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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ MENTORING 

To ευρωπαϊκό έργο Mentee ανέπτυξε δύο ξεχωριστά πλαίσια δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα και το 

mentoring.  Στο Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων (Competence Framework for Entrepreneurship 

Competences) και στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων Mentoring (Competence Framework for Mentoring 

Competences),  καταγράφονται οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν ή να αναπτύξουν 

επιχειρηματίες και μέντορες αντίστοιχα ώστε να είναι επιτυχημένοι. Τα δύο αυτά πλαίσια αποτελούν τη 

βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο εκπαίδευσης και επιχειρηματικής υποστήριξης που 

βασίζεται στη μεθοδολογία "Mentoring Circles"™, και είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους του έργου. 

Ταυτόχρονα αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης που επιθυμούν να εστιάσουν σε μοντέλα υποστήριξης και καθοδήγησης μέσα από 

διαδικασίες ενεργητικής μάθησης και πρακτικής κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα.   

Τα δύο αυτά Πλαίσια Δεξιοτήτων συνδέονται μεταξύ τους μέσω του βασικού τους στόχου να 

καταγράψουν και να κατηγοριοποιήσουν βασικές δεξιότητες επιχειρηματιών και μεντόρων προκειμένου 

να ενισχύουν από κοινού σε μόνιμη βάση την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων 

Για τον εντοπισμό επιχειρηματικών δεξιοτήτων καταγράφηκαν 40 καλές πρακτικές σε 28 Ευρωπαϊκές 

χώρες, από τις οποίες οι 17 αφορούν ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ οι υπόλοιπες 23 

αναφέρονται σε  πρωτοβουλίες/προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης και mentoring που έχουν 

υλοποιηθεί ή υλοποιούνται από διάφορους φορείς.  Επιπλέον, διενεργήθηκαν 5 συνεντεύξεις με 

επιχειρηματίες στις χώρες που συμμετέχουν στο Mentee (Πολωνία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειo, Ιταλία, 

Πορτογαλία) οι οποίες έδειξαν ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι διαπροσωπικές δεξιότητες έχουν 

κεντρική σημασία για την επιχειρηματικότητα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα της 

ποσοτικής έρευνας, η οποία συγκέντρωσε απαντήσεις από 140 έμπειρους επιχειρηματίες. 

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Mentoring 

Για τον εντοπισμό των απαραίτητων δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας μέντορας, πραγματοποιήθηκαν 

αντίστοιχα 5 συνεντεύξεις ανά χώρα. Ακολούθησε ποσοτική έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 

110 έμπειρων μεντόρων, και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν καταγράφηκαν στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων 

Mentoring. 

Δεξιότητες, γνώσεις, και χαρακτηριστικά παρουσιάστηκαν στη συνέχεια στο επίπεδο της δυναμικής τους 

και της σημασίας τους (υψηλή, μέτρια και περιορισμένη), όπως ακριβώς προσεγγίστηκαν από τους 

επιχειρηματίες και μέντορες αντίστοιχα που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε το πλήρες κείμενο των αποτελεσμάτων της έρευνας (στα 

Αγγλικά) εδώ     

Λίγα λόγια για το έργο 

Το έργο MENTEE - Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs συγχρηματοδοτείται 

από το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ και ανταποκρίνεται στην ανάγκη  για μόνιμη 

και ολοκληρωμένη υποστήριξη φιλόδοξων, αλλά και ‘νέων’ επιχειρηματιών, με τη βοήθεια ενός 

επιτυχημένου μοντέλου επιχειρηματικού mentoring, αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας. Το 

έργο συντονίζει ο οργανισμός INnCREASE SP. z o.o στην Πολωνία. Συμμετέχουν 6 επιπλέον οργανισμοί 

από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, και την Πορτογαλία. To Mentee ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 

του 2014, ενώ θα ολοκληρώσει τις εργασίες του τον Αύγουστο του 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΜΕΝΤΕΕ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου   

www.mentee-project.eu   ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση mentee@mentee-project.eu 

http://www.mentee-project.eu/outcomes.html
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