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ΚΑΛΩΣ  ΗΡΘΑΤΕ  ΣΤΟ
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ΤΗΣ  ΠΕΕΜΠΙΠ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μάθετε περισσότερα στέλνοντας email
στο:
 

mentoring@peempip.gr

  
Το πρόγραμμα mentoring βασίζεται
στον εθελοντισμό των μελών της
ΠΕΕΜΠΙΠ (δηλαδή της ομάδας
εργασίας mentoring που βοηθά
στην ομαλή διεξαγωγή του κύκλου
και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες ώστε
εσείς, οι συμμετέχοντες, να
ξεκινήσετε άμεσα την ανταλλαγή
απόψεων) και στους συμμετέχοντες
που λαμβάνουν μέρος.
 
Θα σας κοστίσει μόνο λίγο από τον
χρόνο σας!

Το κόστος;

Εσύ θα είσαι στον
επόμενο κύκλο;



Τι είναι το
mentoring;

Mentoring, συμβουλευτική, καθοδήγηση,
βοήθεια στα πρώτα βήματα των
μεταφραστών. 
 
Με απλά λόγια, αν γίνεις μέντορας
προσφέρεις μέρος από τον χρόνο σου, τις
γνώσεις σου και την εξειδίκευσή σου σε
νέους συναδέλφους ή συναδέλφους που
θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα
παραπέρα στην καριέρα τους ως
μεταφραστές. 
 
Αν γίνεις καθοδηγούμενος, είσαι ο
αποδέκτης της συμβουλευτικής, θέτεις τα
ερωτήματά σου στον μέντορά σου και
λαμβάνεις πρακτικές γνώσεις για την αγορά
εργασίας των μεταφραστών.

ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας…
παντού! Skype, τετ-α-τετ συναντήσεις,
αν οι συμμετέχοντες ζουν σε κοντινή
απόσταση, ή ό,τι άλλο συμφωνήσετε.

Πού;

Με καλή θέληση, αμοιβαία επικοινωνία
και σεβασμό. Στις συναντήσεις φέρνετε
μαζί σας την καλή σας διάθεση, τις
γνώσεις σας, αν είστε μέντορας, και τα
στοχευμένα ερωτήματά σας, αν είστε
καθοδηγούμενοι. Όσο πιο ξεκάθαροι
είναι οι στόχοι, τόσο πιο ομαλά και
αποτελεσματικά διεξάγεται η
διαδικασία.

Πώς;

Οι ημερομηνίες για την έναρξη των
κύκλων mentoring ανακοινώνονται από
την ΠΕΕΜΠΙΠ, επομένως stay tuned
στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook,
στην ιστοσελίδα της ΠΕΕΜΠΙΠ ή στα
newsletter που στέλνει στα μέλη* της. 
 
*Αν δεν είσαι μέλος, είτε τακτικό είτε
πάρεδρο, προτείνουμε να γραφτείς asap!

Πότε;

Συμμετέχοντες
Μέντορες και καθοδηγούμενοι. 

 
Αν έχεις την εμπειρία, θα γίνεις μέντορας. 
 
Αν είσαι νέος μεταφραστής και έχεις
απορίες, θα γίνεις καθοδηγούμενος και –
γιατί όχι– μελλοντικός μέντορας!

Γιατί να συμμετάσχεις;
Χμ…γιατί όχι; Τα οφέλη είναι πολλαπλά για
όλα τα μέρη. Οι μέντορες μαθαίνουν από
τους καθοδηγούμενους, αφουγκράζονται τις
ανησυχίες και τους στόχους τους και
«δοκιμάζουν» τις δυνάμεις τους σε έναν νέο
κόσμο: αυτόν της συμβουλευτικής. Οι
καθοδηγούμενοι επωφελούνται από τις
γνώσεις των παλαιότερων μεταφραστών και
βγαίνουν πιο δυνατοί στην αγορά εργασίας.


