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A projektről
Minden, amit tudni kell a Green Mentor projektről

A környezettudatos vállalkozói szellem támogatása az ECVET új innovatív tantervén
keresztül, ami a zöld vállalkozások mentorának új szakmai profiljához készült
A projekt 24 hónapos, és az ERASMUS + programok „Együttműködés az innováció és a bevált
gyakorlatok cseréje terén” kategóriájában kapott helyet. A projekt célja, hogy olyan innovatív
VET-tartalmakat és anyagokat tervezzen és dolgozzon ki, amelyek elősegítik a zöld
vállalkozások mentorának új szakmai profilját: hogy azonosítsa és fejlessze a kompetenciákat,
a módszereket és eszközöket, amelyekre a zöld vállalkozások mentorainak szüksége lehet
Európában a környezettudatos vállalkozások hatékony támogatásában a VET-en keresztül.
Projektkoordinátor:
UTOPICUS innovación cultural SL

Az utopic_US, egy spanyol magánkezdeményezés, melynek a központja
Madrid (Spanyolország). Az intézmény egy innovatív projektek indítására és
felgyorsítására szolgáló platform. A küldetésük, hogy elősegítsék az olyan új
szervezeti modellek létrejöttét, ahol a közös munka, a hálózatépítés, a
mentoring és a vállalkozói gondolkodás a legfontosabb tartóoszlopok.

Partnerek:

INFODEF Instituto para el fomento del desarrollo y
la formación s.l.
Az Infodef székhelye Valladolid (Spanyolország). A
szervezetet azzal a szándékkal alapították, hogy az
oktatáson és kultúrán keresztül megvalósított helyi
fejlesztéseket célzó projektek fejlesztéséhez nyújtson
szolgáltatásokat. A szervezet nagy tapasztalattal
rendelkezik a szakmai képesítés, a helyi fejlesztések, a
vállalkozások elősegítése és a társadalmi-gazdasági
kutatások
terével
kapcsolatos
projektek
megtervezésében és levezetésében.

BGE Budapesti Gazdasági Egyetem
A BGE a Budapesti Gazdasági Egyetem, egy 2000ben alapított állami tanintézmény nagyjából 16 000
hallgatóval,
amelynek
központja
Budapest
(Magyarország). Az egyetem célja, hogy vezető a
gazdasági tanulmányok terén és az ahhoz kapcsolódó
területeken vezető felsőoktatási intézménnyé váljon.
Mind az alapoktatás terén és az arra épülő
képzésekben a BGE innovatív vállalkozói tananyagok
bevezetésébe fogott.

CIT Cork Institute of Technology
A CIT egy magánfinanszírozású felsőoktatási
intézmény, ami a gazdasági, a számítástechnikai
mérnöki, képzőművészeti, humán, tengerészeti, zenei,
és
természettudományi
szakterületeken
nyújt
programokat és képzéseket PhD szintig. Központja
Cork (Írország) és jelenleg 12 000 hallgatóval
rendelkezik a régióban.

BEST Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung
und Personal Training GMBH
A szervezet bécsi (Ausztria) központú, 1990-ban
alapult. Az intézmény független osztrák szervezetként
alapult, azzal a céllal, hogy folyamatos képzést,
szakképzési képesítést és karrierszolgáltatásokat
nyújtson
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1. BEVEZETŐ A KÉZIKÖNYVHÖZ
A mentorálási kézikönyvet a környezettudatos vállalkozói gondolkozás, a mentorálás és a zöld
mentorálás terén végzett kutatások illetve a Green Mentor konzorcium legújabb kutatásai
alapján rendelkezésre álló adatok felhasználásával állították össze. A kézikönyv
tanulmányozza a zöld mentorálás folyamatának egészét, illetve az ebben megjelenő szerepeket
és készségeket; a célja pedig az, hogy felkínálja a mentornak a lehetőséget, hogy jobban
megértse a mentori utazást. Az kézikönyv olvasásával és használatával a mentor és a mentorált:
● Számára kialakul a zöld mentorálás szerepeinek átfogó mivoltának és összetettségének
megértése
● Tudatosságot alakít ki a mentorálási technikákkal és folyamatokkal kapcsolatban
● Tanulmányozhatja a mentorálási kapcsolat kulcsfontosságú állomásait, és hogy mi
történik azokon belül
● Megérti a mentor készségeit és kompetenciáit, és a mentorálthoz fűződő kapcsolatát
● Betekintést nyer a zöld mentorálás területébe
A kézikönyv úgy íródott, hogy az olvasó megismerhesse a hagyományos mentorálás és a zöld
mentorálás erényeit is. Segít az olvasóknak és a felhasználóknak abban is, hogy hatékonyabb
mentorrá és mentorálttá váljanak. Minden egyes fejezet áttekintést nyújt a kapcsolódó
koncepciókról és keretekről.
A Zöld Mentor Kézikönyvet úgy terveztük, hogy önállóan is használható legyen, de
kapcsolódjon a projekt többi anyagához, mint például a Zöld Mentor Eszköztár eszközei, és
sablonjai, illetve a Zöld Vállalkozások Mentorának ECVET tantervében azonosított tudás,
készségek és kompetenciák. Ez a három projektanyag, csakúgy, mint az egyéb képzési anyagok
és információk a Zöld Mentor projektről elérhetőek a projekt webhelyén.
http://greenmentor-project.eu
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1.1 Elméleti bevezető, a zöld vállalatok mentorálásának
megközelítései és általános útmutató
Mielőtt tovább lépnénk, meg kell határoznunk, hogy mit értünk a Zöld vállalkozás, a
Mentorálás és a Zöld mentorálás kifejezések alatt.
Környezettudatos vállalkozói szellem
A környezettudatos vállalkozói szellem meghatározása nem egyszerű feladat (OECD, 2011). A
koncepció maga viszonylag új, az 1990-es évek óta kap egyre nagyobb figyelmet. A
környezettudatos vállalkozói szellem iránti érdeklődés nem csak a szakirodalom
növekedésében tükröződik, hanem a koncepció meghatározására irányuló kifejezések
szaporodásában is. A környezettudatos vállalkozói szellemet definiáló kifejezések közül a
következők a leggyakrabban használt angol kifejezések:
ecoentrepreneurship, ecopreneurship, environmental entrepreneurship,
sustainable entrepreneurship, ecological entrepreneurship,
enviro-preneurship or sustainopreneurship.
A környezettudatos vállalkozó „zölddé” teheti vállalkozását, vagy egyszerűen be is léphet egy
„zöld vállalkozásba”. Más szóval, a környezettudatos vállalkozói szellemet technológiai
értelemben is lehet definiálni, amit a gazdaság bármelyik szektorában használnak termelésre,
vagy abban az értelemben is, hogy a cégek milyen szektorokban aktívak; ebben az esetben a
figyelmünk a gazdaság egy korlátozott részére irányul, ami a termékek egy meghatározott
típusát állítja elő. Az előbbit a környezettudatos vállalkozói szellem meghatározásánál néha
úgy is emlegetik, mint folyamat szerinti megközelítés, az utóbbit pedig mint termék szerinti
megközelítés. A szerzők tovább bonyolítják ezeket a definíciókat azzal, hogy bevonják az
etikai, társadalmi és környezeti motivációt is a környezettudatos vállalkozói tevékenység
definícióiba
Ennek a projektnek a célját szem előtt tartva mi a környezettudatos vállalkozói szellem
szélesebb értelmű definícióját használjuk, és mi ebben látunk módot „olyan üzleti megoldások
kidolgozására a környezeti kihívásokra válaszul, amelyek gazdaságilag életképesek és
társadalmilag ösztönzőek”. A környezettudatos vállalkozó éppen ezért figyelembe veszi
vállalkozása lényegéhez a környezeti, gazdasági és társadalmi tengelyeket is, innovatív
megoldásokat kínál a termékek és a szolgáltatások létrehozására és felhasználására, és olyan
üzleti modellt ajánl, ami hozzájárul a gazdaság környezettudatosabbá tételéhez.
A zöld vállalkozók felismerhetik, hogy az üzleti tevékenységük hatással van a környezetre és
a társadalomra is, köszönhetően a forrásfelhasználásnak, a hulladéktermelésnek, az
áruellátásnak és a szolgáltatás biztosításának. Ennek megfelelően három dimenziót szem előtt
tartva fejlesztik üzletüket: ezek pedig a gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziók. Ennek
egyértelmű a következménye: bármilyen tevékenységgel is foglalkozzon, annak hatása lesz a
társdalomra és a környezetre, és ennek visszájaként, bármi is történjék a társadalmi és a
környezeti szférában, annak hatása lesz az üzleti tevékenységeire.
Mentorálás
A mentorálásnak számos definíciója létezik (Haggard és tsai., 2011, Mc Kevitt & Marshall,
2015). A mentorálás közös „fogalmi téren” osztozik más fejlesztő kapcsolatokkal, ideértve a
coachingot is (D’Abate és tsai., 2003). A mentorálás fejlődésére irányuló kutatások szerint a
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coaching egy folyamat, ami a mentorálási kapcsolat kontextusában is használható (Kram,
1983). A vállalkozói szakirodalom szerint viszont a mentorálás és a coaching két külön
kapcsolat. A coaching rövid távú üzleti kapcsolat, amit arra terveztek, hogy javítson a jelenlegi
teljesítményen készségszerzésen keresztül. A mentorálás önkéntes kapcsolat, ami a hosszú távú
célokra és képességekre fókuszál, (D’Abate és tsai., 2003; Clutterbuck, 2004; Audet és
Couteret, 2012). Ennek a projektnek a keretein belül a következőképpen tekintünk a
mentorálásra: „a tudás informális átadásának egy folyamata, társadalmi tőke és pszichológiai
támasz, amit a fogadó fél a munkájával, karrierjével vagy szakmai fejlődésével kapcsolatosnak
érez” (Bozeman és Feeney, 2007, 731 old.). Külön fókuszt kap a környezettudatos vállalkozói
elrendezés, és ennek a kézikönyvnek a céljaként, a mentor „olyan egyén, aki képes segítséget
nyújtani és tanácsot adni az adott területre vonatkozó szakértelmére és hátterére alapozva”. A
zöld melléknév a mentoráláshoz kapcsolódó szektornak/vállalkozásnak a típusára vonatkozik,
ebben az esetben Zöld Gazdaság (olyan gazdaság, ami a fenntarthatóság alapelveire épül).
Zöld mentor
Nincs hivatalos profil, vagy meghatározott készség-követelmény a Zöld mentorok számára,
hiszen egyelőre ez a szakmai szerepkör még nem is létezik hivatalosan. Azonban az előbbi
érvelésre hagyatkozva a szektor meghatározását illetően, arra a következtetésre juthatunk, hogy
a Zöld mentor célja az, hogy „támogassa a zöld vállalkozó alapvető célját, ami egy
társadalmilag ösztönző projekten keresztül a létrehozott környezeti értékek maximalizálásán
alapszik egy hatékony és életképes üzleti modellt követve”. Ami a zöld mentor projekt céljait
illeti, meghatároztuk, hogy mit értünk a zöld mentor alatt, és ez a definíció elérhető a 3.2-es
részben.

1.2 Az országos szintű elemzések tapasztalatai
A következő részekben összegzést olvashat a zöld mentorálásról minden szóban forgó ország
esetében (Ausztria, Magyarország, Írország és Spanyolország) és európai szinten is.
Európa-szint
Európa-szinten a zöld gazdaságra való átállást az Európai Bizottság (EC) prioritást élvező
területként azonosította, ami egyben a vállalkozói szellem támogatásaként is szolgál.
Megállapításra került a környezettudatos pozíciókban rejlő magas potenciál és a zöld gazdaság
felé vezető új utak is.
Ebben a vonatkozásban az Európa 2020 stratégia „Kiemelt kezdeményezések az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedésért” pontja a releváns alapelv. Az EC öt mérhető EU-célt
határozott meg (2020-at becélozva) a folyamat irányításához amelyeket nemzeti célokká
formáltak: munkaviszonyok, kutatás és innováció, klímaváltozás és energia, oktatás és a
szegénység elleni harc. Ennek jegyében az EC lépéseket javasolt a környezettudatos
vállalkozói szellem és a zöld munkahelyek segítésére és támogatására, ami a környezettudatos
gazdasági átálláshoz kapcsolódik, és ezen keresztül a zöld mentoráláshoz is.
Az EC mellett számos intézmény is dolgozik Európa-szinten azon, hogy képzéseken,
mentoráláson és coachingon keresztül támogassa a vállalkozásokat. Ezek az intézmények
magánintézmények, közintézmények vagy civil szervezetek, vagy más szervezetek, amelyek a
vállalkozásokat támogatják, vagy a környezettudatosságot és társadalmi ügyeket.
Ezen a szinten a vállalkozásokat és a zöld mentorálást az EC a Horizont 2020 stratégiájának

9

A Green Mentor
Kézikönyv

keretein belül emeli ki, és az EU általános költségvetéséből támogatja, de még itt is hiányzik a
környezettudatos vállalkozásokat vagy üzleteket támogató zöld szakemberek elismerése a zöld
jövőképből.
Ausztria
Az Osztrák Munkaügyi Hivatal (AMS) a legérintettebb szervezet a kérdésben, ami elindított
egy kezdeményezést a munkanélküli és a még alkalmazásban álló emberek számára, akik saját
vállalkozást szeretnének indítani. A vállalkozás elindításának és fenntartásának folyamatát
mentor segíti. Másrészről a WKO – Osztrák Kereskedelmi Kamara – a vállalkozás indítása
előtt, közben és után is nyújt tanácsadást. Külső értékelések eredményei alapján az emberek a
személyes tanácsadást részesítik leginkább előnyben.
Közösségi szinten pénzalapok vehetőek igénybe a (környezettudatos) vállalkozások
támogatásához. Az átfogó megközelítés magában foglalja a pénzügyi támogatásokat is, de a
mentorálást/coachingot is, amit az ágazatok olyan szakértői végeznek, akik hasonló téren
szerzett vállalkozói háttérrel rendelkeznek.
Jelenleg nincsen kimondottan a környezettudatos vállalkozók mentorálásával foglalkozó alap.
A 2015-ös kormányközi megállapodás szerint Bécs városa támogatja a környezettudatos
kezdeményezéseket, a zöld álláslehetőségeket és a szociális vállalkozásokat, amit meg is tesz
különféle kezdeményezéseken és alapokon keresztül. Azonban a jelenlegi trend a
keresztmentorálás, ami magában foglalja a B2B-megközelítéseket is.
Az ajánlattól függően a fókusz a fenntarthatóság területén való megfelelésre (kiemelve a zöld
technológiákat), a környezettudatos vállalkozások anyagi támogatására, vagy a vezetőségi és
vállalkozási területen adott üzleti/start-up tanácsadásra kerül.
Magyarország
Az új Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFT) 2011-ben és 2012-ben készült a
széles körű nyilvánosság bevonásával. 2013-ban a Magyar Parlament elfogadta a 2012–2024re vonatkozó új nemzeti keretstratégiát a magyarországi fenntartható fejlődésre vonatkozóan.
A Magyar Kormány nemzeti társadalmi felelősségvállalási intézkedéstervének (2015-ben
elfogadva) egyik vertikális prioritása az üzleti eszközökkel segített környezetvédelem. A
magyar nemzet jelenleg még igen messze van attól az állapottól, hogy fenntarthatósági
feltételeknek eleget tegyen, ezért a fenntarthatósági fejlesztések csak fokozatosan lesznek
megvalósíthatóak, lépésről lépésre, amelyben a jelenlegi keretstratégia az első lépést képviseli
a fenntarthatósági átállásban.
Magyarországon a környezettudatos gazdaság legfőbb hajtóerői többnyire a gazdasági válság
kezelésének és a versenyhelyzetnek a kérdése (főként energiahatékonyság), nem pedig a
globális fenntarthatósági céloknak a valós követése.
Jelenleg nincs meglévő mentorálási gyakorlat azoknak az üzleti vállalkozásoknak a számára,
akik környezettudatos jövőképpel rendelkeznek, sem a közszférában, sem a magánszférában.
Azonban, mivel a környezettudatosság meglehetősen magas a fiatalok körében, addig ki lehet
használni az oktatáson alapuló orientációt a fenntarthatóság irányában, hogy kialakulhasson
Magyarországon az új zöld mentori hivatás.
Írország
A környezettudatos gazdaság jelentős lehetőséget biztosít munkahelyteremtésre Írországban,
és lehetőséget ad a haza vállalkozások fejlesztésére is. Az érintett szektorok széles köre miatt
nagyon nehéz Írországban átfogó adatokkal szolgálni a környezettudatos álláshelyekről.
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Számos stratégia és program került már eddig is bevezetésre, hogy támogassák a
környezettudatos gazdaság egyes szektorait.
A mentorálási gyakorlatokkal kapcsolatban, Írországban a már meglévő KKV-k segítésére
alkalmazott mentorok száma növekszik, a skála pedig sokszínű, sok szektorban meglehetősen
alacsony a vezetői csapatok által alkalmazott tapasztalt mentorok száma, és eltekintve egyes
területektől, mint például a környezettudatos vállalkozások, a zöld állásokra vonatkozó
mentorálási támogatás korlátozott.
A start-up szektorban a mentorok nagy többségét az állam finanszírozza, hogy azok ingyenes
támogatási szolgáltatást nyújthassanak a start-upnak, akár közvetlenül, akár azáltal, hogy részt
vehetnek a helyi vállalkozástámogatási hivatal vállalkozástámogatási programjában, szükséges
a további együttműködés a már meglévő ügynökségektől és a zöld mentorok
vállalkozásindítási segítsége erősen ajánlott.
Írországban a KKV-k számára széles körben vehetőek igénybe mentorálási szolgáltatások. A
szolgáltatásokat nyújtó különféle kormánytestületek a szolgáltatások költségeinek nagy részét
is magukra vállalják.
Spanyolország
A vállalkozások területén a környezettudatos vállalkozásokat illetően a fő vezető intézmény a
Biodiverzitás Alapítvány (Fundación biodiversidad), amit a Környezettudatos Vállalkozások
Támogatási Hálózata (Red Emprendeverde) hozott létre, társalapítója az Európai Szociális
Alap, és a zöld szektor több, mint 7500 vállalkozója.
Országos szinten nincs átfogó nemzeti képzési stratégia a környezettudatos készségekre.

