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Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του δηµιουργού και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Χαιρετηστήριο σηµείωµα για τις µικροεπιχειρήσεις
Σας ευχαριστούµε που συµφωνήσατε να συνεργαστείτε µαζί µας στο πρόγραµµα Επιχειρηµατικής
Εµβάπτισης. Ο επιχειρηµατίας που εργάζεται µαζί σας θα έχει µια ευκαιρία να δει πώς πραγµατικά
λειτουργεί µια επιχείρηση από πρώτο χέρι. Ελπίζουµε ότι µε τη σειρά τους θα µπορέσουν να
συµβάλουν σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες ασχολείστε αυτό το διάστηµα
Ακολουθώντας αυτό το επιχειρηµατικό πρόγραµµα καθοδήγησης και εµβάθυνσης, καλούµε εσάς
και τον νέο επιχειρηµατία τον οποίο υποστηρίζετε, να γράψετε ένα σύντοµο προφίλ της
επιχείρησής σας και της επιχειρηµατικής ιδέας σας και να δηµοσιεύσετε αυτά τα προφίλ σε ένα
Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο που θα παρουσιαστεί µέσω της ιστοσελίδα του έργου µέχρι το τέλος
του έργου τον Σεπτέµβριο του 2018. Αυτό θα βοηθήσει στην προώθηση της επιχείρησής σας και
θα σας συνδέσει µε τους 8 ΕΕ εταίρους της.

Εισαγωγή στο Πρόγραµµα SHADOWS και στο Πρόγραµµα Σπουδών
Η επένδυση στην εκπαίδευση για την επιχειρηµατικότητα είναι µία από τις υψηλότερες επενδύσεις
επιστροφής που µπορεί να κάνει η Ευρώπη, καθώς η επιχειρηµατικότητα και η αυτοαπασχόληση
αποτελούν κλειδί για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης. Ο
πρωταρχικός ρόλος που διαδραµατίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στην προώθηση της
οικονοµικής ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας γίνεται όλο και περισσότερο
κατανοητός.
Το πρόγραµµα SHADOWS έχει έναν αριθµό βασικών στόχων, αλλά πρωτίστως το έργο εστιάζεται
στη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιµων προγραµµάτων επιχειρηµατικότητας και του
εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των δυνητικών ΔΠΒ επιχειρηµατιών για τη δηµιουργία και
τη λειτουργία επιτυχηµένων επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά
συγκεκριµένα το δυναµικό των µεταπτυχιακών επιχειρηµατιών σε αυτόν τον σηµαντικό τοµέα και η
υποστήριξη νέων επιχειρηµατιών µε ένα ισχυρό πλαίσιο καθοδήγησης αποτελεί σηµαντική
καινοτοµία του προγράµµατος SHADOWS. Ως εκ τούτου, µέρος του είναι έργο είναι να δούµε πώς
οι νέοι επιχειρηµατίες της πολιτιστικής και δηµιουργικής οικονοµίας µπορούν καλύτερα να
εκπαιδευτούν παρέχοντας µέντορες για την υποστήριξή και εκτέλεση επιτυχηµένων επιχειρήσεων
αυτού για να επηρεάσουµε την πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης του τοµέα στην Ευρώπη. Για
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να υποστηρίξει τους πιθανούς επιχειρηµατίες στον ΔΠΒ τοµέα, η οµάδα του έργου SHADOWS έχει
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αναπτύξει 10 ενότητες ειδικά για την αντιµετώπιση των αναγκών των δηµιουργικών και
πολιτιστικών επιχειρηµατιών. Οι νέοι επιχειρηµατίες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν αυτό το
υλικό πριν, ή κατά, την εµπλοκή µε σας ως µέρος της επιχειρηµατικής εµβάπτισης τους.

