HÍRELVÉL II. – NEWSLETTER II.
Az elmúlt időszak a folyamatos
újratervezések ellenére nagyon intenzíven
telt mind a magyar, mind az osztrák oldalon.
A COVID-19 helyzet okozta szigorítások,
enyhítések megnehezítették a munkát, de
leküzdöttük a kihívásokat!

Trotz der ständigen Neuplanungen war
die letzte Periode sehr intensiv. Die durch die
COVID-19-Situation
verursachte
Verschärfungen und Minderungen machten
die Arbeit schwierig, wir haben aber die
Herausforderungen gemeistert!

Was bisher geschah …

Megvalósult a …
régió
vállalkozásainak,
releváns
szervezetek képviselőinek tájékoztatása
- program résztvevőinek toborzása
- résztvevők kiválasztása
- leendő mentorok, mentoráltak felkészítése
és kiemelt célként
- mentor – mentorált párok kialakítása

- Informierung der Region und der relevanten
Organisationen der Region
- Rekrutierung der TeilnehmerInnen
- Auswahl der TeilnehmerInnen
- Aufbereitung der MentorInnen und Mentees
und als ein hervorgehobenes Ziel
- Bildung der MentorIn-Mentee Paare

Kövesse a projekt történéseit a
Facebookon!

Verfolgen Sie unser Projekt auf
Facebook!

Szeptemberben
sikerült
hagyományos módon, személyes jelenléttel
megszervezni és lebonyolítani a toborzó és
kiválasztó
workshopokat.
Ezek
eredményeként
körvonalazódott
a
résztvevői kör, kik azok, akik a várhatóan a
program mentorai, illetve mentoráltjai
lehetnek. Októberben sor került a
kiválasztott résztvevők felkészítésére és
elkezdődött a mentor-mentorált párok
kialakítása.
November
közepén
osztrák-magyar
bilaterális workshop keretében szakmai
kérdéseket dolgoztunk fel – ’Milyen az
ideális FEMskill mentorpár?’, Milyen a 21.
század vállalkozónője?’.
Az online térben – zoom meeting -, world
cafe módszertannal lebonyolított workshop
az
online
eszközök
használatához
kapcsolódó vállalkozói kompetenciákat is
fejlesztette! A visszajelzések egyértelművé
tették, hogy online tér ide, zoom meeting
oda, jó hangulatú és hatékony munka folyt
a résztvevők legnagyobb örömére!
2021. januárjától kezdődhet a mentorálási
folyamat és a tréningek sora!

Im September gelang es uns,
Rekrutierungs- und Auswatraditionell mit
persönlicher
Phlworkshops
räsenz
zu
organisieren und abzuwickeln. Durch diese
wurde Übersicht über den Kreis der
Teilnehmer verschafft, von denen erwartet
werden kann, dass sie Mentoren oder
Mentees des Programms werden könnten. Im
Oktober wurden die ausgewählten Teilnehmer
vorbereitet und die Bildung von MentorMentor-Paaren begann.
Mitte November haben wir im Rahmen eines
bilateralen österreichisch-ungarischen
Workshops fachliche Fragen bearbeitet: "Wie
ist das ideale FEMskill Mentorin-MenteePaar?", "Wie ist eine Unternehmerin des 21.
Jahrhunderts?".
Der Workshop, der Online - Zoom Meeting -,
mittels der World Cafe Methodik durchgeführt
wurde, entwickelte auch unternehmerische
Kompetenzen bezüglich dem Einsatz von
Online-Tools! Die Feedbacks machten es
deutlich, dass Online-Fläche hin, ZoomMeeting her, effiziente Arbeit in guter
Atmosphäre geleistet wurde, zur Freude der
Teilnehmer!
Der Mentoring-Prozess und die Trainingsreihe
können ab Januar 2021 beginnen!

Magyar - osztrák
FEMskill mentorálási
szakértők: Potápi Rita,
Doris Horvath
Ungarischösterreichische FEMskillMentoring-Expertinnen:
Rita Potápi, Doris Horvath

Örömmel mutatjuk be a projekt
hivatalos mentor – mentorált párjait!

Wir freuen uns sehr, die FEMskill
MentorIn-Mentee
Paare
offiziell
vorstellen zu können!