1.3 A célfelhasználók szükségleteinek Európa-szintű felmérése
A kezdés jó módja, ha vesszük a végfelhasználók szükségleteit: Ki kapja a mentorok
támogatását? Kik azok a végfelhasználók? A mentor definíciójával összhangban az a személy,
aki a támogatást kapja, az a „Mentorált”, általában környezettudatos vállalkozók vagy olyan
vállalkozások, amelyek „zöldebbek” szeretnének lenni. A mentoráltak szükségletei (átfordítva
a mentorok szükségleteire) azonosíthatóak, és három szintre oszthatóak: Kompetenciák,
Törődés és Integritás (forrás: http://www.sfedi.co.uk/).
Kompetenciák
A mentorok általában különféle háttérrel érkeznek, ideértve a vállalkozói, az általános
üzleti/vezetői tapasztalatot, a technikai és a szektorra specializálódott szakértelmet. Start-upok
esetén a mentor kifejezetten fontos szerepet játszik a kibontakozó vállalkozás támogatásában
hogy az elindulhasson és életképes pozícióba érhessen. A vállalkozóknak nyújtott általános
támogatások közt szerepel az üzleti lehetőségek felmérése és jóváhagyása; segítségnyújtás a
start-uppal kapcsolatos nyomás feldolgozásában; csapatépítés; támogatás az üzleti
stratégiában, mint például az értékesítés és a marketing területén, termék/szolgáltatásfejlesztésben, vagy a befektetésben és a nemzetközivé válásban; üzleti terv készítése és a
megfelelő üzleti modell kiválasztása és alkalmazása; támogatás az új piacok azonosításában és
a piacra lépésben a már meglévő termékkel; támogatás az üzletvitel jogi, pénzügyi és működési
követelményeinek kezelésében. Az ECVET tanterv, amit ebben a projektben ajánlunk,
felvázolja a zöld mentoroknak kellő tudást, készségeket és kompetenciákat.
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Törődés
Az emberi kapcsolat a ZM és a mentorált között kulcsfontosságú. A törődés emberi és
személyes készségekből áll, mint például empátia és egyéb szociális adottságok, a
nagylelkűségről szól, és arról, hogy közösen néznek szembe a kihívásokkal.
Tisztességes magatartás (integritás)
Az integritás lényege a közös értékek és az elkötelezettség a mentorált és a projekt iránt. A
környezettudatos üzlet (a természet védelme) speciális téma. Az etika és az értékek kapcsolatán
alapul, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni egy zöld vállalkozás esetében. A világ
megmentése egy környezeti katasztrófától nagyon jó kiindulópont lehet a közös munkához és
a bevonódáshoz. A zöld mentorálásra vonatkozó integritással kapcsolatos további
információkat a 6. részben találhat. A Zöld Mentor Gyakorlati Kódex
Az összes szükséglet a bizalomra épül, ami a fő tartóoszlop a ZM és a mentorált közötti
kapcsolatban.

1.4 A mentor elismerésének szükségessége
Nincsen meghatározott és strukturált profil a környezettudatos vállalkozók mentorainak
számára, ami a készségeket, kompetenciákat illeti, továbbá nincsen semmiféle dokumentum
vagy tanulmány, ami kifejezetten ezt a profilt elemezné. Mint a tiszteletbeli címek esetében is,
a lehetséges jelöltek azután válnak mentorokká, hogy a széleskörű és bizonyított tapasztalatuk
alapján elismerik őket. Hatalmas lehetőség rejlik abban, hogy harmonizáljuk ezt a szakmai
pályát EU-szerte egy egységesen elfogadott profil irányába.
Hogy segítsük az elismerés folyamatát és hogy ösztönözzük a környezettudatos vállalkozások
mentorainak szakmai profiljának adaptációját, a Zöld Mentor projekt második eredménye a
Zöld Mentor Kompetencia-térkép és egy ECVET (Európai kreditrendszer a szakoktatás és
képzés számára) tanterv. [Link beillesztése a tantervhez]. Ezt a tanterv-javaslatot az Európai
Képesítési Keret (EQF) 6. szintjéhez tervezték. Kilenc kompetencia-területet azonosít, és
ajánlásokat tesz minden egyes tanulmányi egység átadására és értékelésére. Ezenkívül
kapcsolódik a Zöld Mentor Eszköztárhoz.
A következő részben összegezzük a mentorok elismerését a konzorcium országaiban,
nevezetesen Ausztriában, Magyarországon, Írországban és Spanyolországban.
Ausztria
Osztrák kontextusban, a hiányzó kapocs a mentorálás és a tudás között a fenntarthatóság
területén még nem került meghatározásra. Habár magát a mentorálási folyamatot már
definiálták tanács és támogatás adása formájában, a mentoroknak alapos tudással kell
rendelkezniük abban a témában, amivel foglalkoznak. Erősen függ a mentor által mentorált
start-up fajtájától és hogy milyen szükségletei vannak. A mentor kompetenciái közé kell, hogy
tartozzon a szakmai tudás és készségek, üzleti készségek, mint például vezetői készség,
döntéshozás vagy hálózatépítés, és ezekkel kombinált szociális készségek.
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Magyarország
Jelenleg nincsen szükség a hivatalosan „elismert” (hitelesített) készségekre, mivel a KKV-piac
meglehetősen költségérzékeny, és nem tolerál semmiféle díj-növelő tényezőt. A (könnyen
irányítható) kommunikáció és a gyakorlati probléma-megoldási készség fontosabbak, mint egy
formalizált „hitelesítés”. A mentorálás akárhogyan is nézzük, egy személyesebb kapcsolat,
mint a formális tanácsadói munka, és sokkal, de sokkal fontosabb, főleg a társadalmi üzleti
területeken és olyan speciális kérdésekben, mint például a környezettudatos gazdaság.
Írország
Írországban nincs korábbi munka a kifejezetten a zöld mentorálással kapcsolatban, azonban
van egy kormányjelentés a mentorálásról, ami részletes elemzést nyújt általánosságban a startupok és a KKV-k üzleti mentorainak profiljáról és szükségleteiről. A jelentés szerint a
mentorok kritikus szerepet játszanak a vezetői csoportok támogatásában a start-upok esetében
ugyanúgy, mint a már meglévő vállalkozások növekedésében. A mentorok számos szerepet
töltenek be, a minden üzleti területet átfogó szereptől kezdve a speciálisan fókuszált
szerepekig, mint például az értékesítés, vagy a marketing területe. A mentorok általában
különféle háttérrel érkeznek, ideértve a vállalkozói, az általános üzleti/vezetői tapasztalatot, a
technikai és a szektorra specializálódott szakértelmet.
Spanyolország
Spanyolországban a „Red Emprendeverde” (egy több,mint 7500 résztvevőből álló hálózat)
felmérésének egy ide vonatkozó eredménye szerint a környezettudatos vállalkozók több, mint
50%-ának szinte semmi, vagy semmi tudása nincs üzletvezetésből. Tehát készség-szükségletük
van az üzletvezetési kérdésekben. Ugyanakkor több, mint 80%-uk vett már részt képzéseken a
területtel kapcsolatban. Egy másik ide vonatkozó eredmény, hogy a környezettudatos
vállalkozók többsége magasan képzett (84%-uk rendelkezik főiskolai végzettséggel), nagy
környezettudatossággal rendelkezik (72%) és átfogó tudással rendelkeznek a saját területük
környezettudatos tevékenységeiről (80%).
Érdekeltek, érintettek
A környezettudatos gazdaságokat vezető különféle entitások között nagy relevanciát
tulajdoníthatunk bármilyen olyan civil szervezetnek, társadalmi platformnak, országos vagy
nemzetközi szervezetnek, amelyik mentorálással és coaching programokkal foglalkozik
és/vagy a környezettudatos gazdaság kérdéseivel. Platformként és közösségként szolgálnak
azoknak a vállalkozóknak, akik hajlandóak új és környezettudatosabb üzleti modelleket
kifejleszteni.
Rajtuk kívül a lobbicsoportoknak is erősen az érdekében állhat a zöld mentor profiljának
meghatározása, annak érdekében, hogy növelhessék hatékonyságukat, és megvalósíthassák a
céljaikat akár országos, akár európai szinten. Továbbá, a polgári társdalom teljes egészében
azonosítható egyedi érdekeltként: ennek a projektnek a sikere hozzájárulhat a társadalmi
modellünket biztosító megfelelő életminőség javításához vagy fenntartásához.
Pontosabban, a számos szerepet játszó érdekelt közül sikerült azonosítanunk a
legfontosabbakat európai és nemzeti szinten (Ausztria, Magyarország, Írország és
Spanyolország) egyaránt, akikkel konzultálni lehet a State of the Art jelentésben
(továbbiakban: helyzetjelentés).
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1.5 A környezettudatos gazdaság összefoglalása, környezettudatos
készségek, környezettudatos vállalkozói szellem
A környezettudatos mentorálás fókuszát szűkítve, az International Society of Sustainability
Professionals (ISSP) kiadta a „The Sustainability Professional: 2010 Competency Survey
Report” című munkáját. Habár a tanulmány a terület amerikai szakembereinek egy mintájára
fókuszált, egyike azon kevés tanulmánynak, amelyek kifejezett bizonyítékul szolgálnak arra,
hogy a jelen kézikönyvben szereplő mentori készségekre szükség van. A releváns eredmények
összegzése itt található.
A két legfontosabb kihívás, amelyekkel a fenntarthatósági szakembereknek (vagy kliensük
szervezetének) szembe kellett nézni, a következők voltak:
1) A fenntarthatóság értékének megértésének elősegítése (34%)
2) A klímaváltozás és az ahhoz kapcsolódó energiaigény (29%)
További fontos kihívásokként a leggyakrabban a következőket említették: a vezetés és az
ügyfelek támogatásának elnyerése, a pénzügyi életképesség bizonyítása vagy finanszírozás
szerzése. A szükséges kompetenciák listájának a tetején kapott helyet a változáskezelés –
szembenézés a változó üzleti prioritásokkal, legyőzni a változással szembeni ellenállást, a
termékek és szolgáltatások újratervezése, hogy azok fenntarthatóbbak legyenek és jobban
megfeleljenek a környezetvédelmi szempontoknak. A társadalmi felelősség terén végzett
munka úgy tűnik, hogy kisebb hangsúlyt kap, mint a környezetvédelmi aggályok.
A tanulmány azt is megmutatta, hogy az észak-amerikai fenntarthatósági szakemberek sokkal
inkább fókuszálnak a prioritás felállítására és kezelésére, illetve a csoportok segítésére vagy
képzésére, mint a nem észak-amerikai társaik. Az észak-amerikaiak említették még a
beszállítók kezelését és a pénzügyi elemzéseket is – kiemelten a ROI (47%) és a rendszerekben
gondolkodás (59%) voltak a legfontosabbak. Az Észak-Amerikán kívülieket az északamerikaiaknál sokkal inkább érdekelte a vezérelvek terén mutatkozó szakértelem és a
kockázatfelmérés.
A nagyobb szervezetek többre értékelték a belső kommunikációs készségeket, mivel ők
buktatóként látták azokat a fenntarthatósági programok bevezetésekor. Ugyanakkor, a kisebb
szervezeteket jobban érdeklik a külső érdekeltek, és a szervezeten kívüli befolyásoló
változások. A fenntarthatóságban a számvitel és beszámolók írása egyaránt kifejezetten fontos
besorolást kaptak a szervezet méretétől függetlenül. A Környezeti megfigyelő rendszer
bevezetése a szervezetnél annak az előnyeit kínálja, hogy mérhető és elemezhető lesz az az
üzleti hasznon, amit a fenntarthatósági intézkedések bevezetésének köszönhetnek. A
szabályozások hajtóerőként működhetnek az ilyen fenntarthatósági számviteli gyakorlatnál az
üzletvitelben, azonban meg kell fellelnie az üzlet méretének és a rendelkezésre álló
forrásoknak.
Annak szükségét, hogy üzleti példákat fejlesszenek ki a fenntarthatóságra, sokkal kritikusabb
hangsúlyt kapott a kisebb szervezetek esetében. A fenntarthatósági szakembereket jobban
érdekelte az üzleti példák kidolgozása, a felvásárlások a felső vezetéstől, és a benchmarking.
Az egyéni kezdeményezések finanszírozása valamennyivel fontosabb volt a konzultánsok
számára, mint ahogy fontosabb volt a kormánytól származó, az oktatási vagy a nonprofit is
szférában dolgozók számára is, mint azoknak, akik a gyártásban/szolgáltatásban dolgoztak.
Azok a tanácsadók, akik nem-tanácsadó szervezeteknél dolgoztak, sokkal inkább váltak
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érdekeltté, mint azok a tanácsadók, akik oktatták az ügyfeleket és naprakészek maradtak a
tudományos eredményekkel.
Az innováció kérdése is sokkal fontosabbnak tűnt a tanácsadók és a termelésben dolgozók
számára, mint a non-profitoknál (ideértve a kormányt és az oktatást is). Azok, akik a
termelésben/szolgáltatásban dolgoznak sokkal nagyobb valószínűséggel gondolták úgy, hogy
a termékek és a kínált szolgáltatások megtervezése és újratervezése nagyon fontos, mint a más
ágazatokban dolgozók. A pénzügyi elemzéseket/ROI-t, az auditot (GHG, fenntarthatóság) és a
kockázatelemzést egyaránt nagyon fontosnak ítélte minden szervezet.
A válaszadók szerint a személyes készségek sokkal fontosabbak, mint a szakmai készségek. A
válaszadók szerint a személyes készségekre a jövőben is szükség lesz, mivel azok
elengedhetetlenek az átalakító változások megvalósításához. A fenntarthatósági szakemberek
számára a sikerhez leginkább fontos személyes készségként a kommunikációs készséget tartják
(írott és verbális egyaránt). A kérdőív szerint a fenntarthatósági szakemberek legkritikusabb
személyes készségei közé tartozik a kommunikáció a belső és külső érdekeltekkel, a
problémamegoldás és a mások motivációja és inspirálása. A nem-konzultánsok a
konzultánsoknál sokkal erősebben érzik a hálózatépítés és a befolyásoló változások
fontosságát. A kormányzati, oktatási és a non-profit szektor által említett legfontosabb
készségek: azok, amelyekhez rugalmasság és alkalmazkodó-készség kell, mások motiválása és
ösztönzése, kommunikáció a belső érdekeltekkel, és a konszenzusépítés. A fenntarthatósági
szakértők mindenféle méretű és fajtájú szervezeteknél úgy gondolják, hogy a változáskezelés
fontos. Ezek eredményeképpen a csoport egésze számára nagy értéket képviselnek az olyan
személyes készségek, mint kommunikáció, támogatásnyújtás, konszenzusépítés és
hálózatépítés. A pénzügyi életképesség demonstrálása és a finanszírozás megtérülése a
válaszadók szerint azért fontos, mert lehetővé teszik a változást.
A csoport egésze egyéb készségeket kisebb gyakorisággal említett. A válaszadók szerint a
legtöbb szakmai készségre továbbra is szükség lesz a jövőben, mivel szükségesek a stratégiai
megközelítések lehetővé tételéhez, az üzleti klímában történő versengéshez, alapvetőek a
változáshoz és/vagy a teljesítmény követéséhez. A legfontosabb említett szakmai készségek a
stratégiai tervezés, a projektmenedzsment és a rendszerszemléletű gondolkodás. A tudományos
szakértelem és fenntarthatósági számvitel/jelentések általában fontosabbak a nagyobb
vállalatok számára, mint a kisebbeknek. A tervezés és a projektmenedzsment kivételével
számos szakmai készség erősen váltakozik az érintett iparág szerint. Ez alól a szabály alól jelent
kivételt az üvegházhatású gázok vizsgálata és az akciótervek készítése. A kutatás eredményei
azt jelzik, hogy a szervezeteknek minden szektorban szükségük van segítségre az
üvegházhatású gázok kezelésében, mérséklésében és megfigyelésében.
Forrás: http://greeneconomypost.com/skills-needed-sustainability-professional8866.htm#ixzz4EwyQZYlh
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Míg ez a kézikönyv kifejezetten a környezettudatos mentoráláshoz kapcsolódik, az Európai
Mentoring és Coaching Szövetség hasznos kereteket nyújt, amelyekre lehet építkezni és a
következők szerint nyolc különálló kategóriába sorolni a kompetenciákat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az Én megértése
Elkötelezettség az önfejlesztés felé
A Szerződés kezelése
A kapcsolat kiépítése
A tudás és a tanulás lehetővé tétele
Orientáció az eredmény és a cselekvés irányában
Modellek és technikák használata
Értékelés

ECVET
Tanterv

Ezt a nyolc kompetenciát az IO2 ECVET tanulási egység kompetenciák
alapjait jelentő kilencedik kompetenciával, a Környezettudatos
gondolkodással együtt hitelesíteni kell, mint mentorálási képességek.
Szükséges továbbá az is, hogy a fenti tudás és tanulás kapcsolódjon a
környezettudatos vállalkozásokhoz.