Μέντορες του ΔΠΒ τοµέα
Η συνεργασία µε τους ΔΠΒ επιχειρηµατίες διαφέρει σηµαντικά από πολλούς άλλους τοµείς.
Κίνητρο είναι σπάνια το να κερδίζουν χρήµατα, αλλά είναι πιο πιθανό να βρουν έναν τρόπο να
ζουν µε την εκπλήρωση του δηµιουργικού δυναµικού που θέλουνε. Πολλοί ΠΔΒ πτυχιούχοι
ασχολούνται επίσης µε το να «καθιστούν τον κόσµο έναν καλύτερο µέρος» και έτσι προσελκύονται
από τα έργα που εκπληρώνουν αυτόν τον στόχο. Εξαιτίας αυτού, ο δηµιουργικός επιχειρηµατίας
είναι απίθανο να έχει αναπτύξει µερικές από τις ρεαλιστικές επιχειρηµατικές δεξιότητες που θα
χρειαστούν, αλλά µάλλον την «ελπίδα για το καλύτερο» που κατά κάποιον τρόπο θέλουν να
δηµιουργηθεί. Πολλοί δηµιουργικοί απόφοιτοι θα έχουν όµως διαφορετικές δεξιότητες τις οποίες
δεν θα κατέχει ο πιο συµβατικός επιχειρηµατίας, όπως η εµφάνιση ευκαιριών, η δηµιουργία
ασυνήθιστων συνδέσµων και η άνετη ανάληψη κινδύνων. Είναι χρήσιµο να το αναγνωρίσουµε και
να αναγνωρίσουµε αυτές τις ιδιότητες ως σηµαντική συµβολή σε οποιαδήποτε επιχείρηση και
µέρος µιας δηµιουργικής διαδικασίας.
Δουλεύοντας µε ένα πιο καθιερωµένες δηµιουργικές επιχειρήσεις θα είναι µια πολύτιµη εµπειρία. Ο
νεοσύστατος επιχειρηµατίας θα µπορέσει να καταλάβει πώς κάποιος που έχει έρθει από την ίδια
δηµιουργική διαδροµή µε αυτούς, κατάφερε να ιδρύσει µια επιχείρηση χωρίς να χάσει τα ιδανικά
του , καταφέρνοντας έτσι να «κρατήσει και την πίτα και το σκύλο χορτάτο», .

v

Ο ρόλος του επιχειρηµατικού Μέντορα

Η ανάληψη του ρόλου του µέντορα πρέπει να θεωρηθεί ότι συµβάλλει πολύτιµα στον δηµιουργικό
κόσµο. Με την υποστήριξη ενός νέου επιχειρηµατία ή δηµιουργικού πτυχιούχου στα πρώτα στάδια
της επιχείρησής τους , θα τους παρέχετε µια εµπειρία που θα µείνει µαζί τους στο ταξίδι τους αυτό.
Είναι σηµαντικό να έχουµε ανοιχτό µυαλό και να γνωρίζουµε ότι πρόκειται για µια αµφίδροµη
διαδικασία. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι στο να γίνει κανείς µέντορας, πρέπει
να ανοίξει τον εαυτό του σε µία προσωπική εµπειρία µάθησης και σε υπάρχουσες ευκαιρίες.

Σαν µικρο-ιδιοκτήτης επιχείρησης, έχετε αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες στην πορεία. Επιπλέον,
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Οι δεξιότητες που χρειάζεστε για να είναι κανείς ένας καλός Μέντορας

έρχεστε σε αυτήν την καθοδηγητική συνεργασία µε τον νέο επιχειρηµατία µε τις δικές σας σκέψεις,
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σύστηµα αξιών και προκαταλήψεις. Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι αυτός ο νέος τρόπος σκέψης
δεν είναι πάντα εύκολος και µπορεί να προκαλέσει ορισµένες προκλήσεις. Δεν είµαστε
επαγγελµατίες συµβούλοι γι 'αυτό είναι καλό να υπενθυµίσουµε µερικές από τις πιο
χαρακτηριστικές πτυχές για κάποιο σύµβουλο επιχειρήσεων:

v

Ενεργή ακρόαση:

Υπάρχουν δύο τύποι ακρόασης, ενεργητική και παθητική. Η ενεργή ακρόαση επικεντρώνεται σε ό,
τι λέει κάποιος, ενισχύοντας αυτά που λέει, προσφέροντας λεκτικές και µη - λεκτικές νύξεις. Οι
ενεργοί ακροατές είναι προσεκτικοί και δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον για το τι λέγεται. Αν η
ακρόασή σας είναι παθητική, αυτό µπορεί να συγχέεται µε την ακοή, αλλά όχι µε την κατανόηση
και είναι σηµαντικό να γνωρίζετε τι συµβαίνει και να ελέγξετε τη συµπεριφορά αυτή στον εαυτό σας
και στον συµβουλευόµενο σας

v

Ενηµέρωση σε βάθος:

Μερικές φορές τα πιο σηµαντικά ζητήµατα είναι εκείνα που είναι δύσκολο να ρωτήσουµε. Αλλά ως
µέντορας, είναι σηµαντικό να το κάνετε έτσι και αλλιώς. Όταν ρωτάς αυτά τα ερωτήµατα, βέβαια , η
διπλωµατία και η διακριτικότητα είναι κλειδί. Αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν αποφεύγετε να ζητάτε τις
δύσκολες και άµεσες ερωτήσεις. Παραδείγµατος χάριν, εάν οι επιχειρηµατίες στον ΔΠΒ τοµέα δεν
είναι αρκετά ακριβείς σχετικά µε τα οικονοµικά ζητήµατα και είναι δύσκολο να πιεστούν να
παρουσιαστούν ακριβείς πληροφορίες, αυτός είναι ένας τοµέας στον οποίο θα πρέπει να
διασφαλίσετε ότι θα ασκείτε τις σε βάθος ενηµέρωσης δεξιότητες.
v

Συνολική ειλικρίνεια:

Αυτό πάει χέρι-χέρι µε την προηγούµενη ικανότητα . Εάν ρωτήσετε µια δύσκολη ερώτηση - ή εάν
σας ζητηθεί µια δύσκολη ερώτηση - να είστε έτοιµοι να δώσετε ή να λάβετε τίµια απαντήσεις. Ως
µέντορας µπορεί να βρείτε τον συµβουλευόµενο να σας θέτει άβολα ερωτήµατα , έτσι είναι καλό να
σκεφτούµε κάποια όρια και να θέσουµε σαφείς δοµές πριν από την έναρξη της διαδικασίας
καθοδήγησης.
v

Αντανάκλαση και αυτογνωσία:

Είναι εύκολο να θέλετε να αποµακρυνθείτε από τις δύσκολες συνοµιλίες και τα δύσκολα θέµατα.
και οι εκπρόσωποι θα πάρουν χρόνο για να αναλογιστούν τι έχει συζητηθεί. Αυτό είναι σηµαντικό,
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διότι όταν συζητάµε για δύσκολα ζητήµατα, είναι δυνατό να γλιστρήσουµε σε κατάσταση άµυνας

Page

Αλλά η πιο επιτυχηµένη σχέση καθοδήγησης δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Αντί αυτού, οι µέντορες

Αριθμός Έργου:2016-1-PT01-KA202-022767

στη ζέστη της στιγµής. Ωστόσο, ο χρόνος για να προβληµατιστούµε µπορεί να µας βοηθήσει να
αποφύγουµε τις αντιδράσεις αυτές και να κάνουµε ελεύθερα παρατηρήσεις και δηλώσεις.

v

Στάδια που εµπλέκονται σε µια σχέση καθοδήγησης

Μια αποτελεσµατική σχέση καθοδήγησης έχει αποδειχθεί ότι κινείται µέσα από τρία ξεχωριστά
στάδια. Κάθε στάδιο βασίζεται στη µάθηση από το προηγούµενο στάδιο και σε κάθε στάδιο
υπάρχουν ευθύνες τόσο για τον µέντορα όσο και για τον συµβουλευόµενο.
v

Στάδιο 1 - Εξερεύνηση: Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της διαδικασίας, ο ρόλος
σας ως µέντορας είναι να παράσχετε πληροφορίες, όταν σας ζητηθεί από τον
συµβουλευόµενο, και να ζητήσετε ερωτήσεις προς ανίχνευση για να βοηθήσετε τον
συµβουλευόµενο να κρίνει ορθά. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου πρέπει να
χρησιµοποιήσετε τις ικανότητές σας για «ενεργό ακρόαση». Εδώ θα πρέπει να
χρησιµοποιήσετε τις καλές τεχνικές προβληµατισµού και στη συνέχεια να κάνετε πρακτική
ανασύνθεση, παραφράζοντας και συνοψίζοντας για να προσπαθήσετε να φτάσετε στο
κέντρο του θέµατος που τίθεται. Θυµηθείτε ότι είστε εκεί για να καθοδηγήσετε τον
συµβουλευόµενο, όχι να δώσετε λύση ή να επιβάλλετε την άποψή σας.

