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Mentoring - cesta k úspechu!
Súčasná situácia
Staršie aktívne obyvateľstvo má veľmi dôležité znalosti a zručnosti, ktoré môžu byť spojené cez
medzigeneračný proces transferovania znalostí a skúseností mladšej aktívnej generácie pri ich práci a
v ich kariére u malých a stredných podnikateľov, čo je silným piliérom pre systém zamestnávateľov v
Európe.

Vďaka predchádzajúcim skúsenostiam v tejto oblasti, konzorcium zostavené zo 7 partnerov

zo 6 rozličných krajín – Portugalsko, Belgicko, Turecko, Slovensko, Poľsko a Veľká Británia, ktoré
označilo mentoring ako príležitosť na spropagovanie výmeny skúseností a kompetencií medzi
generáciami u malých a stredných podnikateľov, zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a
investovaním do celoživotného vzdelávania. Prvá fáza projektu BMW – Buďte mentorom na pracovisku
je charakterizovaná uskutočnením prieskumu ohľadom mentoringovej kultúry u malých a stredných
podnikateľov; indetifikovaním mentoringových príležitostí , ako firmy vidia mentoring v ich rozvojovej
stratégií, zavedenie kapacít manažmentu pre adaptovanie mentoringu, mentoringových skúseností, a
pod. a porovnanie medzi parterskými krajinami.
Dosiahnuté výsledky doposiaľ
Projekt obsahuje transfer už existujúcich a overených nástrojov a metodológií, adaptovaných,
testovaných a realizovaných medzi novou cieľovou skupinou. Nasledovné výstupy boli rozvinuté počas
procesu transferu:
- novú koncepciu založenú na IKT nastavujúcu mentoringpvú schému pre malých a stredných
podnikateľov
- metodológiu na certifikovanie mentorov, vrátane inovatívneho kurzu pre potenciálnych mentorov
- inovatívneho sprievodcu ako vytvoriť efektívny vzťah medzi mentorom a študentom;
- IKT školenie ako sa stať e-mentorom vrátane systému na vyhodnotenie mentoringovej schémy a
výsledkov

Budúce kroky
Ďalším krokom je podporovať vyvinuté moduly s cieľom umožniť potenciálnym používateľom zapojiť
sa do vzdelávacích aktivít a zoznámiť sa s BMW platformou, spoznať úspechy a súvisiace výhody BMW
projektu. To bude vykonané tým, že sa zahrnie cieľová skupina do testovania vytvorených elearningových moduloch na BMW platforme.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia [oznámenie] reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto
dokumente.
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Partnerstvo
Krajina

Názov partnerskej inštitúcie

Webstránka

PORTUGALSKO

CTCP

www.ctcp.pt

BELGICKO

JONAC

www.jonac.be

BELGICKO

OBELISK

www.obelisk.be

TURECKO

POINT

www.pnt-grp.com

SLOVENSKO

COOP

www.vic.sk

POĽSKO

PROFUTURA

www.profutura.poznan.pl

ANGLICKO

INOVA

www.inovaconsult.com

Všeobecné informácie
1. Trvanie projektu: Október 2013- September 2015 a webstránka projektu www.bmw-eu.net
2. Projekt
je
súčasťou
Programu
celoživotného
vzdelávania
Európskej
komisie
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm)
tento
program
financuje veľa rôznych aktivít v rozličných škálach. Patria sem mobilitné iniciatívy umožňujúce
ľuďom absolvovať školenie v inej krajine, projekty založené na spolupráci a rozvoji inovatívnych
praktík a sieťové programy zamerané na problematické stránky sektora; Leonardo da Vinci
(http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html ) umožňuje organizáciám
z oblasti vzdelávania pracovať s partnermi z Európy, vymieňať si praktické skúsenosti a zvyšovať
odbornosť personálu. Mal by zatraktívniť mladým ľuďom odborné vzdelávanie a pomôcť získať
nové
zručnosti,
vedomosti
a kvalifikáciu.
Program
takisto
podporuje
celkovú
konkurencieschopnosť Európskeho trhu práce.
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