16

MENTORING EGY
ZÖLD MINDSET
02

A Green Mentor
Kézikönyv

2. MI A MENTORÁLÁS ÉS MI NEM AZ
Két különböző elméleti irányzat is létezik a mentorálás természetére és céljára vonatkozóan,
amelyeket nevezhetünk amerikai és európai modellnek (Hussain, 2009). A következőképpen
lehet ezeket összefoglalni:
Az amerikai modell: Az Ösztöndíj Modell– ahol a mentor szerepe. hogy szponzorként és
védelmezőként legyen jelen egy ifjú karrierjében.
Az európai modell: A Fejlesztési Modell – ami azt hangsúlyozza, hogy lehetővé kell tenni az
emberek számára, hogy maguk vegyék kézbe a saját fejlődésüket és a karrierjük mozgatóerőit.
Ezek az eltérő nézetek sok közös gondolatot is tartalmaznak, azonban rámutatnak a nagyon
eltérő különbségekre is a mentori kapcsolatok természetében és fikciójában. Együtt gazdag
kompozíciót képviselnek, amit a legjobban úgy értékelhetünk, ha megértjük az egyedülálló
részeit és az ország kulturális kontextusát. Azonban elérhető egy alapvető megértés úgy is, ha
röviden átvesszük, hogy mi számít mentorálásnak és mi nem. És ez még abban is szolgálatot
tehet, hogy áttekintsük azokat a technikákat és eljárásokat, amelyek a mentorálás körébe
tartoznak.

Mi a mentorálás
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Szemtől szemben
Bizalmas
Megértés és bizalom
Fejlesztő
Kapacitásépítés és készség-integrálás
Személyközpontúság
Partnerkapcsolat és barátság
Kölcsönös, kétoldalú tanulási kapcsolat
Önbizalmat épít

Mi nem a mentorálás
Közvetlen szponzorálás
A felsővezető aláásása
Titkolózás
Feladatra koncentrálás
Megcsinálják helyettünk/megadják a
választ
● Túlzott részletesség
● Terápia
● Védelem
●
●
●
●
●

Az alábbi technikák és eljárások fontosak lehetnek a mentorálási kapcsolatban:
A perspektíva megértése: Elképzelhető, hogy a mentor és a mentorált teljesen eltérő
tapasztalattal, értékekkel rendelkeznek, főleg, ha más kultúrából származnak. Éppen ezért is
fontos, hogy elismerjük ezek létét és érvényét, még akkor is ha ezekkel nem értünk teljes
egészében egyet. Ha jól megértjük egymás nézőpontját, akkor automatikusan elindulunk a
gyümölcsöző párbeszédek és eredmények irányába.
Hálózatfejlesztés: A mentor segítheti a mentoráltat a hálózatépítésben, azzal, hogy
hálózatépítő technikákat oszt meg vele, és segít a mentoráltnak megérteni, hogyan lehet
kapcsolatot ápolni és fenntartani másokkal.
Jó szerepmodellnek lenni: A hatékony mentorok mindig jó szerepmodellé válnak
mentoráltjaik számára. Azonban azt is észben kell tartani, hogy a mentorált talán olyan
viselkedést és potenciális gyenge pontot is átvehet, amelyek nem helyénvalóak. Éppen ezért
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kell a mentornak segíteni a mentoráltat, hogy az végiggondolhassa, hogy milyen viselkedés
illik leginkább a személyiségéhez és az erősségeihez.
Kritikus barátnak lenni: A világos, egyenes beszéd néha nem túl kényelmes a mentor vagy
a mentorált számára, de ez az egyik olyan dolog, amit leginkább értékelnek. A világos beszéd
és hatékony kihívás-állítás jelentőségteljesebb párbeszédekhez vezet, mélyebb reakciókhoz és
jobb tanulási eredményekhez.
Tanácsadás: Fontos, hogy a mentor fogja vissza azt a magatartást, hogy a tanácsadás helyett
egyből a megoldásra ugrik. A mentoráltat kell hozzásegíteni ahhoz, hogy megtalálja a saját
megoldását, amihez hatékony kérdésekkel lehet terelni. Azonban az is előfordulhat, hogy egy
egyszerű „Most ezt kell tenned” a megfelelő megközelítés. A kulcs az, hogy megértsük, hogy
mikor kell tanácsot adni és mikor kell visszafogni azt. Ez kétségen kívül menni fog
gyakorlással, és tapasztalatok útján.
Karriertervezés: A mentor gyakran építkezhet a szervezet tudására és tapasztalatára, hogy
segítsen a mentoráltjának azonosítani egy bizonyos karrier-utat és munkalehetőséget.
Bátorítás és támogatás: Lesznek olyan alkalmak, amikor a mentornak csak ott kell lennie és
meghallgatnia a mentoráltat, és segítenie visszanyerni az önbizalmát. Ha egyből rávetődünk a
problémája megoldására, azzal nem segítünk az önbizalom felépítésében.
Ezek mellett az általános üzleti mentorálási megközelítések mellett a mentorálást a
környezettudatos vállalkozástól az különbözteti meg, amit „környezettudatos gondolkodásnak”
hívunk. Melyek a környezettudatos gondolkodás legfontosabb jellemzői?
A The Sustainability Professional 2010-es Competency Survey Report című kutatása szerint a
környezettudatos gondolkodás hat legfőbb jellemzője a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a fenntarthatóság értékének megértésének elősegítése
a klímaváltozás és az ahhoz kapcsolódó energiaigény kezelése
finanszírozás vonzása és pénzügyi életképesség
változáskezelés alkalmazása
újratervezés a fenntarthatóbb termékek és szolgáltatások érdekében
a környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés biztosítása

Amikor bevezetjük a KKV-ket/vállalkozásokat a környezeti fenntarthatóságba (Forrás
http://www.envirocentre.ie/ - egy tipikus környezettudatos program indításának leírása),
fontos, hogy különbséget tegyünk azok közt a vállalatok közt, amelyek képesek arra, hogy
olyan elismert szabványoknak tegyenek eleget, mint az ISO14001, és azok közt a vállalatok
közt, amelyek nem rendelkeznek a forrásokkal, vagy az idővel, hogy egy ilyen nagy
elkötelezettségnek eleget tegyenek. A kisebb operátorok esetén a konzultánsok általában:
1.
2.
3.
4.

Áttekintik a környezettel kapcsolatos tevékenységeket és gyakorlatokat a helyszínen
Tanácsokat
adnak
a
szabályozási
megfelelőségek
kérdésében
(jogosultságok/engedélyek) és abban, hogy ezek a kérdések hogyan oldhatóak meg
Segítséget nyújtanak a környezetpolitikai nyilatkozat elkészítésében
Segítséget nyújtanak egy egyszerűsített környezetgazdálkodási rendszer (KIR)
alapjainak elkészítésében, ami a PDCA-ciklus filozófiáján alapul, hogy megoldhassák
a helyi problémákat
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5.
6.
7.

Alapfelmérést végeznek, hogy azonosítsák a megtakarítási lehetőségeket és a KPI-ket
Képzést nyújtanak az illetékes személyzetnek (egy kreatív és elkötelezett csapat
felépítése kulcsfontosságú tényező)
Segítséget nyújtanak azzal, hogy hozzáférést biztosítanak egyéb eszközökhöz és
forrásokhoz a teljesítmény fenntartásához és értékeléséhez, illetve a forráshatékonyság
javításához

Egy ilyen leegyszerűsített program eredményei közt szerepel a költségmegtakarítási projekt
megvalósítása, a növekvő környezettudatossági hírnévből származó előnyök tudatosítása, és
segítségül szolgál egy egyszerűsített KIR-rendszer létrehozásában, a költségmegtakarítási
projekten belül létrehozott jelentéseken és a támogatására generált mérőszámok segítségével.

2.1 Mi a környezettudatosság és a környezettudatossá válás?
Ha szeretnénk üzleti értelemben definiálni a környezettudatos és a környezettudatosság
kifejezéseket, akkor ez legalább annyira összetett lesz, mint amikor azt határoztuk meg, hogy
mi a mentor. Sok ember használja a környezettudatos, vagy a zöld kifejezést, de a jelentése
annak, hogy mi számít zöldnek minden esetben teljesen más lehet.
A különbség egyik területe, hogy a vállalkozás a már meglévő üzleti kultúrában dolgozik-e, és
így keres módot arra, hogy korlátozza, vagy csökkentse az energiafelhasználást, a hulladékot,
a károsanyag-kibocsájtást, a nyersanyag-felhasználást stb. Ez környezettudatosnak számít egy
lineáris folyamatban, ahol a tipikus szekvencia a következő: forráskinyerés, a termék vagy
szolgáltatásnyújtás, vásárlás, használat, eldobás. Ez az, ahová jól passzol a folyamat végi
megoldás. Illik a „csökkentés, újrahasznosítás, újrafeldolgozás” (és szabályozás) kultúrájába.
A fenntarthatóság és a gazdasági hatékonyság (aminek a meghatározása, hogy többet tegyünk
kevesebb felhasználásával) ugyanúgy itt játszik szerepet. A rendelkezésre álló
környezettudatossági tanúsítványok zöme azon alapul, hogy mér (és csökkent), hogy eleget
tehessen a környezeti előírásoknak.
Abrams (2005) nyolc sarokkövet azonosít a South Mountain Company nevű fenntarthatóságra
fókuszáló építészeti/építőipari vállalkozás növekedése során, melyek a következők: (1) A
munkahelyi demokrácia kialakítása, (2) a növekedés mítoszának megkérdőjelezése, (3) számos
alsó határ egyensúlyba hozása, (4) a hely üzletének végzése, (5) a szakma ünneplése, (6) az
„emberek megtartásának” fejlesztése, (7) a közösségi vállalkozás gyakorlása, (8) úgy
gondolkodni, mint a katedrálisok építői.
A környezettudatossá válás lineáris folyamatának kritikusai úgy gondolják, hogy ezzel legjobb
esetben is csak lassítani lehet a föld kimerítésének folyamatát, de ettől nem áll meg a kimerítés
sem a környezetpusztítás. Az újrahasznosítás kritikusai arra mutatnak rá, hogy az anyagok
értéke csökken, ahogy feldolgozzák azokat, és mivel azokat eredetileg nem újrafeldolgozásra
tervezték, különböző vegyszerekre és egyéb forrásokra lehet szükség ahhoz, hogy
újrahasznosíthatóvá lehessen azokat tenni (például fehérítőre és egyéb vegyszerekre van
szükség ahhoz, hogy a nyomdafestéket eltávolítsák a papírról az újbóli használathoz). A
lineáris környezettudatos folyamatok ezen kritikusai úgy hiszik, hogy a „környezettudatosság”
eléréséhez a kevésbé rossz nem elég, és hogy körkörös folyamatra van szükség.
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A körkörös folyamatokhoz hosszú távú perspektívákra van szükség, amelyek túlmutatnak a
termék vagy a nyújtott szolgáltatás élettartamán, és számításba veszik az anyagok végső „újraadszorbeálását” és regenerációját, másolva a természetes folyamatokat. Egy ilyen folyamatot
mutat be McDonough és Braungart (2010) a „Cradle to Cradle” (Bölcsőtől bölcsőig)című
könyvükben. Különbséget tesznek aközött, hogy „megmentsük a bolygót” vagy hogy
megtanuljunk bőségben élni rajta. Ennek eléréséhez arra van szükség, hogy a lineáris bölcsőtől
a sírig megközelítésről átálljunk a bölcsőtől a bölcsőig, vagy más néven a zárt hurok
megközelítésre.
A bölcsőtől a bölcsőig megközelítés magában foglalja, hogy már gondolatban meg kell tervezni
az anyagok/kivont források következő evolúcióját, így jutunk el az öko-hatékonytól az ökohatásosig. McDonough és Braungart (2010) ebben az elmozdulásban az öko-hatásos irányában
látja a lehetőséget az innovációra. Olyan tervezési koncepciókat vizionálnak, ahol a
termékeket és a szolgáltatásokat úgy tervezik már a kezdetektől fogva, hogy a biológiai köröket
és a technikai köröket egymástól szétválasztva tartják, és a biológiailag újrahasznosítható
anyagokat visszatáplálják a biológiai körforgásba, a technikai anyagok pedig (fémek stb.)
visszakerülnek egy zárt technikai körforgásba, és nagygondot fordítanak arra, hogy a két kör
soha ne szennyezhesse meg egymást. Ez lehetetlen, vagy nagyon bonyolult néhány hibrid
anyag esetében, amelyek technológiai és biológiai anyagokat is tartalmaznak, ami azt jelenti,
hogy egyiküket sem lehet visszanyerni az élettartamuk végén.
„Ha szeretnénk megszüntetni a hulladék fogalmát, akkor meg kell tervezni a dolgokat
– termékeket, csomagolásokat, és rendszereket – már egészen a kezdetektől,
egyetértésben afelől, hogy olyan nincs, hogy hulladék” és „a termékek, illetve a
szolgáltatások termékeinek a megtervezése azt jelenti, hogy szétszerelhetőre kell
tervezni” (McDonough and Braungart, 2010).

