαιρία να επεκτείνετε το υπάρχον δίκτυο προσωπικών και επαγγελματικών επαφών 

σας.

• Προωθήστε την καριέρα σας - Ένας μέντορας σας βοηθά να παραμείνετε 

συγκεντρωμένοι και σε καλό δρόμο στην καριέρα σας μέσω συμβουλών, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, δικτύωσης κ.ο.κ.

Και θυμηθείτε, η εμπειρία δεν είναι το παν, ειδικά όταν δεν υπάρχει κανείς δίπλα σας που να
μπορεί  να  σας  καθοδηγήσει  για  το  πώς  να  αναπτύξετε  τις  απαιτούμενες  επιχειρηματικές
δεξιότητες και γνώσεις. Η αντίστροφη καθοδήγηση προσφέρει νέες απόψεις που προέρχονται
από μια νεότερη γενιά. 

>> ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΕΝΤΟΡΑ 

14. Προώθηση της καθοδήγησης για άτομα άνω των 45 

Όταν υπάρχει μια υγιής συμβουλευτική σύμπραξη, υπάρχει 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να
επιτύχει τους στόχους της. Η διαδικασία αντιστοίχισης μεταξύ του μέντορα και του μαθητή
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Πρώτον, οι μέντορες και οι εκπαιδευτές πρέπει να συμβάλλουν σε
συγκεκριμένους  στόχους  του  προγράμματος  καθοδήγησης.  Ο  μαθητής  πρέπει  να  έχει  τη
δυνατότητα να μάθει για θέματα που σχετίζονται με τους στόχους του. Ο μέντορας πρέπει να
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προσφέρει  ειδικές  γνώσεις,  δεξιότητες,  υπόβαθρο  και  πληροφορίες  σχετικά  με  τους
καθορισμένους στόχους.

Τόσο ο σύμβουλος όσο και ο μαθητής συμμετέχουν στη σχέση καθοδήγησης σε εθελοντική
βάση. Η βασική αρχή είναι ότι ο μαθητής ψάχνει για κάτι που ο μέντορας έχει να προσφέρει. Η
σχέση βασίζεται όχι μόνο στην προσφορά και τη ζήτηση, αλλά και στο ερώτημα πίσω από την
ερώτηση (μαθητής) και την εμπειρία πίσω από την εμπειρία (μέντορας).

Μπορεί να βρίσκεστε σε ένα μέρος, όπου γνωρίζετε ένα άτομο άνω των 45 ετών, που μπορεί
να θέλει να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση ή κάποιος που το έχει κάνει ήδη. Προωθώντας τη
λογική  της  καθοδήγησης  μεταξύ  αυτών  των  ανθρώπων,  μπορείτε  να  δημιουργήσετε  νέες
ευκαιρίες που ίσως να μην προκύψουν χωρίς μια τέτοια σχέση, η καθοδήγηση από νεότερους
ανθρώπους μπορεί να είναι επίσης μια ευκαιρία.

15. Πώς να δημιουργήσετε μια σχέση μέντορα + μαθητή;

Ενώ  τα  προγράμματα  αντίστροφης  καθοδήγησης  μπορούν  να  οριστούν  καλύτερα  και  να
διαρθρωθούν μέσα σε έναν οργανισμό, υποθέτοντας ότι είστε ένας οργανισμός ανεργίας, μια
θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ή απλά κάποιος που βλέπει μια ευκαιρία δύο άτομα να βοηθήσουν ο
ένας τον άλλον μπορείτε συμβάλετε και να βοηθήσετε να δημιουργηθεί μια σχέση μέντορα +
μαθητή.

Σε μια αμφίδρομη σχέση καθοδήγησης, και τα δύο μέρη πρέπει να νιώθουν αξιέπαινα για τις
συνεισφορές τους, ενώ αποκτούν απτά οφέλη, όπως γνώσεις, νέες ιδέες και σχέσεις με άλλους
ανθρώπους. Και όσο πιο σταθερή είναι η σχέση, τόσο πιο πιθανό είναι η σχέση καθοδήγησης να
έχει συνέχεια. Ωστόσο, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η εύρεση της σωστής σύνδεσης.

Ακολουθούν ορισμένα βήματα που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε:

1. Πού να ξεκινήσετε

Δεδομένου  ότι  η  αντίστροφη  καθοδήγηση  δεν  είναι  τόσο  ευρέως  αναγνωρισμένη  όσο  η
παραδοσιακή καθοδήγηση, μπορεί να χρειαστεί να εξηγήσετε τα βασικά στοιχεία, τα οποία
είναι επίσης γραμμένα σε αυτό το εγχειρίδιο. Μπορείτε να εξηγήσετε σε κάθε συμμετέχοντα τι
αναμένεται από αυτούς, την προβλεπόμενη χρονική δέσμευση και τα δυνητικά οφέλη.