v

Στάδιο 2 - Νέα κατανόηση : Αφού εργαστήκατε στο πρώτο στάδιο, υπάρχει η
πιθανότητα να επιτευχθεί κάποια «νέα κατανόηση» σχετικά µε το ζήτηµα που συζητείται.
Αυτό µπορεί να είναι µια µικρή αλλαγή στην άποψη ή µια σηµαντική ανακάλυψη στις
διαδικασίες σκέψης ενός ατόµου . Ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τη σπουδαιότητα της
επανάστασης, ο ρόλος σας ως µέντορας είναι να αντανακλάτε στον συµβουλευόµενο τι έχει
µάθει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθοδηγήσετε τον συµβουλευόµενο µε τη σκέψη για τις
συνέπειες των δυνητικών συµπερασµάτων του.
Στάδιο 3 - Δράση : Εάν έχετε φτάσει επιτυχώς σε µια νέα κατανόηση, το επόµενο στάδιο
είναι να συµφωνήσετε ποιες ενέργειες πρέπει να αναληφθούν. Και πάλι αυτό δεν είναι για
εσάς ως ο µέντορας να πείτε στον συµβουλευόµενο τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να
καθοδηγήσετε τον συµβουλευόµενο προς τον προσδιορισµό των ενεργειών που µπορούν
να υλοποιήσει. Εάν συµφωνηθούν δράσεις, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτές καταγράφονται
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και στη συνέχεια παρακολουθούνται µέσω τακτικής αναθεώρησης και ανάδρασης.
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v

Ποιότητες για αποτελεσµατική καθοδήγηση

Για να σας υποστηρίξει µε κάθε ένα από αυτά τα στάδια, οι ακόλουθες ιδιότητες έχουν
αναγνωριστεί ως απαραίτητα για γίνεται αποτελεσµατικός µέντορας.
v

1. Ικανότητα και προθυµία να επικοινωνήσετε ό, τι γνωρίζετε

Είναι αυτονόητο ότι, ως µέντορας, θεωρείτε ότι είστε ειδικός στον τοµέα ή στον τοµέα
αρµοδιοτήτων σας. Αλλά είναι ένα πράγµα να ξέρετε τι κάνετε και είναι εντελώς άλλο να µπορέσετε
να εξηγήσετε µε σαφήνεια αυτό που γνωρίζετε όπως επίσης το να είστε διατεθειµένοι να
αφιερώσετε χρόνο για να το κάνετε. Προσέξτε να µην χρησιµοποιείτε φρασεολογία και ακρωνύµια
τα οποία ίσως δεν είναι γνωστά στους επιχειρηµατίες που είναι νέοι στον κλάδο της δηµιουργικής
δραστηριότητας. Το να είστε σαφείς όταν επικοινωνείτε µε τα µαθήµατα που έχετε µάθει ή µε τις
στρατηγικές ή την καθοδήγηση που προσφέρετε είναι ουσιαστικής σηµασίας, όπως και το επίπεδο
επιθυµίας σας να γνωστοποιήσετε τις περίπλοκες λεπτοµέρειες µε τρόπο που έχει νόηµα
διασφαλίζοντας ότι ο συµβουλευόµενος σας µπορεί να το καταλάβει και να µάθει από.
v

2. Ετοιµότητα

Το να είσαι µέντορας σηµαίνει να κάνεις µια σταθερή και σοβαρή δέσµευση σε κάποιον, οπότε
δώσε στον συµβουλευόµενο σας το σεβασµό που του αξίζει . Δείξτε πίστη στις ικανότητες των
ατόµων σας και στη διαδικασία προετοιµάζοντας τους για κάθε συνεδρία καθοδήγησης. Είναι
σηµαντικό για τον συµβουλευόµενο να συµµετέχει ενεργά και ακόµη και να αναλάβει ηγετικό ρόλο
σε αυτές τις συνεδρίες . Αλλά πρώτα θα πρέπει να ζητήσετε από τον συµβουλευόµενο σας ποια
θέµατα ή σηµεία θα ήθελε να µιλήσει εκ των προτέρων και, µόλις µάθετε, θα πρέπει να
περιγράψετε τα βασικά σηµεία που εσείς θέλετε να εστιάσετε έχοντας ένα σχέδιο έτοιµο για να
µεταδώσετε τις γνώσεις και συµβουλές σας µε θετικό και αποτελεσµατικό τρόπο.