McDonough és Braungart (2010) öt lépést emelt ki az öko-hatásos felé vezető úton, melyek a
következők:
1. Szerezzük meg az ismert káros anyagoktól „menteset”– forduljunk el az ismert káros
anyagoktól (ólommentes, azbesztmentes stb.).
2. Kövessük a hitelt érdemlő személyes preferenciákat – mivel teljes információ nem
állhat mindig a rendelkezésünkre, gyakran megtörténik, hogy nem ideális szituációk
közül választunk. Az ilyen esetekben jobb, ha az ökológiai intelligenciát helyezzük előre,
a tiszteletet, a gyönyört, az ünnepeltséget és a szórakozást.
3. Alkossunk egy passzív pozitív listát – hozzunk létre egy részletes palettát az egy adott
termékhez felhasznált anyagokból és vegyületekből, amelyek kibocsájtásra kerülhetnek
gyártás vagy használat során. Ez három listát eredményez: Egy X listára kerülnek a
problémás vegyületek, mint a mutagének vagy a karcinogének és amik az egészségre
vagy a környezetre károsak, egy szürke listára azok, amelyek tartalmaznak olyan
problémás anyagokat, amelyeket jobb lenne a tervezés során kiiktatni, de nem olyan
sürgősen, és egy P lista, vagy pozitív lista van azoknak az anyagoknak, amelyek
egészségesek, használatuk biztonságos.
4. A pozitív lista aktiválása – újratervezés, ami magában foglalja az öko-hatásosság elveit
5. Újrafeltalálás – a rendszer vagy a termék lemodellezése természetes rendszerekről. Ennek
a fázisnak nincs vége és lehet folyamatos is.
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Hogy támogassák az öko-hatásosra átállást, azt javasolják, hogy a vezetők és az innovátorok:
Jelezzék a szándékukat és hozzanak létre új paradigmákat, ahelyett, hogy járulékosan a régi
rendszert fejlesztgessék; A visszaállítás és a növekedésre törekvés jó példa, ha a termékeket
és a szolgáltatásokat úgy tervezik, hogy azokat vissza lehessen állítani technológiai és biológiai
alkotórészeikké; Legyenek kész a folyamatos fejlesztésre, értsék meg és készüljenek a
tanulási görbére
(változáskezelési technikák); és mérlegeljék az intergenerációs
felelősséget.
Az Ellen MacArthur Alapítvány három alapelvet emelt ki, amelyekre a körkörös gazdaság épül
Forrás:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/
TCE_EllenMacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf :
1. alapelv: Őrizzük meg és fejlesszük a természeti tőkét azzal, hogy felügyeljük a véges
készleteket és kiegyensúlyozzuk a megújuló források áramát
2. alapelv: Optimalizáljuk a források hozamát a termékek, komponensek és anyagok
körforgásával úgy, hogy mindig a lehető legnagyobb mennyiség van jelen mind a
technológiai, mind a biológiai körben.
3. alapelv: Támogassuk a rendszer-hatékonyságot azzal, hogy felfedjük és tervezés
útján kizárjuk a negatív externáliákat.
A környezettudatost magába foglalhatja egy lineáris folyamat is, vagy pedig egy ciklikus
átfogó folyamat. A környezettudatos szerepet játszhat adott üzleti problémák megoldásában is
(például energia vagy folyóvíz használatának csökkentése), de lehet életstílus is, vagy erkölcsi
világkép. Jelentéssel bír a nagy multinacionálisok számára is, akik a legrosszabb esetre
terveznek (univerzális tervezési feltételek), és a tömegtermelési kultúrát szeretnék
fenntarthatóvá tenni, meg szeretnének felelni a helyi ízlésnek és elvárásoknak, és ugyanígy
jelentéssel bír a kis üzletek számára is, akik egy optimális egyedi tervezést vagy szolgáltatást
keresnek, és egyben annak a lehetőségét is, hogy környezettudatos vállalkozásukat növeljék.
A környezettudatossá válás elősegíti az átállást a monokultúrából a diverzitás támogatása felé.
Megmaradt valahol a nagyobb piacok globalizációjáért folytatott küzdelem és a jobb
életminőséggel járó lokalizáció között. A környezettudatosság megtalálható kezdve az „elvesz,
készít, szennyez” lépéseitől egészen azokig a rendszerekig, amelyek integrálják a gazdasági,
környezeti és etikai kérdéseket, vagy a „triple bottom line” (hármas eredménykritérium) sőt,
akár a „triple top line” (hármas bevételkritérium) megközelítése. A környezettudatosság
megtalálható azokban az üzleti stratégiákban, amelyek elmozdulnak az izoláltan cselekvéstől
a kölcsönös elismerés és támogatás irányába. A fentiek illusztrálják a környezettudatosság
koncepciója összetettségének egy részét.
Hogy jobban megérthessük a környezettudatos gondolkodást, a következő részben áttekintünk
modelleket a környezettudatossá válásról, az első példában egy mikrovállalkozás, a
másodikban pedig egy nagy multinacionális vállalat esetén keresztül.
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2.2 Modellek a környezettudatossá válásra
A következő zöld üzleti modelleket példának szántuk. A céljuk, hogy támogassák a Zöld
Mentor tantervét. Egy mentori kompetencia követelmény a zöld mentoroktól, nevezetesen,
hogy ismerjék és értsék a környezettudatos modelleket és technikákat.

ECVET
tanmenet, N8-as
kompetencia

Esty és Winston (2009. 3. old.) szerint „egy
környezettudatos lencse nem csak egy szép stratégiai
eszköz, vagy egy jó érzéssel eltöltő elkalandozás a vállalat
valós munkájától. A modern világban ez létfontosságú
eleme az üzleti stratégiának.”
A környezettudatossá válás egyaránt hordoz üzleti
lehetőségeket és veszélyeket is. Ha az öko-előnyöket
vizsgáljuk, olyan mintákat azonosíthatunk, amelyeket
felfedezhetünk vezető vállalatoknál is.

Ezek a következők:
● innovatív termékeket terveznek, hogy segítsék az ügyfeleiket környezeti
problémáikban, vagy hogy új, ökológiailag meghatározott piaci szegmenset alakítsanak
ki
● nyomással élnek a beszállítóikra, hogy azok környezettudatosabb teljesítményt
nyújtsanak, vagy ezen az alapon válogatják meg a beszállítóikat
● adatokat és mutatókat alkalmaznak a teljesítmény és a haladás mérésére
● partnerkapcsolatban állnak egyéb érdekeltekkel, hogy tanuljanak és innovatív
megoldásokat találjanak a környezetvédelmi problémákra
● kiépítik az „öko-előny” kultúráját, ambiciózus célokat állítva, ösztönzőket, képzéseket,
eszközöket használva vonják be alkalmazottaikat a környezettudatos jövőképbe.
Esty és Winston (2009) tisztán látja, hogy az „öko-előnyt” megtalálni a vállalatban bonyolult
és kemény munka. Egy újabb réteggel növeli az összetettségét a már amúgy is számottevő
vezetői kihívásoknak, és nem minden környezettudatos stratégia vagy kezdeményezés jelent
egyben sikert is. A környezeti kezdeményezések kudarca mögött rejlő okok közé sorolják azt,
hogy rossz kérdésekre fókuszálnak, félreértelmezik a piacot, elszámítják az ügyfelek reakcióját
a környezettudatos termékekre, és nem sikerül a környezettudatos gondolkodást teljes
egészében integrálni a vállalkozásba. Ezzel együtt azoknak az érdekelteknek a száma is egyre
nő, akik befolyásolják egy vállalkozás környezeti stratégiáját. Követelmény tehát annak
szisztematikus feltérképezése, hogy az ipar melyik érdekeltje melyik üzlethez tartozik.

2.2.1 Mikrovállalkozás-modell
Parry (2012) megtervezett egy környezettudatossá válási folyamatot mikrovállalkozások
számára, aminek alapja egy összehasonlító esettanulmány volt Nagy-Britanniában, hat
mikrovállalatot érintve. A környezettudatossá válás egy dinamikus folyamat, ami azt jelenti,
hogy a motiváció, a hajtóerő, a megfelelő támogatási mechanizmus egyaránt változhat a
folyamat során. Parry (2012) egy olyan modellt javasolt a mikrovállalkozások
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környezettudatossá válásához, ami három külön részre bontja a környezettudatossá válás
folyamatát.
1. szakasz: A felfedezés szakasza – itt a vállalkozás még csak felderíti a piacot, az azonosságát
és a tevékenységei hatókörét. A kulcsfontosságú jellemzők a következők:
költségmegtakarítás, a vállalkozás legitimálása, személyi erkölcs, fenntarthatóság,
formális környezettel kapcsolatos alapelvek, külső segítség és energiafelhasználás. A
társadalmi tőke az, ami a második szakaszba lendíti a vállalkozásokat.
2. szakasz: A bizonyítás szakasza – akkor történik, ha a vállalkozás szilárd környezettel
kapcsolatos gyakorlatokat és tartalmakat fektet le. A kulcsfontosságú jellemzők a következők:
társadalmi tőke és hálózatépítés, nyilvánosság, márkaépítés a legfontosabb elemek. A
hálózatépítés lehet formális, vagy informális, ahol a formális a legkiemelkedőbb.
3. szakasz: Az integráció szakasza – ahol a környezettudatos márkaépítés stratégiai
jelentőségét elismerik és létrejön az egyértelmű vállalati azonosság. A 3. szakasz legfontosabb
jellemzői: versenyelőny, nagyobb beruházás és külső támogatás. A harmadik szakaszra létrejön
az egyértelmű, környezettudatos gyakorlatokon alapuló azonosság, és a fő hajtóerő olyan
stratégiai akció volt, amiben a környezettudatos gyakorlatot arra használták, hogy
versenyelőnyre tegyenek szert.
A negatív hajtóerők a környezettudatossá válás során a következők voltak: konfliktus az
egészségügyi és biztonsági előírásokkal és egyes esetekben a környezetvédelem
félreértelmezése. Ezzel együtt, a környezettudatossá válás legjobb módja együtt változik a
társadalmi attitűdök változásával, a törvényhozással és a politikai nyomással. Az
informáltságnak és a megfelelő támogatásoknak tehát lépést kell tartaniuk ezekkel a
változásokkal.
Parry (2012. 233. old.) megjegyezte, hogy „egyes felek azzal kértek mentori támogatást, hogy
lehet bízni abban, hogy a mikrovállalkozások egyaránt objektívek és tapasztaltak is, mivel
olyan környezettudatos befektetéseket vittek végbe, amelyek számukra nagyon összetettek
voltak, éppen ezért magas kockázattal is jártak”. Arra is rámutat, hogy a mentorálás szüksége
főleg a második szakaszban volt égető. Mind a hat vállalkozás átlépett a jelentéktelenebb,
alacsony költségű projektekből az ambiciózusabb és pénzügyileg kockázatosabb projektekbe
egy járulékos folyamat során, ami lehetővé tette a magabiztosság, a tapasztalat és a tudás
felépítését. Parry (2012) a terület további feltárását javasolja, hogy a javasolt modellt
kifejleszthessék és a hajtóerőket azonosítsák.
O'Neil és Ucbasaran (2016) hat környezettudatos vállalkozói üzletet vizsgált a start-up állapot
első évében, és egy három szakaszból álló környezettudatos vállalkozói modellre tettek
javaslatot az új vállalkozások legitimálásához, arra alapozva, hogyan változik a vállalkozók
hite és értékrendszere a folyamat során. Jelezték, hogy a környezettudatos vállalkozók számára
a start-upnak ezt a szakaszát úgy is lehetne jellemezni, hogy „Mi számít nekem”, amit a „Mi
számít nekik” szakasza követ, és az utolsó állomás a „Mi számít nekem és nekik
egyensúlyba hozása”. A reflektálás és a reflexivitás szintjei az alkalmazkodást és a haladást
ösztönözték a vállalkozók munkájában a vállalkozás legitimálásán. Például, hogy pénzügyi
befektetésekhez nyerjenek hozzáférést vállalkozásukban, a vállalkozóknak esetleg „lejjebb kell
adni” az álmaikból, hogy eleget tegyenek a befektetők igényeinek (Rindova és tsai. 2009. 483.
old.) vagy meg kell válaszolniuk olyan azonosságra vonatkozó vagy/vagy kérdéseket, mint
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„Ön vállalkozó vagy környezetvédő?”.
A „Mi számít nekem” szakasza alatt a vállalkozó lehet, hogy úgy tekint vállalkozására, mint
egy „útra a környezetvédelem növelése érdekében”, és hogy „vegyíti a környezetvédelmi és
piaci logikát”. A kezdeti érték-alapú pozícionálást társítani lehet azzal, hogy a start-up vagy
„túl zöld, vagy nem elég zöld”, attól függően, hogy milyen közönséggel/ügyfelekkel érintkezik.
A második szakaszban olyan erőfeszítések jelennek meg, amelyek az üzleti túlélésre és a
kereskedelmi életképességre vonatkoznak – ami váltás a „Mi számít nekik” megközelítés
irányába, amit leginkább arra használnak, hogy szélesítsék az üzleti tevékenységeket egy
keskeny környezetvédelmi résből indulva a fősodor felé. A disszonanciát, vagy a
következetlenség érzetét aközött, amiben valaki hisz és amit cselekszik társították az
elmozdulással a „mi számít nekem” pontjáról, hogy nagyobb ügyfélbázist fogadhasson
magába. A vizsgált hat start-up vállalkozás közül öt megtapasztalta ezt a disszonanciáját a
„nagyobb legitimitás megszerzésének során, de olyan fajtát, amivel személyesen még könnyen
együtt tudtak élni”. Ebben a tanulmányban minden vállalkozó talált megközelítést arra, hogy
egyensúlyba hozza a legitimálást az „én” és az „ők” között. Ennek a disszonanciának a
kiegyensúlyozásával a legtöbbjük fókuszt váltott a képességeikre, és a környezeti értékek a
„második rétegbe” kerültek. Ez a törekvés a disszonancia kiegyenlítésére feszültségforrás
maradt a tanulmányozott vállalkozások némelyikénél.

2.2.2 Nagyobb méretű vállalat modellje
1987-ben javasolta először Georg Winter a „Winter-modellt”, vagy az „integrált
környezettudatos vállalatirányítási rendszert”, ami segítő útmutatás lehet azoknak a
vezetéseknek, amelyek meg szeretnék őrizni a természeti forrásokat és a természetet, miközben
szeretnék elérni az üzleti profitra vonatkozó céljaikat is. (Forrás: Business and the environment;
a handbook of industrial ecology with 22 checklists for practical use and a concrete example
of the integrated system of environmentalist business management (the Winter Model),
London, McGraw-Hill, 1988).
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Az áttekintés
Az áttekintés
Létesítmények-re

Alapelvi és
stratégiai kérdések

Termelési
kérdések

Külső kapcsolati
kérdések

vonatkozó
kérdések

Személyzeti
kérdések

Pénzügyi és jogi
kérdések

2
A prioritások
meghatározása

7
Termékfejlesztés

13
Marketing

16
Parkgondozás

19
Motiváció

24
Közösségi
támogatások

3
A vezetők motiválása

8
Anyaggazdálkodás

14
Közösségi
kapcsolatok

17
Épületek

20
Képzés

25
Biztosítás

4
Társasági célok

9
Gyártási technológia

15
Nemzetközi üzleti
kapcsolatok

18
Járművek és flották

21
Munkafeltételek

26
Jogi szempontok

5
Házon belüli védelem

10
Energia és víz

22
Étel a büfében

27
Jogi felelősség a
károkért

6
Biztonságirányítás

11
Hulladékkezelés

23
Tanácsadás

28
Büntetőjogi
felelősség

12 Szennyezett
helyszínek

A Winter-modell
Forrás: (WINTER, G. & PETERS, T. 1995. Blueprint for green management: creating your company's own
environmental action plan, McGraw-Hill International. 60. old.)

Egy megfelelően és felelősségteljesen vezetett vállalat hosszú távú sikerének az alapvető
alapelvei a következők: Minőség, kreativitás, humanitás, jövedelmezőség, folyamatosság,
és polgári felelősség. Mind a hatnak könnyebb eleget tenni, ha a vezetés környezettudatos
irányban halad. A Winter-modellt alapul véve a környezettudatos vezetés kulcsterületei a
következők:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A környezettudatos anyaggazdálkodás előnyei
A víz- és energiakezelés lehetőségei
A felelősséggel kapcsolatos kockázatok csökkentésének módjai
A gyenge pontok elemzése és válságkezelés tervezése
Az ökológiai értékek elemzéséből származó előnyök
A környezeti üzleti stratégiák céljai és alapelvei
Vállalati kultúra és munka a közösségi kapcsolatokon
Az üzletben megjelenő környezetvédelmi tevékenységek közösségi támogatása
Környezettudatos építkezések és renoválás.

A nagy méretű vállalat környezettudatossá válásának modelljét Interface–modellnek nevezik,
mivel azzal az Interface állt elő, egy nemzetközi ipari szőnyeggyártó vállalat. (Forrás: “MidCourse Correction: Toward a Sustainable Enterprise: The Interface Model”, 1999 Author Ray
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Anderson). Az Interface-modell egy hétlépéses folyamatot ír le a környezettudatossá válásra,
ahogy azt az Interface vállalat alkalmazta. A hét lépés: Semmi hulladék, ártalmatlan
gázkibocsájtás, megújuló energia, a hurok lezárása (bölcsőtől bölcsőig megközelítés),
forráshatékony szállítás, érzékeny kapcsolatépítés (közösségek, hálózatépítés stb.), a
kereskedelem újratervezése (hogy tükrözze az összköltséget, a termékről átállni a
szolgáltatásra, például bérelt szőnyegek a megvásárolt helyett, ahol a vállalat felelős a
lerakásért, tisztításért, karbantartásért, cseréért és újrafeldolgozásért, azaz fenntartható
bölcsőtől bölcsőig).
A zöld mentorálás támogatásának céljaként az öko-tervezés elvein alapuló környezettudatossá
válás folyamatát emelik ki. A Zöld Mentor Eszköztár rendelkezik öko-tervezésen alapuló
eszközökkel a környezettudatos vállalkozás támogatásához, mint például az N7-es eszköz, az
Életciklus ökovászon, és az N9-es eszköz, az ökovászon. Egy környezettudatos üzleti terv is
elérhető itt: http://greenbusiness.ie/.

