Ανατροφοδότηση κατά την εκπαίδευση
Αυτό το Πρόγραµµα Εισαγωγής στο Παιδαγωγική έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει τους
Ιδιοκτήτες Μικρών Επιχειρήσεων ως ικανούς επιχειρηµατικούς µέντορες, ώστε να µπορούν να
συµµετάσχουν µε επιτυχία στο Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα εµβάπτισης και στις Συνεργασίες
Καθοδήγησης µε τους νεοσύστατους επιχειρηµατίες που ολοκληρώνουν το πρόγραµµα
σπουδών SHADOWS CCI Entrepreneurship (O4). Μέσω αυτού του πρόσωπο µε πρόσωπο
εργαστηρίου, υποστηριζόµενοι από το περιεχόµενο του Εγχειριδίου Μέντορας, αυτοί οι
ιδιοκτήτες µικροεπιχειρήσεων θα ολοκληρώσουν µια σύντοµη εκπαιδευτική κατάρτιση για να
τους υποστηρίξουν στο ρόλο τους στο καινοτόµο επιχειρηµατικό πλαίσιο εµβάπτισης και
καθοδήγησης που προτάθηκε από το πρόγραµµα SHADOWS.
Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε προσεγγίσεις καθοδήγησης και δεξιότητες που είναι
απαραίτητες για τους ιδιοκτήτες µικροεπιχειρήσεων, ώστε να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο
στο καινοτόµο επιχειρηµατικό πλαίσιο εµβάπτισης και καθοδήγησης και για να είναι επιτυχής η
συνεργασία τους µε τους επιχειρηµατίες.
Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι ιδιοκτήτες µικροεπιχειρήσεων θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσουν το ρόλο τους ως µέντορες των επιχειρήσεων.
• Κατανοήσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για να είναι αποτελεσµατικοί µέντορες.
• Κατανοήσουν τις βασικές απαραίτητες προσεγγίσεις και έννοιες για την εµβάπτιση και

καθοδήγηση των εκπαιδευόµενων επιχειρηµατιών.
• Συµµετάσχουν στο πρόγραµµα εµβάπτισης και καθοδήγησης SHADOWS.

Η έρευνα αυτή θα µας βοηθήσει να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του εργαστηρίου.
Η συµµετοχή σας είναι πολύ σηµαντική για εµάς.
Μην ανησυχείτε, είναι ανώνυµο και διαρκεί µόνο 5 λεπτά!
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Ευχαριστώ!
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Ανατροφοδότηση κατά την εκπαίδευση

Ηµεροµηνία: _____ / _____ / ______
Τίτλος και τόπος εκπαίδευσης: _______ __ _______________________________________
Εκπαιδευτής:
______

____________________________________________

________________

Συµφωνώ
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1. Οι στόχοι του
εργαστηρίου
καθορίστηκαν σαφώς.
2. Η συµµετοχή και η
αλληλεπίδραση
ενθαρρύνθηκαν.
3. Τα θέµατα που
κάλυψαν ήταν σχετικά
µε µένα.
4. Το περιεχόµενο
ήταν οργανωµένο και
εύκολο να το
ακολουθήσεις.
5. Τα υλικά που
διανεµήθηκαν ήταν
χρήσιµα
6. Αυτή η εµπειρία
κατάρτισης θα είναι
χρήσιµη στην
επαγγελµατική µου ζωή
.
7. Ο εκπαιδευτής
ήταν καλά
προετοιµασµένος.
8. Οι στόχοι του
εργαστηρίου
πληρούνται.
9. Ο χρόνος που
διατέθηκε για το
εργαστήριο ήταν
επαρκής.

Συµφωνώ
απολύτως
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Οδηγίες: Παρακαλείσθε να αναφέρετε το επίπεδο συµφωνίας σας µε τις δηλώσεις που
αναφέρονται παρακάτω στο # 1 - 10 .

10. Η αίθουσα
συνεδριάσεων και οι
εγκαταστάσεις ήταν
επαρκείς και άνετες.

o

o

o

o

o

11 . Τι σας άρεσε περισσότερο για αυτό το εργαστήριο ;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

12 . Ποιες πτυχές του εργαστηρίου θα µπορούσαν να βελτιωθούν;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

13 . Πώς ελπίζετε να αλλάξετε την πρακτική σας ως αποτέλεσµα αυτού του εργαστηρίου ;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

14 . Παρακαλώ µοιραστείτε άλλα σχόλια ή επεκτείνετε τις προηγούµενες απαντήσεις εδώ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ευχαριστούµε για την ανταπόκρισή σας!
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