v

3. Προσβασιµότητα, διαθεσιµότητα και ικανότητα ακρόασης

Ο συµβουλευόµενος σας πρέπει να αισθάνεται άνετα να σας προσεγγίζει για συµβουλές ή
διαβουλεύσεις. Ωστόσο, αυτός ή αυτή πρέπει να τηρεί τις υπόλοιπες δεσµεύσεις και το πρόγραµµά
σας. Εποµένως, είναι καλή πολιτική να καθορίσετε µια καθορισµένη ηµέρα και ώρα για τακτικές
συνεδρίες , τηλεφωνήµατα ή συναντήσεις. Σ ' αυτό το « τρέξε και κάντο κόσµο» , είναι σηµαντικό

µόλις καθοριστούν αυτές οι χρονικές παράµετροι, πρέπει να κρατήσετε τις δεσµεύσεις σας
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συµβουλευόµενο σας. Αυτό το χρωστάτε σε αυτόν ή αυτήν, στη διαδικασία και στον εαυτό σας. Και
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να είστε προετοιµασµένοι και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον χρόνο που έχετε µε τον

ολόψυχα και να είστε έτοιµοι να ακούσετε καλά και µε ανοιχτό µυαλό προσφέροντας εισηγήσεις και
συµβουλές.

v

4. Ειλικρίνεια µε διπλωµατία

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας απευθύνονται µπορεί να οδηγήσουν σε ανησυχίες και προβλήµατα,
οπότε οφείλετε στον συµβουλευόµενο σας να είναι ειλικρινής και απλός µαζί του. Απαλλαγείτε από
τις διατυπώσεις και πραγµατικά συµβάλλετε στη διευκόλυνση ενός ανοικτού διαλόγου και
αργοπορείτε, προσφέροντας την εποικοδοµητική σας ανατροφοδότηση, καλή και κακή. Πείτε τι
σκέφτεστε για τον συµβουλευόµενο, όχι αυτό που νοµίζετε ότι θα ήθελε

να ακούσει. Να είστε

πρόθυµοι να συζητήσετε και να συζητήσετε µε τρόπο διακριτικό. Παρέχετε χρήσιµη και έντιµη
καθοδήγηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο συµβουλευόµενος σας παίρνει τα ηνία και λαµβάνει
τις αποφάσεις του σχετικά µε τα επόµενα βήµατα ή την καλύτερη πορεία δράσης για την ανάπτυξη
της επιχείρησής τους .

v

5. Ευστροφία

Το να είσαι µέντορας σηµαίνει επίσης ότι πρέπει να συνεχίσεις να µαθαίνεις για το τι συµβαίνει
στον κλάδο ή την επιχείρησή σου, στην κοινότητά σου ή στον κόσµο γενικότερα. Θυµηθείτε ότι
αυτό που λειτούργησε πριν από µια δεκαετία µπορεί να µην είναι βέλτιστο σήµερα, και αυτό που
λειτουργεί σήµερα µπορεί να µην λειτουργεί καλά σε ένα, δύο, πέντε, ή περισσότερα χρόνια .
Συνεπώς, η συνεχής εκµάθηση είναι απαραίτητη αν σκοπεύετε να συνεχίσετε να είστε
αποτελεσµατικός επιχειρηµατίας και µέντορας . Προσέχετε πάντα τις τάσεις, τα θέµατα και τις
εξελίξεις που µπορεί να επηρεάσουν εσάς , την επιχείρησή σας ή τον ρόλο σας, τόσο τώρα όσο
και στο µέλλον. Και αν ο συµβουλευόµενος σας ζητήσει κάτι που δεν γνωρίζετε την απάντηση,
κάνετε τον εαυτό σας και τον συµβουλευόµενο σας µια χάρη και ψάξετε να βρείτε την απάντηση.

v

6. Αντικειµενικότητα και δικαιοσύνη

Θυµηθείτε ότι µια σχέση καθοδήγησης διαφέρει από τη φιλία. Ναι, σας αρέσει ο συµβουλευόµενος
σας και φροντίζετε να τον δείτε

να πετυχαίνει, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να κάνεις

επιχειρηµατική δικτύωση, έτσι µπορεί να είναι µια πιο κατάλληλη σύνδεση µε τον συµβουλευόµενο
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κοινωνική επικοινωνία µε τον συµβουλευόµενο σου ή να τον ακολουθήσεις σε κοινωνικές