2.2.3 A környezettudatos vállalkozás hajtóerői
Mik a környezettudatos vállalkozás hajtóerői? Ezek változatosak lehetnek, de a fejlődés ezen
a területen attól függ, hogy a mentor előíró megközelítéssel dolgozik-e (úgy mint „ezeket a
dolgokat így kell megtenned, mivel a törvények ezt írják elő”), vagy hogy a „zöldet” úgy
értelmezik-e, mint egy átformáló megközelítést (tehát a „szívet és az elmét is megnyerni) a
vállalkozásban. Mind a két megközelítésnek vannak előnyei.
Ahol az üzleti megfelelőség esetei és a költséghatékonyság az előíró megközelítést hajtja, ott
talán az átalakító megközelítés lehet hosszú távon a jó megoldás. Azonban a szív és az elme
megváltoztatása még fogalomalkotás szintjén is nehéz, mint ahogy elérni sem egyszerű. Mind
a két megközelítéssel átszőhetjük a környezettudatos vállalkozást, és a helyes és választandó
megközelítés felöltheti a kezdeti harmónia formáját, ami felépíti a környezettudatos
mentorálási kapcsolat egyes részeit.
Az időtényező szintén nagy szerepet játszik ezen a területen. Az elfoglalt környezettudatos
vállalkozó és az elfoglalt zöld mentor rendelkezésére álló idő megkövetelheti, hogy a
környezettudatossá válás folyamata egy inkább előíró megközelítéssel induljon. Az elősző
részben felvázolt modellek mind azt mutatták, hogy a környezettudatosság és a
környezettudatossá válás véget nem érő folyamat egy vállalkozás életében. A leginkább
javasolt kezdés egy realisztikus zöld cél, amivel sikert lehet elérni, és felvázolni az utat a
további sikerek felé.

A környezettudatos vállalkozás előnyei közé tartozhat:
● Költségmegtakarítás az energiafelhasználás, a hulladék és a vízfelhasználás
csökkenésének köszönhetően
● Vonzóbb ellátó az előretekintő ügyfelek számára
● Marketingelőnyök
● A jövőbeli szabályozó eljárások előtt jár
● Az alkalmazottak vagy a csapat élvezheti annak előnyét, hogy egy aktívan érték-alapú
vállalkozásban dolgozhatnak (jobban bevont munkaerő, jobb személyzet-megtartás
stb.).
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●
●
●
●
●

az innováció támogatása a vállalkozáson belül a környezettudatossá válás új területein
hozzáférés a környezettudatos vállalkozások hálózatához
hozzáférés a környezettudatossá válás elérhető támogatásaihoz és képzésekhez
érték adódik a vállalkozás minden részéhez, nem csak az ökonómiai elemekhez
jobban beágyazódik a helyi üzleti közösségbe és a környezetbe

Míg ez a fejezet a mentorálás és a környezettudatos gondolkodás megközelítéseinek
megértésére törekedett, addig a 3. fejezet áttekintést nyújt a mentorálásról és a
környezettudatossá válásról.
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3. MI A MENTORÁLÁS?
Ez a rész megnézi a hátteret, a definíciókat és a mentorálás fogalmait, és a mentorálás
világosabb megértését kínálja, hogy mi is ez, hogyan lehet a gyakorlatban használni, hogy
valós előnyöket nyújtson a környezettudatos gazdaságnak. Általánosságban a mentorálás
ahhoz az alapvető ösztönhöz kapcsolódik, ami a legtöbb emberben közös – a vágy, hogy
továbbadják a tanultakat és hogy segítsenek másoknak, hogy kiteljesítsék képességeiket.

3.1 Mi a zöld mentorálás?
A zöld mentorálás magában foglalja az általános üzleti mentorálás minden komponensét,
miközben mélyebb megértést és elismerést kap a környezettudatos vállalkozás és azok a
technikák, amelyek az egyéneket abban támogatják, hogy környezettudatos vállalkozásba
kezdjenek, vagy környezettudatosabbá tegyenek egy már meglévő vállalkozást.
A környezettudatos vállalkozások a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (2015) szerint olyan
elveket, politikákat és gyakorlatokat sajátítanak el, amelyek jobbá teszik az ügyfeleik és
alkalmazottaik életminőségét, illetve a közösségét, ahol működnek, és segítik a környezetet.
Sok környezettudatos vállalkozás indul azzal a vággyal, hogy megoldják a klímaváltozás
hatásait, vagy más környezetvédelmi problémát. A környezettudatos vállalkozásoknak
követniük kell a környezettudatos megközelítést és a környezettudatos normákat működésük
levezetésében és a késztermékben egyaránt. A környezettudatos vállalkozások számára
létfontosságú, hogy mindig megfeleljenek a munkaügyi normáknak és a tisztességes munka
elveinek. A környezettudatos vállalkozásokat két szempontból lehet definiálni, az egyik a
termékre vonatkozik környezettudatos termék formájában (árucikk vagy szolgáltatás) a másik
pedig a folyamatok (vagy termelés) környezettudatos tevékenységeire. A vállalkozók
beléphetnek egy nyíltan zöld üzleti szektorba, és kínálhatják a környezettudatos és
környezetbarát termékeiket (például hulladékkezelés, megújuló energiaforrások többek
között). Ugyanígy a kínálhatják a környezettudatos vállalkozások a termékeiket vagy a
szolgáltatásukat egy környezetbarát eljárás során, vagy tiszta technológiák segítségével (pl.
ökoturizmus). A környezettudatos vállalkozás oszlopait az 1. ábrán találja.
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1. ábra: A környezettudatos vállalkozás oszlopai
Újrahasznosítás és
hulladék-csökkentés

• Csökkentés • Újrafelhasználás • Újrahasznosítás • Értéknövelő
újrahasznosítás • Hulladék elkülönítés • Megfelelő módú kidobás

Energia és víz

• Megtakarítás a hő és az elektromosság használatán • Megtakarítás a
vízhasználaton • Hatékony felszerelések használata
• Csak akkor használja a forrásokat, vagy megújuló forrásokat, ha
szükséges

Megőrzés

• Használjon alacsony károsanyag-kibocsátású felszereléseket •
Működtessen hatékonyan • Használjon lebomló csomagolást

Szennyezés megelőzése

• Termeljen környezetre nézve fenntartható és helyi anyagokat/termékeket
• Válasszon beszállítókat a fenntarthatósági elvek alapján

Környezettudatos
beszerzés

• Kerülje a nagy távolságra történő szállítást • Válassza a szállítás
leginkább fenntartható módját • Válasszon terjesztőket a fenntarthatósági
elvek alapján

Környezettudatos
terjesztés

• Kerülje a nagy távolságra történő szállítást • Válassza a szállítás
leginkább fenntartható módját • Válasszon terjesztőket a fenntarthatósági
elvek alapján

Környezettudatos
eladás utáni
szolgáltatás

• Produktív munka • Tisztességes bevétel • Munkahelyi biztonság •Szociális
védelem • Személyi fejlődés • Társadalmi integráció • Részvétel • Egyenlő
lehetőségek és bánásmód a nők és férfiak számára.

Reciklálás és a • Csökkentés • Újrahasználat • Továbbhasználat • Reciklálás • Szelektív
gyűjtés • Megfelelő hulladéklerakás
hulladék
mennyiségének
csökkentése
Energia és víz

• Spóroljunk az energiával • Spóroljunk a vízzel • Használjunk hatékony
eszközöket • Ne használjuk feleslegesen •
Használjunk megújuló
erőforrásokat

Megőrzés

• Használjunk alacsony károsanyag kibocsátású eszközöket • Használjuk őket
hatékonyan • Használjunk lebomló csomagolást

Szennyezésmegelőzés

• Termeljünk környezetileg fenntartható és lehetőleg helyi alapanyagokból
készült termékeket • Fenntarthatósági szempontok alapján válasszunk
beszállítókat

Zöld beszerzés

• Ne szállítsunk messziről • Fenntartható szállítási módokat használjunk •
Fenntarthatósági szempontok alapján válasszunk szállítókat

Zöld elosztás

• Ne szállítsunk messzire • Fenntartható szállítási módokat használjunk •
Fenntarthatósági szempontok alapján válasszunk szállítókat, elosztókat
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• Produktív munka • Méltányos bérezés• Biztonságos munkahelyi környezet •
Zöld
vevőszolgálat és Szociális juttatások • Személyes fejlődés• Társadalmi integráció • Részvétel •
Egyenlő bánásmód, diszkrimináció mentesség
alkalmazotti
szolgáltatások

Forrás: Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (2015)

3.2 Mi a mentorálás definíciója?
A mentorálásnak számos és sokféle definíciója létezik (Hussain, 2009). A következő definíciók
széles körben elfogadottak és használja azokat a mentorálás szakirodalma. Különböző, mégis
egymáshoz kapcsolódó elméleteket tükröznek, és bizonyos módon sikerül megragadniuk a
mentorálás lényegét és szellemét.
„Off-line segítség egy embertől egy másik embernek, tudás, munka, vagy gondolatok jelentős
átadásával.” Clutterbuck és Megginson (1995).
„A mentorálás olyan folyamat, ahol a mentor és a mentorált együtt dolgozik, hogy felfedezzék
és fejlesszék a mentorált szunnyadó képességeit.” Shea (1997).
„A mentorálás definiálható így is: jelentős, hosszú távú előnyös hatás egy másik ember életére
vagy stílusára, ami általában egy két ember közötti kontaktus eredménye.” Shea (1997).
A mentorálás egy „átgondolt párba rendeződése egy képzettebb vagy tapasztaltabb és egy
kevésbé képzett vagy tapasztalt embernek, azzal az elfogadott céllal, hogy a kevésbé képzett
ember kompetenciáit növelik, vagy fejlesztik” Murray (1991).
„A mentorálás az innováció, a tanulás és a növekedés folyamatos támogatását, útmutatását és
ösztönzését jelenti, annak érdekében, hogy felkészítsünk egy vállalkozást a jövőre. A
mentorálás akkor a leghatékonyabb egy vállalkozásban, ha külön céloz meg három szintet: 1)
az egyéni dolgozók; 2) a vezetői csoport és egyéb munkacsoportok; 3) a teljes szervezet és
annak kultúrája.” Johnson (1997).
A mi mentorálás-definíciónk a Green Mentor projekthez:
„A mentorálás egy gyakorlati megközelítés, hogy segítsük a vállalkozókat saját
képességeik és tudásuk fejlesztésében, amint környezettudatos vállalkozásba fognak,
vagy környezettudatosabbá tesznek egy már meglévő vállalkozást”
A mentorálás kétféleképpen történhet:
● Szemtől szemben – a találkozók személyes jelenléttel történnek. A gyakorlatban
általában ez a legjobb módja annak, hogy elinduljon egy kapcsolat, és annyit kellene
használni, amennyit csak lehet.
● Távoli – bizonyos okokból elképzelhető, hogy nem lehet személyesen találkozni,
ilyenkor a megbeszéléseket le lehet bonyolítani Skype-on vagy telefonon, esetleg emailben is.
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A mentorálás különféle formákat ölthet:
● Formális – a találkozók strukturáltak, fix ideig tartanak és általában előre
megtervezettek. Ezek képezik a kapcsolat medrét
● Informális találkozók – ezek a találkozók spontánabbak, a hosszuk változik. Az
informális találkozók akkor működnek a legjobban, ha vegyítve vannak a formális
beszélgetésekkel. Ezek lehetnek szemtől szembeni, távoli, e-mailben vagy üzenetekben
történő beszélgetések is.
● Csoportos mentorálás – általában egy mentor érintett benne, aki 2 vagy több mentorált
csoportjával dolgozik, akik 2 vagy több vállalkozást képviselnek. Ezeket a találkozókat
az együttműködés jellemzi, mivel a mentoráltak is tanulni szeretnének
vállalkozótársuktól

3.3 A mentorálás célja
Hogy fenntartható, bizalmi kapcsolatot építsen ki mentoráltjával, annak érdekében, hogy az
elindíthassa, fenntarthassa vagy növelhesse vállalkozását.

3.4 A mentor szerepe
A mentoroktól a következőket várják el:
● Dolgozzanak együtt a mentoráltakkal, hogy egyetérthessenek abban, hogyan fogja a
mentorálás segíteni a leendő vagy meglévő vállalkozást
● Egyezzenek meg egy mentorálási tevékenységi programban, ami a leginkább megfelel
a mentorált szükségleteinek
● Bátorítsák a mentoráltat, hogy az kifejezze és megvitassa ötleteit, aggodalmait, és
felfogását az üzleti helyzetekről, amelyekkel szembekerülnek
● Segítsék a mentoráltakat, hogy azok áttekinthessék haladásukat és realisztikus,
pragmatikus lehetőségeket vázoljanak fel céljaik megvalósításához
● Segítsék hozzá a mentoráltakat a reflexióhoz, és hogy tanuljanak azokból a dolgokból,
amelyek nem a vártak szerint alakultak
● Segítsék hozzá a mentoráltakat egyéb információ-forrásokhoz, tanácsokhoz, vagy ha
arra van szükség, akkor további támogatáshoz
● Ösztönözzék a mentoráltakat, hogy vállaljanak felelősséget a saját döntéseikért,
terveikért és tetteikért
● Képviseljenek pozitív képet az üzleti mentorálásról, és kövessék a zöld mentorálás
gyakorlati kódexét.
● Készítsenek naprakész és pontos feljegyzéseket a mentorálttal való kapcsolatról

3.5 Mi a különbség a mentorálás és a coaching között?
Jelentős vita alakult ki a mentorálás és a coaching kifejezések használata körül. Éppen ezért is
fontos, hogy tisztázzuk a mentorálás és a coaching alapját képező definíciókat (Hussain, 2009).
Ez segít abban is, hogy tisztázzuk és mások felé is kommunikálhassuk a mentorálási séma
kiindulási célját. Abban is segít, hogy azonosíthassuk a kulcspontokat, amelyeket bele kell
foglalni egy támogatói képzés-programba.
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A mentort általában úgy írják le, mint kritikus barát, vagy vezető, aki felelős azért, hogy
átfogóan lássa egy másik ember karrierjét és fejlődését, kívül a hagyományos vezető/beosztott
viszonyon. Clutterbuck és Sweeney (1997).
A coach olyasvalaki, aki megtervez egy „beavatkozást annak érdekében, hogy javítsa valaki
teljesítményét egy bizonyos feladatra vonatkozóan”. Clutterbuck és Sweeney (1997).
Vannak, aki nem tesznek különbséget a coaching és a mentorálás között, habár Clutterbuck és
Sweeney (1997) igen fontosnak tartja a megkülönböztetést, és ki is emeli a különbségeket az
alábbi 1-es táblázatban.

Coaching

Mentorálás

Feladatra fókuszál

Előrelépésre fókuszál

Általában rövid távú

Általában hosszú távú – néha életre szóló

Nyílt visszajelzés

Megérzésen alapuló visszajelzés

Készségeket fejleszt

Képességeket fejleszt

A coach a hajtóerő

A mentorált/tanuló a hajtóerő

Megmutatja, hogy hol csúsztunk félre

Segít, hogy magunktól jöjjünk rá

1. táblázat: Különbségek a coaching és a mentorálás között
Forrás: Clutterbuck és Sweeney (1997)

3.6 Mentorálási készségek
Az általános és a zöld mentorálás definícióiról szóló korábbi érvelésre és az azokhoz szükséges
készségekre támaszkodva a 2. táblázat kiemeli a zöld mentorral szemben megkövetelt
készségeket, és megfelelteti a Zöld mentor kompetencia-térképet, amit a Környezettudatos
Vállalkozók – ECVET tantervben láthatunk (Zöld Mentor IO2 eredmény).
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2. táblázat: Készségkövetelmények a zöld mentorokkal szemben
Környezettudatos gondolkodásmód
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A tanulás előfeltételei
●
●

●
●

●

Meg kell, hogy legyen egy bizonyos szintű fizikai fejlődés, ami lehetővé teszi a tanuló
számára, hogy vállalja a tanulás feladatát.
Meg kell, hogy legyen egy bizonyos szintű mentális fejlődés, ami lehetővé teszi a tanuló
számára, hogy tanuljon. Elképzelhető, hogy nem elegendő, ha valaki egy általános
intelligenciaszinttel áll neki – lehetséges, hogy speciális képességre is szükség van.
A tanulónak megfelelő motivációerővel (vagy hajtóerővel) kell rendelkeznie a
tanuláshoz.
„A tanulni akarás” vagy „az érdeklődés a tanulás iránt” vagy a „kénytelen vagyok
tanulni állapota” (például, hogy megszerezzen valamilyen képesítést) nem biztos, hogy
elegendő. A tanulónak képesnek kell lennie arra, hogy az erőfeszítéseket hozzárendelje
a végeredményhez, és úgy kell ítélnie, hogy megéri.
A tanulásnak olyannak kell lenni, ami gondoskodik az aktív részvételről és ösztönzi is
azt.