• Μπορείτε να υπενθυμίσετε στους νεότερους επιχειρηματίες ότι αυτοί είναι ειδικοί και 
ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους είναι πολύτιμες και θα μπορούσαν να είναι 
επωφελείς για κάποιον άλλο, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσαν να αποκτήσουν σημαντικές
γνώσεις.

• Εάν γνωρίζετε μια επιτυχημένη σχέση αντίστροφης καθοδήγησης μοιραστείτε την 
ευρέως. 

2. Σύνδεση

Όπως κάθε σχέση, η αντίστροφη καθοδήγηση είναι πιο επιτυχημένη όταν ο μέντορας και ο
εκπαιδευόμενος ταιριάζουν καλά. Εξετάστε ποια στοιχεία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
έναν  κοινό  δεσμό.  Για  παράδειγμα,  είναι  και  οι  δύο  αποφοίτοι  του  ίδιου  πανεπιστημίου;
Μοιράζονται ένα πάθος για το τένις; Μήπως είναι εθελοντές στο ίδιο φιλανθρωπικό ίδρυμα;
Ενώ αυτά τα κοινά στοιχεία μπορεί να φαίνονται επιφανειακά, μπορούν να συμβάλουν στην
καλλιέργεια  μιας  κοινής  αίσθησης  ταυτότητας  και  δέσμευσης.  Η  αντίστροφη  καθοδήγηση
μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική μέθοδο για την ακύρωση του  status quo, και την
προώθηση της καινοτομίας. Και το καλύτερο μέρος; Είναι δωρεάν! Σε αυτό το σημείο μπορεί
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να έχετε ήδη κάποιον στο μυαλό σας,  ο  οποίος θα μπορούσε να επωφεληθεί  από αυτή τη
σχέση,  είτε ένας νεότερος επιχειρηματίας που έχει  ευρεία γνώση των τελευταίων τάσεων
στην αγορά, είτε ένας παλαιότερος επιχειρηματίας που θα μπορούσε να επωφεληθεί από νέες
ιδέες. Μην διστάσετε, είναι καιρός να συνδεθείτε!

3. Έλεγχοι

Όπως και με οποιαδήποτε σχέση, οι σχέσεις καθοδήγησης χρειάζονται παρακολούθηση. Κάντε
τακτικούς ελέγχους για να βεβαιωθείτε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Αν οι συμμετέχοντες δεν
έχουν  ξεπεράσει  μια  αρχική  συνάντηση,  ενθαρρύνετε  τους  να  συνεχίσουν.  Συγκρούσεις
προσωπικότητας; Δοκιμάστε διαφορετικούς συνδυασμούς.

16. Τελικές παρατηρήσεις

Η καθοδήγηση είναι  κάτι  περισσότερο από μια λέξη-κλειδί  -  μπορεί  να αποτελέσει  βασικό
συστατικό για την επιτυχία, είτε πρόκειται για το ξεκίνημα ενός ατόμου, για μια ανελισσόμενη
ομάδα είτε  για  εργασία  σε  ένα  μεγάλο οργανισμό.  Αλλά  τι  θα  μπορούσε  ένα  έμπειρο  και
καθιερωμένο άτομο που έχει ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση στην επαγγελματική του πορεία
να μάθει από κάποιον που μόλις αρχίζει; Η εμπειρία λέει Πολλά! Με την εισαγωγή φρέσκων
ιδεών  και  μια  νέα  προοπτική,  η  αντίστροφη  καθοδήγηση  εξουδετερώνει  τις  ανακριβείς
υποθέσεις,  τις  ανυπότακτες  προκαταλήψεις  και  τα  τυφλά  σημεία  των  επιχειρήσεων  που
προέρχονται από το παρελθόν ενός κλάδου ή ενός ρόλου.

Με τη βοήθεια του εγχειριδίου καθοδήγησης, ελπίζουμε να έχετε καταφέρει να δείτε ποια είναι
τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας παλαιότερος από έναν νεώτερο και το αντίστροφο,
γιατί είναι έξυπνο (και για τα δύο μέρη) να ακολουθήσετε αυτή τη διαδρομή και ποια σημεία
πρέπει να προσέξετε. Παρόλο που η εμπλοκή σε μια σχέση καθοδήγησης μπορεί να φέρει τις
δικές της προκλήσεις, εφ 'όσον και τα δύο μέρη διατηρούν ανοιχτό μυαλό και σέβονται τις
απόψεις ο ένας του άλλου μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν από μια τέτοια
σχέση.
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