σας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα ή µεταγενέστερα κίνητρα που
εµπλέκονται σε αυτή τη σχέση. Εκτός της σχέσης του µέντορα- συµβουλευόµενου, δεν οφείλετε
στον συµβουλευόµενο σας καµία ευνοϊκή µεταχείριση και αυτός ή αυτή δεν σας χρωστάει τίποτα
εκτός από τις ευχαριστίες του. Οµοίως, άλλοι που γνωρίζουν εσάς και τον συµβουλευόµενο σας
δεν σας χρωστάνε τίποτα. Μπορείτε να είστε συνήγορος του συµβουλευόµενου σας, διατηρώντας
παράλληλα την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία σας χωρίς να επηρεάζετε άδικα οποιαδήποτε
διαδικασία µπορεί να εµπλέκεστε.

v

7. Συµπόνια και γνησιότητα

Ακριβώς επειδή πρέπει να διατηρήσετε την αντικειµενικότητα και τη δικαιοσύνη σας δεν σηµαίνει
ότι δεν µπορείτε να δείξετε τη συµπόνια σας. Στην πραγµατικότητα, η σχέση Μέντορας σας κατά
πάσα πιθανότητα δεν θα λειτουργήσει αν δεν δείξετε ενδιαφέρον και επιθυµία να παρέχετε βοήθεια
και καθοδήγηση. Πρέπει επίσης να είστε ανιδιοτελείς και να µοιράζεστε αυτό που γνωρίζετε.
Θυµηθείτε ότι ο στόχος σας σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να παραµείνετε αντάξιοι της
εµπιστοσύνης κάποιου, πρότυπο θετικής συµπεριφοράς και επιτυχηµένης απόδοσης, και να
προσφέρετε καθοδήγηση και συµβουλές για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου. Η τήρηση
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αυτού του στόχου πρέπει να είναι η πυξίδα που καθοδηγεί όλες τις ενέργειές σας ως µέντορα.
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v

Είναι χρήσιµο να κάνετε µία λίστα ελέγχου πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία καθοδήγησης. Τα όρια
σχετικά µε το χρόνο, τη διαθεσιµότητα και τις µεθόδους επικοινωνίας θα πρέπει να καθοριστούν
στην αρχή ακολουθώντας τα σηµεία που περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο ελέγχου που θα
σας βοηθήσει να δηµιουργήσετε δοµές και όρια που θα διατηρούνται καθ 'όλη τη διάρκεια της
σχέσης καθοδήγησης .
Ακολουθούν ορισµένες προτάσεις για ερωτήσεις που πρέπει να ρωτηθείτε πριν αρχίσει η
καθοδήγηση:
v

Πώς και πότε και πού θα συναντηθούµε;

v

Πώς και πότε θα επικοινωνήσουµε ;

v

Τι περιµένουµε να µάθουµε ο ένας από τον άλλο;

v

Πώς µπορούµε να διασφαλίσουµε ότι σεβόµαστε ο ένας τον εµπιστευτικό χαρακτήρα του
άλλου;

v

Πώς θα µάθουµε αν αυτό λειτουργεί για εµάς;

v

Ποιοι είναι οι στόχοι µας και ποια είναι η σειρά προτεραιότητας ;

v

Ποιες είναι οι προσδοκίες µας µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθοδήγησης;

v

Πώς θα καταγράψουµε την πρόοδό µας;

v

Ποιο είναι το πρόγραµµα της επόµενης συνάντησής µας;

Εκτός από την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων πριν ξεκινήσει η καθοδήγηση, µπορείτε
επίσης να απευθύνετε αυτές τις ερωτήσεις σε όλες τις συναντήσεις σας . Είναι καλή πρακτική να
ελέγχετε πάντα στο τέλος µιας συνεδρίασης το µνηµόνιο σας ενηµερώνοντας τους τι παίρνουν
από τη σύνοδο ή ρωτώντας αν υπήρχε κάτι που ήλπιζαν να δουν το οποίο δεν καλύφθηκε. Μια
άλλη καλή πρακτική είναι να ζητήσετε από τον συµβουλευόµενο σας να πουν τι ερωτήσεις έχουν
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και αν τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα , στο τέλος κάθε συνάντησης ή τηλεφώνου.
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