3.8 Hogyan valósul meg a tanulás
Az, ahogy a tanulás megvalósul, a következőképpen foglalható össze:
● Az információkat az érzékek viszik be. Minél több érzékszerv dolgozik egyszerre, annál
gyorsabb az információ felszívása.
● Az új információk összevetése a már meglévő információkkal. Ez jelentőségteljes
referencia-keretbe emeli azt, ami új, és a tanuló képes lesz az ismerttől az ismeretlen
felé haladni.
● Az új információk feldolgozása akkor zajlik a legjobban, ha egy sorozat irányítható
lépésekből, vagy részekből áll.
● Az új információk szerzése aktív felidézésből és ismétlésből áll.
● Ha ezt az eredmények ismeretével gyakoroljuk, szokássá formálódik.
● A tanulás aktív, nem pedig passzív folyamat.
A különböző egyének különféle módú tanulást részesítenek előnyben, ahogy az széles körben
köthető a Kolb féle tanulási modellhez és összhangban van Honey és Mumford tanulási
stílusaival a következők szerint:
Az AKTÍV tanuló a TAPASZTALATOKBÓL szeret tanulni (TEGYÜK MEG)
A REFLEKTÍV tanuló a VISSZAJELZÉSEKBŐL tanul legszívesebben (ELŐSZÖR
GONDOLKODJUNK)
Az ELMÉLETI leginkább az ELMÉLETEK FELÁLLÍTÁSÁT részesíti előnyben (ÉRTSÜK
MEG)
A GYAKORLATI leginkább az AKCIÓTERVEK alapján tanul (MŰKÖDNI FOG?)
Igaz az a kijelentés, hogy ha a fenti elveket alkalmazzuk, akkor nagy mértékben megszerezhető
a tanulás készsége gyakorláson és fejlesztésen keresztül. Azonban ahhoz, hogy a képzés
hatékony is legyen, fontos, hogy meghatározzuk, hogy milyen típusú tanulásra van szükség, és
a tanulást/képzést aszerint kell megtervezni.
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Ahhoz, hogy hatékonyan elsajátítsuk a tanulás készségét és maximalizáljuk annak előnyeit,
először azt kell vizsgálni, hogy mit csinálunk, meg kell próbálni megérteni azt, és kísérletezni
kell azzal, hogy melyik módon lehet jobban csinálni a dolgokat. Más módon a tapasztalatból
valószínűleg nem tanulunk semmit. Hasonlóképpen, a tisztán elméleti tudás, ha nem
kapcsolódik tapasztaláshoz és nem kísérletezünk azzal, valószínűtlen, hogy hasznos tanulást
eredményezzen.
Bár a tanulási stílusok használata a tanuláshoz egy nagyon erőteljes eszköz, először arra van
szükség, hogy azonosítsuk az előnyben részesített tanulási stílusunkat. Ezt követheti, hogy
azonosítjuk azokat az akadályokat, amin átlendülhetünk azzal, ha fejlesszük a nem előnyben
részesített tanulási stílusokat. Még egyszer, minden tanulási elvet követni kell ahhoz, hogy a
tanulás sikeres lehessen.

3.9 Mik a mentorálás előnyei?
A mentorálás számos eredményt tartogat a mentor, a mentorált és a szervezet számára is. A
mentorált eredményei közé tartozik az előrelépés a karrierjében, a siker és elégedettség, ahogy
azt Dreher és Cox, (1996); Fagenson, (1988); és Ragins és Cotton, (1999) kiemelik. A
mentorok előnyére válik a megnövekedett előrelépési arány, a megújulás és az új információk
szerzése, ahogy azt Kram, (1985) és Mullen (1994) írják. A szervezet eredményei közé
sorolható az alkalmazottak megnövekedett motivációja, a jobb munkahelyi teljesítmény, a
megnövekedett versenyelőny, ahogy arra Kram és Hall, (1989) és Shea, (1994) rámutatnak.

Melyek a mentor számára jelen lévő lehetséges előnyök?
A mentor számára jelen lévő előnyök a következők:
● Megnövekedett motiváció és sikerélmény
● Finomított interperszonális készségek
● Felfrissített érdeklődés a munka iránt
● Emelkedett pozíció
● Kiterjesztett befolyás
● Szoros kapcsolat a mentorálttal
● Az elégedettség, ahogy nézhet mást növekedni
● Lehetőség a kikapcsolódásra/reflektálásra
● Jobban megértheti a különböző generációkat
● A saját fejlődési szükségleteinek beteljesítése

Melyek a mentorált számára jelen lévő lehetséges előnyök?
A mentorált számára jelen lévő előnyöket a következőképpen lehet összefoglalni:
● Pozitív szerepmodell
● Útmutató és perspektíva-forrás
● Biztonság tér az ötletek kipróbálására
● Lehetőség a személyes reflektív tér kialakítására
● A feszültség és a kihívások forrása
● Hozzáférés hálózatokhoz és további tananyagokhoz
● Nagyobb felelősség a saját tanulmányok és képzések iránt
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●
●
●
●

Megnövekedett önbizalom
Megnövekedett motiváció és sikerélmény
Személyes növekedés és fejlődés
A már meglévő készségek fejlődése és új készségek elsajátítása

Melyek a szervezet számára jelen lévő lehetséges előnyök?
A szervezet számára jelen lévő előnyöket a következőképpen lehet összefoglalni:
● Jobb toborzási és megtartási lehetőségek, az alkalmazottak jobb fejlődése
● Eszközök a sikeres tervezés támogatására
● Motivált munkaerő fejlődő készségekkel
● Vállalkozás-szinten fejlődő kommunikáció
● A kulturális változás megerősítése
● A passzív tudás megosztása
● Segítség a tanulási kultúra kiépítéséhez
● Költséghatékony személyre szabott fejlesztési program
● Az emberi potenciálok maximalizálása
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4. HOGYAN MŰKÖDIK A
MENTORÁLÁSI KAPCSOLAT
A mentorálási sémák vagy véges élettartammal rendelkeznek, vagy lehetőséget adnak a
résztvevőknek arra, hogy megtalálják a saját időbeosztásukat. Bármelyik megközelítést is
használjuk, a kutatások megmutatták, hogy a mentorálási kapcsolat öt felismerhető szakaszon
megy keresztül, ahogy az látható is alább a Clutterbuck és Lane (2004) által kidolgozott
Életciklus modellen. A tevékenységeket, amelyeket meg kell tenni minden szakaszban,
Hussain (2009) javasolta.
Ezt az Életciklus (vagy Öt lépéses) modellt, arra használják, hogy mögöttes alapot teremtsenek
a Zöld Mentor Eszköztár anyagainak és sablonjainak. Tizenhét eszközt készítettek és tettek
elérhetővé a Zöld Mentor Eszköztárben. Ezek követik a mentorálási kapcsolat folyamatát,
ahogy azt a 2. ábra is mutatja. Az Eszköztárben szereplő eszközök összefoglalása itt található.

2. ábra: Az Életciklus-modell

Forrás: Phases of Mentoring Relationships, Clatterbuck & Lane, 2004
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4.1 Előkészítési szakasz
Az Életciklus-modell a kapcsolat kezdetével indul. Azonban a sikeres zöld mentorálási
kapcsolathoz szükség van egy előkészítési szakaszra is. Fontos tudni, hogy milyen elvárások
léteznek a mentorálás adásával, vagy fogadásával kapcsolatban. Szükség van némi önreflexióra
is mindkét fél részéről az erősségek és gyengék területére vonatkozóan. A zöld mentorok
számára hasznos, ha annyi információt gyűjtenek mentoráltjukról, annak üzletéről, iparágáról
stb., amennyit csak tudnak, még az első találkozás előtt.

4.2 1. szakasz: A harmónia megteremtése
Ebben a szakaszban fontos annak számbavétele, hogy milyen értékeken osztozik a mentor és a
mentorált, és hogyan fognak együtt dolgozni. Az első találkozásokon kiépül a bizalom,
azonosítják az üzleti szükségleteket, és meghatározzák a célokat.
A harmóniához a következő öt kulcsfontosságú komponens elengedhetetlen:
● Bizalom – bizonyosságnak kell lenni arra vonatkozóan, hogy mind a mentor, mind a
mentorált bizalmasan kezel minden kettejük közt elhangzottat, és hogy azt fogják tenni,
amit mondtak, hogy megteszik.
● Fókusz – a figyelemnek teljes egészében a mentoron/mentorálton kell lennie. Szerepet
játszik az aktív figyelem, aminek nyíltnak és nem ítélkezőnek kell lennie.
● Empátia – kölcsönös tiszteletnek kell kialakulnia a mentor és a mentorált között.
Mindkettejüknek meg kell próbálniuk megérteni a másik nézőpontját, érzéseit,
ambícióit, és hogy mi hajtja a másikat.
● Összhang – meg kell találniuk a közös célt a kapcsolatban és mindkettejüknek
magabiztosan kell beszélni a félelmekről, gyengékről és hibákról mindkettejük
esetében.
● Erővel felruházás – A mentorálási kapcsolatnak mindkét oldal számára felszabadító
érzésnek kell lennie.

Az
Eszköztár
N2-es
eszköze

Egy jó mutató-készlet, a harmónia mennyiségének mérésére a
mentor és a mentorált között:
●
●
●
●

Testbeszéd a mentor és a mentorált között
A feltárt kényelmetlen kérdéseknek a száma
A párbeszédek élénksége és mélysége
A tanulással kapcsolatban mutatott lelkesedés

Habár a harmónia kiépítését a kapcsolat életciklusának első szakaszában tüntetik fel, a jó
harmónia fontos tényező a mentorálási utazás egésze alatt. Rendszeresen át kell gondolni, és a
mentornak és a mentoráltnak is értékelnie kell azt.
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4.3 Az első találkozó
Az első találkozó nagy lehetőség arra a személyes harmónia kialakítására, ami létfontosságú a
partnerkapcsolat sikeréhez. A mentornak és a mentoráltnak felkészültnek kell lennie arra, hogy
beszéljen a kapcsolatra vonatkozó elvárásokról és reményekről. Az is nagyon fontos a mentor
és mentorált számára, hogy megosszák személyes érdeklődésüket és történeteiket, hogy
elősegítsék a közös alapok megteremtését.
A mentornak és a mentoráltnak előzetesen is készülnie kell a találkozóra azzal, hogy felteszik
maguknak a következő kérdéseket:

Mentorált
●
●
●
●
●
●
●

Mik az erősségeim?
Mik a főbb szükségleteim?
Mik a rövid-, közép-, és hosszú távú terveim?
Melyek azok a dolgok, amiben a mentor tudna nekem segíteni?
Hogyan segíthetem én a mentort, hogy segítsen nekem?
Mit szeretnék kapni a mentorálási kapcsolattól?
Honnan fogom tudni azt, hogy a mentorálás működik, vagy nem működik?

Mentor
Mit tudok nyújtani a mentoráltnak?
Mit szeretnék kihozni a mentorálási kapcsolatból?
A karrierem vagy az életem során milyen tapasztalatok segítettek a leginkább a
személyes és szakmai fejlődésemben? Milyen fontos leckéket tanultam meg? Hogyan
használhatom ezeket hogy segítsem a mentoráltam?
● Honnan fogom tudni azt, hogy a mentorálás működik, vagy nem működik?
●
●
●

4.4 Megegyezés az alapszabályokban
Nagyon fontos, hogy a kapcsolat alapszabályait megbeszéljék, és azokban már előre
megegyezzenek, akár írott formában, hivatalos szerződés vagy megállapodás formájában, akár
nem.

Az
Eszköztár
N4-es
eszköze

A következő területek némelyikét meg kell tárgyalni:
● Mit vár mindkét fél a mentorálási kapcsolattól?
● Hogyan, mikor és hol zajlanak majd a találkozások?
● Mik a kapcsolat határai?
● Hogyan lehet arról megbizonyosodni, hogy másokat,
például a közvetlen felettest, nem zavarja a kapcsolat?
● Hogyan fogja mérni/áttekinteni a haladást?
● Hogyan fejezi be a kapcsolatot abban az esetben ha
működik, és abban az esetben ha nem működik?
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4.5 2. szakasz: Irányvonalak megállapítása
Fontos, hogy a célok és a célkitűzések egyértelműek legyenek, mivel ezzel kialakul a
céltudatosság és valamilyen szinten a sürgősség érzése is. A mentoráltnak meg kell
fogalmaznia, ha kell, akkor a mentor segítségével, hogy milyen fajta átállást szeretne elérni.

N3-as, 5ös és 6-os
eszköz

Annak érdekében, hogy ebben a folyamatban segítséget nyújtsunk,
hasznos lehet a következő kérdéseket mérlegelni:
● Mit szeretne a mentorált tenni, vagy megvalósítani rövid, közepes
és hosszú távon?
● Hol szeretné a mentorált látni magát egy év múlva?
● Honnan fogja Ön tudni, hogy haladást érnek el?
● Miféle segítséget, tanácsot, támogatást keres a mentorált?

4.6 3. szakasz: Haladás
Ez a szakasz a mentorálási kapcsolat érett és legtermékenyebb része, különösen, ha a mentor
és mentorált jól összeszokott addigra és a kapcsolat zökkenőmentesen zajlik. A mentorált egyre
nagyobb függetlenséget mutat amint nő az önbizalma és egyre kevésbé lesz szüksége a mentor
támogatására és tanácsaira.
Az alapszabályokat kétségen kívül jól megértették addigra és szilárdan kialakul a találkozók
ütemezése, szerkezete, időzítése stb. Ez jó időpont arra, hogy megnézzük, hogy vajon a
legjobban használjuk-e ki a tanulási lehetőséget. Az is hasznos, ha megnézzük annak a módját,
ahogy a találkozók zajlanak, hogy biztosítsuk, hogy a lehető legjobban használjuk fel az időt
és a mentorálási kapcsolatot.

N7-es, 8as 9-es és
10-es
eszköz

Erősen javasolt, hogy a mentorálási kapcsolat minden egyes elemét
vizsgálják meg ezen a ponton, hogy lehetővé tegyék a módosításokat,
vagy az újratervezést, amennyiben arra szükség lenne. Mivel a haladás
szakasza a mentorálási folyamat szíve-lelke, a Zöld Mentor Eszköztár
legtöbb kidolgozott eszköze a kapcsolat életciklusának a haladási
szakaszát célozza meg. Egyes eszközök célja, hogy a mentorált
környezettudatos üzleti szükségletein dolgozzon, mint például az N7-es
ökotervezési kártyák, vagy az N8-as Ökovászon; az N9-es innovációs
kártyák és az N10-es Küldetés, cél, értékek és egyéb eszközök célja az,
hogy az úton tartsa a mentort és a mentoráltat a találkozók alatt, mint
például az N11-es Jelenlét és az N12-es Mit tegyünk és mit ne
emlékeztetők.
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4.7 4. szakasz: Összegzés
Ez alatt a szakasz alatt a kapcsolat kölcsönösebbé válik a tanulás és a támogatás szempontjából.
A mentorált fokozatosan egyre inkább önállóvá válik. A mentoráltnak kell addigra irányítani a
mentorálási folyamatot, így a mentor szerepe egyre inkább a reakció lesz.
Ebben a szakaszban helyénvaló, ha a mentor a mentorált segítségével gyakran áttekinti, hogy
mit is kaptak a kapcsolattól, és hagyja, hogy a dolgok folyjanak a maguk medrében.
A kapcsolat elején meghatározott célok addigra már fokozatosan megvalósultak, és a mentor
már látja a szeme előtt a kapcsolat végét.
Ennek alternatívájaként kölcsönös beleegyezéssel megközelíthetik a problémák egy sokkal
tágabb körét is. Ezek közül sok lehet személyesebb is, vagy kívül eshetnek a mentorált kezdeti
céljainak a hatókörén.
Ebben a helyzetben fontos az, hogy tudatában maradjunk a mentorálási kapcsolat határainak
és be is tartsuk azokat, és ne mozduljunk el, vagy ne sodródjunk a tanácsadói szerep felé.

Eszköztár,
értékelő
eszközök

A Zöld Mentor Eszköztár olyan eszközöket is tartalmaz, amelyek
segítenek az összegzés szakaszában is. Az N13-as eszköz arra jó, hogy
lássuk, ha a mentoráláshoz felállított célokat ki kell igazítani, az N14-es
és 15-ös eszköz pedig abban nyújt segítséget, hogy értékeljük a
mentorálást, melyben az N14 a mentorálási kapcsolatra vonatkozik
mindkét fél részéről, az N15-ös pedig azt nézi, hogy a célkitűzéseket
sikerült-e elérni. Ezzel el is érkezünk a zöld mentorálási kapcsolat utolsó
szakaszához.

4.8 5. szakasz: Továbblépés
Egy kapcsolatban elérkezik az idő arra, amikor ideje továbblépni. Ezt meghatározhatják a
mentorálás sémájában is, vagy véget érhet akkor is, amikor a mentorált megvalósította a
legtöbb/minden célját. De akkor is megtörténhet, ha a párbeszédekből már hiányzik a
frissesség, és vagy a mentort, vagy a mentoráltat korlátozza a kapcsolat.
Vannak olyan kulcskérdések és problémák abban a szakaszban, amelyeket érdemes mérlegelni:
● A mentorált túlságosan függ-e a mentortól ahhoz, hogy elengedje?
● A kihagyott találkozók nem okoznak-e bűntudatot, ami gátolja a további kapcsolatot?
Egy formális befejezés egyben „feloldozás” is a kötelezettségek alól
● Legjobb egy mentorálási találkozó során megcsinálni a lezárást
● A mentoráltnak adni kell egy szerkezetet a további környezettudatos fejlődés
lehetőségéhez
● Győződjön meg róla, hogy a mentorált rendelkezik más források hálózatával is a
környezettudatos munka támogatásához
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Minden esetben a legjobb megoldás az, ha megfelelő lezárás történik. Segítségképpen itt egy
útmutató:
Tennivalók...
● Készüljön már előre az átállásra
● Gyakran gondolja át a kapcsolatot
● Hangsúlyozza a közös tanulást – mennyi volt a környezettudatos tanulás?
● Legyen nyílt és őszinte az érzéseivel kapcsolatban
● Ünnepelje a sikert
● Segítsen a mentoráltnak megtervezni azt, hogyan boldogulhat egyedül
● Buzdítsa a mentoráltat arra, hogy legyen maga is mentor
● Beszéljék meg, hogy hogyan tartsák a kapcsolatot és mikor lesz esedékes
Ne tegye....
● Ne hagyja, hogy elsodorják az események
● Ne vessen véget gyorsan a kapcsolatnak
● Ne hagyja, hogy a barátság háttérbe szorítsa a gyakorlati célokat
● Ne hagyja, hogy a mentorált bűntudatot érezzen a függetlensége miatt
● Ne hagyja, hogy a kapcsolat tovább folytatódjon, esetleg csak egy nagyon csökkentett
szinten

Az Eszköztár
N16-es eszköze

A Zöld Mentor Eszköztár része az N16-os eszköz: Eredmények és
továbblépés, melynek célja, hogy segítsen megünnepelni az elért
eredményeket és hogy segítse a továbblépést mindkét fél számára.
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5. A ZÖLD MENTORÁLÁS
HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A mentorálási tapasztalat értékelése fontos a mentorálási program folyamatos fejlesztéséhez.
Az értékelési folyamathoz az is hozzátartozik, hogy a értékelik a mentor hozzájárulását a
folyamathoz (Doyle, 2001). A mentorálási program hatékonyságának kritériumai gyakran nem
kerülnek részletezésre, vagy nem meghatározhatóak.
Az értékelés kritériumai lehetnek a vállalkozás feladat eleji és végi pozíciójának
összehasonlítása illetve ide sorolhatjuk az egyéni és a vállalati környezettudatos eredményeket
is. Doyle (2001) szerint az Értékelési kérdőív használata nagyszerű eszköz az értékeléshez és
ahhoz, hogy megtervezzék a mentor feladatai értékelési jelentésének formáját. Ajánlott, hogy
ez legyen a lehető legrövidebb, de elegendő kérdést tegyenek fel ahhoz, hogy a feladat értét
megfelelően értékelhessék.
Ahogy arra rámutatott Berk és tsai. (2005) abbéli törekvésükben, hogy kidolgozzanak egy
mérési eszközt a segítő mentorálás hatékonyságának mérésére az egészségügyi/ápolási
területen, van néhány benne rejlő probléma, ami gátolja a megbízható adatgyűjtést, hogy
megfelelően lehessen mérőskálákat alkalmazni a mentorálásra. Azt javasolták, hogy fel kell
állítani egy bizottságot a terület szakértőiből az áttekintésekhez és a konszenzus
megalkotásához, hogy a mérési szempontok egyaránt megfeleljenek a mentorálási
jellemzőknek és a szükséges program jellemzőinek is, ezzel biztosítva a tartalmi hitelességet.
Rámutatnak a dicsfény és/vagy a behódolás veszélyeire is, mivel a mentoráltak ilyen esetben
felpumpálják a mentorok eredményeit. Nincs mód arra, hogy az ilyen módon kialakult
túlzásokat számításba vehessük – habár a torzítás iránya ismert. Emellett, mivel minden
mentor/mentorált kapcsolat egyedi, a mentorok értékelésére szolgáló statisztikai mintavétel
általában nem érhető el. Ez azt jelenti, hogy tipikus érvényességi együtthatókat, mint például
az alfa együtthatók, nem lehet kiszámolni.
Egy tipikus értékelés – átfogó kérdőív, az oszlopos pontok által meghatározott részekkel. Ebbe
a dokumentumba kerül feljegyzésre a mentor és a mentorált véleménye, ahol pontokat kapnak
a kérdőív állításaikra adott válaszuk szerint.
A 3. táblázatban látható egy javasolt formátum. Ajánlott kiemelni a 3. táblázat vonatkozó
állításait, és megkérni a mentoráltat, a mentoráltat, hogy töltse ki, amint a mentor készen van.
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3. táblázat: Mentor értékelési nyomtatvány, minta
Jelölje egyetértése szintjét a következő állításokkal
Határozottan
egyetért
(5)
A mentor
megértette az
iparágunk

A mentor ért a
környezettudatos
gazdasághoz

Egyetért
(4)

Nincs
véleménye róla
(3)

Nem ért
egyet
(2)

Határozottan nem ért
egyet

Nem
releváns
(0)

(1)

X

X

Stb.

Fontolja meg a nyitott kérdések használatát is, hogy minőségibb válaszokat is lehetővé tegyen
magára a tapasztalatra és a mentori beavatkozás hatására vonatkozóan, például, hogy „Milyen
változtatásokat vezetett be a mentorálási tapasztalat hatására?” vagy „Milyen fejlesztéseket
javasolna a jövőbeli környezettudatos mentorálási programokhoz?” Stb.
Tekintse át a mentor által adott átfogó értékelést külön témánként is, hogy azonosíthassa azokat
a területeket, ahol további önfejlesztésre vagy önképzésre van szükség. A mentorálási program
értékelésekor fontos, hogy értékeljük a mentorálás üzletre, vagy a vállalatra kifejtett hatását is,
és hogy magát a mentorálási kapcsolatot is értékeljük. A környezettudatos mentorálással egy
további kívánatos eredmény is elérhető: a mentor és a mentorált környezettudatosságán alapuló
környezettudatos gondolkodás is előrébb mozdul.

Eszköztár

A Green Mentor Projekthez két külön értékelést mellékeltünk a
Zöld Mentor Eszköztárhez. Az első az, N14 A mentori kapcsolat
értékelése a környezettudatos mentorálási kapcsolatot értékeli, a
második az, N15 A mentorálás eredményeinek értékelése, azt tekinti
át, hogy a mentorálási célok megvalósultak-e, illetve milyen
fejlődést sikerült elérni.
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6. A ZÖLD MENTOR GYAKORLATI
KÓDEX
„A GLOBÁLIS ETIKAI KÓDEX – Coachok és mentorok számára” anyagait átültetve
dolgozta ki és hagyta jóvá az Association for Coaching és az Európai Mentoring és Coaching
Szövetség.

Munka az ügyfelekkel
Kontextus
A mentorok megteszik a tőlük telhető legtöbbet, hogy megértsék az ügyfelek és a szponzorok
elvárásait, és egyetértésre törekednek abban, hogyan tervezik a találkozókat.

Szerződés
Mielőtt megkezdik a munkát az ügyfelekkel, a mentorok elmagyarázzák határozott
elkötelezettségüket ez iránt a kódex iránt, amit követni fognak. A mentorok az ügyfelek
és szponzorok tudomására hozzák, hogy melyik testületek illetékesek panasz esetén.
● Mielőtt megkezdik a munkát az ügyfelekkel, a mentorok elmagyarázzák, és mindent
megtesznek azért, hogy az ügyfél tudatosítsa és teljes egészében megértse a coaching
vagy a mentorálási szerződések természetét és feltételeit és rendelkezéseit, ideértve a
pénzügyi, logisztikai és titoktartási megállapodást is.
● A mentorok őszinték az általuk használt módszerekkel kapcsolatban, és kérésre ellátják
az ügyfelet minden információval az érintett folyamatokkal kapcsolatban.
● A mentorok biztosítják, hogy a szerződés időtartama megfelelő arra, hogy
megvalósítsák az ügyfél vagy szponzor céljait és aktívan dolgozik azon, hogy
elkerüljék az ügyfél függését.
●

Tisztességes magatartás
A mentor pontosan és őszintén bemutatja a kapcsolódó szakmai képzettségét,
tapasztalatait, képzését bizonyítványait és jogosítványait az ügyfélnek, szponzornak,
mentoráltnak, coachnak és mentornak.
● Bármelyik féllel is beszéljen, a mentor mindig pontosan és őszintén mutatja azokat a
potenciális értékeket, amelyeket coachként vagy mentorként nyújthat.
● A mentor elismeri a használt munkák, ötletek és anyagok szerzőjét, és nem mutatja be
azokat a műveket sajátjaként.
●

Titokvédelem
Amikor az ügyfeleivel dolgozik, a mentor a legszigorúbb fokú titokvédelmet tartja fenn
minden ügyfél és szponzor információival kapcsolatban, kivéve, ha az információ
kiadására törvény kötelezi.
● A mentorok olyan módon tárolják vagy semmisítik meg az ügyfelekkel kapcsolatos
minden feljegyzésüket, ideértve az elektronikus fájlokat és a kommunikációjuk minden
formáját is, ami megfelel a titoktartási, biztonsági és adatvédelmi előírásoknak és
minden ide vonatkozó törvénynek és megállapodásnak.
● A mentorok egyértelmű megállapodást kötnek az ügyfelekkel vagy a szponzorokkal
arról, hogy a titoktartás feltételeinek milyen körülmények között nem kell megfelelni
●
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(például törvénybe ütköző tevékenység, mások vagy önmaguk veszélyeztetése stb.) és
amennyiben erre mód van, beleegyezést szereznek a titoktartás ezen korlátozására.
● A mentorok megosztják azt is ügyfeleikkel, hogy munkájuk felügyelet alatt áll, amely
kontextusban az ügyfél névtelenül szerepel. Az ügyfelet biztosítani kell arról, hogy a
felügyeleti kapcsolat önmagában is titoktartási alapokon zajló kapcsolat.

Helytelen interakciók
A mentorok felelősek azért, hogy világos, megfelelő és kulturálisan érzékeny határokat
állítanak fel, amelyek uralnak minden fizikai vagy egyén interakciót a szponzorokkal
és az ügyfelekkel.
● A mentorok kerülnek minden szexuális vagy romantikus kapcsolatot az aktuális
ügyfeleikkel, szponzorokkal, diákokkal vagy felügyeltjeikkel. A mentor ezen kívül
óvatosan jár el, ha fennáll a lehetősége, hogy a fent említett felekkel szexuális intimitás
alakulhat ki, és megteszi a megfelelő lépéseket, hogy ezt az intimitást elkerülje, vagy
megszakítja a kapcsolatot, hogy megőrizhesse az általános biztonságos környezetet.
●

Összeférhetetlenség
●
●

●

●

●

A mentorok nem használják ki az ügyfeleket, hogy bármilyen helytelen előnyre
tehessenek szert a kapcsolatból – legyen az anyagi vagy egyéb haszonszerzés.
Hogy az összeférhetetlenség elkerülhető legyen, a mentorok különbséget tesznek a
mentorálási és coaching kapcsolatok illetve az egyéb kapcsolatok között, mint például
barátság vagy üzleti kapcsolat.
A mentorok éberen figyelik a munkakapcsolatukból származó potenciális
összeférhetetlenséget, legyen az kereskedelmi vagy személyes gyökerű, gyorsan és
hatékonyan felszámolják azt, hogy nem szenved hátrányt az ügyfél, a szponzor vagy a
tag.
A mentorok mérlegelik ügyfélkapcsolatuk hatását más ügyfélkapcsolatukra, és
megbeszélnek minden lehetséges összeférhetetlenségi forrást minden esetleges
érintettel.
A mentorok minden konfliktust nyíltan megbeszélnek az ügyfelükkel, és egyetértenek
abban, hogy elállnak a kapcsolattól, amennyiben olyan konfliktus merül fel, amit nem
lehet hatásosan kezelni.

A szakmai kapcsolat megszüntetése és a fennálló felelősségek
A mentorok tiszteletben tartják az ügyfelek jogát arra, hogy a kapcsolatot bármikor
megszakítsák a folyamat során, mint az a coaching vagy a mentorálási szerződés
rendelkezéseiben is szerepel.
● A mentorok maguk kérik az ügyféltől vagy a szponzortól, hogy szakítsák meg a
kapcsolatot, ha úgy gondolják, hogy az ügyfél vagy a szponzor érdekeit jobban tudná
szolgálni egy másik coach, mentor, vagy egy más formájú szakmai segítség.
● A mentorok megértik, hogy a szakmai felelősségük nem ér véget a szakmai kapcsolat
megszűnésével. A felelősségek közé tartozik:
o A titoktartás megegyezés szerinti fenntartása az ügyfélre és a szponzorra
vonatkozó minden információ tekintetében.
o Minden kapcsolódó adat és feljegyzés biztonságos megőrzése.
o Az előző kapcsolatok feltárásának elkerülése, ami egyéb esetben
megkérdőjelezné a tag vagy a szakmai közösség professzionalizmusát vagy
integritását.
o Minden olyan kitétel, aminek betartásában a folytatásra nézve megegyeztek.
●
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Szakmai eljárás
A coaching vagy a mentoring szakmai elismertségének megtartása
A mentoroktól elvárt, hogy úgy viselkedjenek, hogy az mindig pozitívan hasson és
emelje a coaching és a mentori szakma megítélését.
● A mentorok tiszteletet mutatnak a különböző coachok és mentorok irányában, illetve
azok felé az egyének felé, akik a coaching és a mentorálási szakmában dolgoznak,
illetve tisztelettel viseltetnek a coaching és a mentorálás különböző megközelítései iránt
is.
●

Az egyenlőség és a másság elismerése
●

●

●

●
●

A mentorok kerülnek minden tudatosan diszkriminációt, legyen bármi az alapja, és
folyamatosan törekednek arra, hogy a saját figyelmük kiterjedjen a diszkrimináció
lehetséges területeire.
A mentorok tudatában vannak a tudatalatti eltérések lehetőségének, és keresik a módját,
hogy tiszteletteljes és magától értetődő megközelítéssel elfogadhassák és
felfedezhessék az egyéni különbségeket.
A mentorok támogató módon lépnek fel minden kollégával, szolgáltatásnyújtóval,
ügyféllel, vagy résztvevővel szemben, ha azt veszik észre, hogy az diszkriminatív
módon viselkedik.
A mentorok figyelik a nyelvezetüket, legyen az beszélt, írott vagy nonverbális, hogy
kizárják a nem szándékos diszkriminációt.
A mentorok részt vesznek olyan fejlesztő tevékenységekben, amelyek során nagy
valószínűséggel emelkedik a tudatosságuk az egyenlőség és a másság témájában.

A szakmai eljárás megszegése
A mentorok elfogadják azt, hogy szakmai eljárás bármilyen felmerülő megszegése
szankciókat von maga után, ami lehet az akkreditált státusz és/vagy a testületi tagság
elvesztése is. A testületek megosztják az ilyesfajta szabályszegésekre vonatkozó
információkat egymással az ügyfélbiztonság érdekében, és hogy fenntarthassák
minőségi színvonalat, és megőrizzék a coaching és a mentorálási szakma jó megítélését.
● A mentorok biztosítják, hogy nem lehet hamis vagy félrevezető állítás a szakmai
kompetenciájukkal, képzettségükkel, akkreditációjukkal és bármilyen egyéb publikált
promóciós anyaggal kapcsolatban.
● Egy tagnak joga van felelősségre vonni egy másik tagot, ha alapos oka van feltételezni,
hogy a másik etikátlan módon jár el, és amennyibe ezt nem sikerül feloldani, jelenti ezt
a személyt a testületnek.
●

Törvényi és jogszabályon alapuló kötelezettségek
A mentorok kötelesek naprakészek lenni, és megfelelni minden törvényi/jogi
követelménynek abban az országban, ahol a munkájukat végzik, és a szervezeti
előírásoknak/eljárásoknak megfelelően dolgoznak abban a kontextusban, ahol a
coaching vagy a mentorálás zajlik.
● A mentorok megfelelő és pontos feljegyzéseket készítenek az ügyfelekkel folytatott
●
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munkájukról, és biztosítják, azt bizalmasan kezelik, biztonságosan tárolják, és
megfelelnek az országuk által előírt adatvédelmi törvénynek.
● Annak az országnak a kontextusában nézve, ahol a mentor működik, a mentor
megfelelő szakmai kárbiztosítással rendelkezik, ami fedezi a coaching vagy
mentorálási munkát.

Kiváló gyakorlat
Teljesítési képesség
●

A mentor rendelkezik a képesítéssel, a készségekkel és megfelelő tapasztalattal, amivel
ki tudja elégíteni az ügyfelek szükségleteit a kompetenciája határain belül dolgozva. A
mentorok tapasztaltabb, vagy megfelelőbben képzett coachot, mentort vagy szakembert
ajánlanak az ügyfelüknek, ha arra van szükség. A mentorok megfelelően fittek és
egészségesek ahhoz, hogy mentorként vagy coachként dolgozzanak. Amennyiben ez
nem így van, vagy nem biztosak benne, hogy egészségügyi problémák miatt képesek a
feladatukat ellátni, szakmai útmutatást/támogatást kérnek. Ha szükséges/indokolt a
coach vagy a mentor befejezi a munkát a klienssel és egy alternatív támogatót ajánl
kliensének.

Folyamatos felügyelet
A tanulmányok és a folyamatos szakmai fejlődés érdekében a mentorok rendszeres
reflektív gyakorlatban vesznek részt.
● A mentorok felügyeletét egy megfelelően képzett felügyelő, vagy egyenrangú
felügyelőcsoport végzi, olyan gyakorisági szinttel, ami megfelelő a coaching vagy a
mentorálási gyakorlatnak, a szakmai testület követelményeinek és az akkreditációs
szintnek.
● A mentoroknak biztosítani kell, hogy bármilyen már meglévő kapcsolatuk a
felügyelővel nem zavarja meg a nyújtott felügyelet minőségét.
● A mentorok megbeszélnek minden etikai dilemmát vagy jelen kódex lehetséges, vagy
valós megszegését a felügyelővel vagy az egyenrangú felügyelőcsoporttal, hogy
támogatást/útmutatást kaphassanak.
●

Folyamatos szakmai fejlődés és reflexió
A mentorok rendszeresen reflektálnak a kliensük munkájára és a coaching vagy
mentorálási gyakorlatra, és a saját szakmai vagy személyes tanulmányukra ls
fejlődésükre.
● A mentorok a fejlesztik a saját coaching/mentorálási kompetenciájuk szintjét azzal,
hogy megfelelő mennyiségben vesznek részt a releváns képzéseken és/vagy folyamatos
szakmai fejlesztésen.
● A mentorok szakmai szintjüknek megfelelő erőfeszítéseket tesznek azért, hogy
hozzájárulhassanak coaching és a mentori közösséghez. Ennek számos formája lehet,
például informális egyenrangú támogatás a coach és mentortársaknak, a szakma
előbbre vitele, kutatás, írás stb.
● A mentorok szisztematikusan értékelik munkájuk minőségét, például az ügyfelek és
egyéb releváns felek visszajelzései alapján.
●
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Vagy
Néhány esetben csökkentett, vagy informális gyakorlati kódexre van szükség. A Hussain
(2009) -féle gyakorlati kódex példával szolgál erre is.

A Hussain-féle gyakorlati kódex, 2009
A következő pontok egy rövid és általános gyakorlati kódexet kínálnak a mentorálási
kapcsolathoz.
1. A mentorálás bizalmi tevékenység, amelyben mindkét félnek gondossági
kötelezettsége van a másik irányában.
2. A mentor szerepe az, hogy reagáljon a mentorált fejlődési szükségletére és tervére, nem
pedig az, hogy a sajátját erőszakolja rá.
3. A mentornak és a mentoráltnak meg kell beszélnie és egyetértésre kell jutnia a
célkitűzésekben és a mentorálási kapcsolat céljaiban.
4. A mentornak és a mentoráltnak meg kell beszélnie és egyetértésre kell jutnia azokban
az alapszabályokban, amelyek a mentorálási kapcsolatot irányítani fogják.
5. A mentoráltnak el kell fogadnia azt az egyre növekvő felelősséget, amit a kapcsolat
irányítása jelent, a mentornak pedig segítenie kell őt abban, hogy ezt megtehesse.
6. A mentornak és a mentoráltnak nyíltnak és őszintének kell lennie egymással magáról a
kapcsolatról is, rendszeresen felülvizsgálva, hogy min lehetne javítani.
7. A mentor és a mentorált bármikor véget vethet a kapcsolatnak, ha úgy érzi, hogy az
nem működik számára megfelelően. Azonban felelősséggel tartoznak azért, hogy
együtt megbeszéljék a problémát, ami a kölcsönös tanulás része.
8. A mentornak és a mentoráltnak közös felelőssége a mentorálási kapcsolat
zökkenőmentes lezárása, ha az elérte céljait.
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7. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Ebben a részben válaszokkal szolgálunk a mentorálással kapcsolatban feltett egyes gyakran
ismételt kérdésekre.
K1: Mi a különbség a mentorálás és a coaching között?
V1: A coaching elsősorban a teljesítményről és egyes meghatározott készségek fejlesztéséről
szól. A mentorálás egy sokkal szélesebb alapokon nyugvó és intuitív; a képességek
fejlesztésére koncentrál, és gyakran hosszabb távú segítséget jelent a karrier önirányításának
folyamatában.
K2: Meddig kell tartania egy mentorálási találkozónak?
V2: Általában ezek egy-két órásak.
K3: Milyen gyakran kell találkozni?
V3: Általában 4–6 hetente.
K4: Mi a legjobb hely a találkozókra?
V4: Ahol a mentor és a mentorált is képesnek érzi magát a relaxációra, mégis eléggé üzletszerű
a megbeszélésekhez. Általában egy semleges, privát hely a legjobb.
K5: Meddig kell tartania egy mentorálási kapcsolatnak?
V5: Általában 6 hónap és egy év között. Azonban ez a kapcsolat sokkal hosszabb is lehet olyan
esetekben, ahol a mentorálási párok új célokat tűznek ki, és folytatják a kapcsolatot a kezdetben
kitűzött időtartam lejártát követően is.
K6: Lehet egyszerre egynél több mentoráltam?
V6: Igen, de a legjobb egy vagy két mentorálttal kezdeni, amíg kialakulnak a szerephez
szükséges készségek.
K7: Mi a feladata a közvetlen vezetőnek és a mentornak?
V7: Általában a közvetlen vezető arra fókuszál, hogy az embereket úgy fejlessze, hogy
megfeleljenek a jelenleg betöltött szerepüknek, és ő oldja meg a mindennapi munkával
kapcsolatos kérdéseiket is. A mentor hosszabb távra fókuszál és sokkal szélesebb körű
kérdésekben segít a mentoráltaknak a képességeik fejlesztésében és a jövőbeli karrierjük
útjának megtervezésében.
K8: Mennyire bizalmas a mentorálási kapcsolat?
V8: Általánosságban, bármi, ami a mentorálási beszélgetések során elhangzik, az csakis a
mentorra és a mentoráltra tartozik. Azonban vannak olyan törvényi kötelezettségek, ami szerint
jelenteni kell az olyan bűnözői magatartást, mint például a szexuális zaklatás vagy
bántalmazás.
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8. HIBAELHÁRÍTÁSI
ELLENŐRZŐLISTA
A következő lista a mentorálási kapcsolatok során jelentett leggyakoribb problémák közül fed
le néhányat.

Probléma

Lehetséges megoldások

A beszélgetéseink nagyon felszínesek.

• Ellenőrizze, és biztosítsa, hogy a kapcsolat céljai és
célkitűzései egyértelműek-e és azokat teljes
egészében megértették.
• Teremtsen olyan atmoszférát, ahol teljesen nyílt
és őszinte vitákra és beszélgetésekre kerülhet
sor.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő szintű a
kihívás és a visszajelzés a találkozások során.

Úgy tűnik, hogy kifogytunk a
lendületből.

• Nézzék át a kapcsolat céljait és célkitűzéseit, majd
döntsék el, szükség van-e a kapcsolat folytatására.
• Amennyiben a kapcsolat folytatódni fog, beszéljenek
róla, és keressenek egyetértést abban, hogyan
lehetne felélénkíteni.
• Amennyiben a kapcsolatot le fogják zárni, fejezzék
azt be formálisan.

A találkozókat egyre-másra csak
elnapoljuk.

• Ellenőrizzék, hogy mennyire elkötelezett a mentor és
a mentorált a kapcsolat iránt.
• Fontolják meg az e-mentorálás használatát, hogy
átlendüljenek az időhiány okozta nyomáson.
• Beszélgessenek az időbeosztás jobb módjairól, és
egyezzenek meg egy megoldásban.

Úgy tűnik, nem igazán van harmónia
köztünk.

• Ismerjék el a problémát és próbálják úgy kezelni,
hogy közösen dolgoznak a jobb harmónia
kiépítésén.
• Amennyiben a harmóniát valamilyen okból nem lehet
kialakítani, egyezzenek meg kölcsönösen a kapcsolat
megszüntetésében.
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A mentoráltam túl sokat vár el tőlem.

• Nézzék át és egyezzenek meg a kapcsolat
céljaiban és célkitűzéseiben.
• Állítsanak fel kezelhető elvárásokat.

A mentorom folyamatosan beszél.

• Nyíltan beszéljék meg a problémát, és egyezzenek
meg abban, hogyan tovább. Alapelv
hogy egy hatékony mentor csak ritkán beszél többet mint a
rendelkezésre álló idő 20%-a.

Nem világos számomra, hogy mi a
feladata a közvetlen vezetőnek és a
mentornak.

• Beszélje meg a kérdést a vezetővel és a mentorral
is
hogy biztosan tisztázzák a kérdéses szerepeket.
Általánosan megfogalmazva, a közvetlen vezető a
mentorált napi problémáinak kérdéseiben nyújthat
segítséget, a mentor pedig a folyamatos hosszú távú
fejlődésért felelős.
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9. ESETTANULMÁNYOK A JÓL
BEVÁLT GYAKORLATRA
Az összes azonosított jól bevált gyakorlat nemzeti és európai szinten az európai országokban
dolgozó mentorok számára az EU fő útmutatásának az eredménye. A leginkább relevánsak a
következők:
● A környezettudatos gazdaság készségei a CEDEFOP Európa szerint
Ez a projekt a foglalkoztatási hatásokat, a készség-követelményeket és a bevezetett alapelveket
tárja fel a környezettudatosabb gazdaság felé való áttérés során. A CEDEFOP hangsúlyozza,
hogy a foglalkoztatási szükségletek környezeti alkalmazásának megértését integrálni kell az
alapoktatásba és képzésekbe.
● A Green Entrepreneurship Europe, Európa
A GEE (Green Entrepreneurship Europe) projekt összeköti a környezettudatos gazdaságra való
átállással járó paradigmaváltást és a vállalkozás fejlesztését illetve a készségfejlesztéseket.
Mód arra, hogy átgondoljuk, hogy mennyire fontos a képzés, a mentorálás vagy a
tanulás/tanítás/útmutatás egyéb módjai.
● Ecopreneur.eu, Ecopreneurs4climate, Európa
Az Ecopreneur.eu a European Sustainable Business Federation, ami több, mint 1000
fenntartható vállalkozás szövetsége. Az egyik legfontosabb gyakorlatuk az Ecopreneur for
Climate program (http://ecopreneurs4climate.org/) és a Champion Award amit a legelmésebb
és legjobb környezettudatos vállalkozás nyerheti el városi/közösségi és országos szinten.
● EMCC, Európa
Az Európai Mentoring és Coaching Szövetség (EMCC) több, mint 5000 mentorral rendelkezik
67 országban. Két fontos szabványuk van: Az European Individual Accreditation (EIA v2) és
az European Quality Award (EQA).
Rendelkeznek emellett egy érdekes adatbázis-kereső motorral, amivel mentort és/vagy coachot
lehet találni, szűrőkkel helyre, munkanyelvre, szakterületre, EIA akkreditációs szintre és EQA
minősítési szintre.
● Youth and Environment Europe, Európa
A hosszú távú „Green entrepreneurship” egy Erasmus+ projekt, és azt a Youth and
Environment Europe hálózatán belül hozták létre, alapja a fiatalok körében fennálló
munkalehetőségek hiányának, a fiatal vállalkozóknak nyújtott támogatás hiányának és a
környezetbarát támogatások szükségének megfigyelése volt. A projekt célja a fiatalok
hozzáférésének elősegítése a munkaerőpiachoz azzal, hogy képzik készségeiket, és ösztönzik
őket, hogy hozzák létre saját környezettudatos start-upjukat és hogy ösztönözze a vállalkozói
szellemet.
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● SWITCHMED program, EU
A környezettudatos vállalkozói szellem elősegítésére a SwitchMed 2015-ben létrehozott egy
módszertant a környezettudatos vállalkozások támogatására a környezettudatos mentoráláson
keresztül. Jelenleg több, mint 2700 vállalkozásnak nyújtanak képzést/mentorálási programot a
közép-keleti és észak-afrikai régióban.
● PRO CONCEPT/schooltalk.at, Ausztria
Az oktatási mentorálási program olyan elhivatott és teljesítmény-orientált fiatalokat céloz, akik
már a kezdetektől a tapasztalt vezetők mintáját követik, és szeretnék kiépíteni karrierjükhöz a
saját kapcsolati hálózatukat. Ezt követően bevezetik a megfelelő mentorálási páralkotást. A
mentoráltak olyan szakemberektől kapnak gyakorlati tippeket, akik saját tapasztalattal
rendelkeznek, és az alkalmazás alatt időről időre találkoznak.
● Green Business, Írország
A Green Business egy ingyenes és bizalmas szolgáltatás-forrás minden téren az ír KKV-k
számára. A szolgáltatást az Environmental Protection Agency (EPA) szponzorálta a Nemzeti
hulladék-megelőzési program keretein belül, azzal a céllal, hogy jelentős fejlődést hozhassanak
létre a forráshatékonyság és a költségmegtakarítás terén, hulladékmegelőzéssel és a víz- illetve
az energiafogyasztás csökkentésével.
● Green Start, Írország
A GreenStart program támogatója az Enterprise Ireland, és kizárólag KKV-k számára
tervezték. A környezettudatosság szintjének növelését célozza szabályozási megfelelőségen
keresztül, illetve segíti az egyszerűbb gazdálkodási rendszerek kialakítását.

● Red emprendeVerde: Eco-Recinnova, Spanyolország
Az Eco-Recinnova mentorálási program célja, hogy személyre szabott, specializált segítséget
nyújtson. Évente az Emprendeverde-hálózat öt vállalkozása vehet részt a mentorálási
folyamatban, ami négy személyes találkozóból és egy három hónapos e-mailen vagy telefonon
keresztül folytatott mentorálásból áll.
● Empleaverde Programme, Spanyolország
A Biodiverzítás Alapítvány és a Spanyol Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Környezetvédelmi
Minisztérium környezettudatos projekteket támogató programja. Ez a program (az ESF-en
keresztül) olyan projekteket támogat, amelyek célja a „környezettudatos átállás, a munkaerő
változásának elősegítése a környezettudatosabb munkák irányában, és a készséghiányból
fakadó rések kezelése”. Az elmúlt öt év során az Empleaverde több, mint 42 millió eurót
fektetett 270 projektbe, ami több, mint 500 szervezetet érintett.
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● KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, Magyarország
A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 1995 októberében alakult, egy olyan
szervezet, ami a vállalkozások környezettudatos működését támogatja. A KÖVET fő
tevékenysége a megelőző környezetvédelmi megoldások támogatása, és az információcsere
biztosítása elsődlegesen az üzleti szektorban. A szervezet platformként működik a folyamatban
lévő információcseréhez, azzal a céllal, hogy a környezettudatos vállalatvezetést támogassa, és
hogy új módokat találjon a gazdaság számára a környezeti hatások csökkentésére, és hogy
segítsen mindezt versenyelőnyként felhasználni.
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10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓFORRÁSOK
A Green Mentor Projekt eredményei
A Green Mentor Projekt keretein belül hat szellemi termék (IO) került kidolgozásra. Ezek
referencia-dokumentumok forrását alkotják, és hasznos forrást nyújtanak a mentorálás
alkalmazásához környezettudatos vállalkozásoknál. A hat termék a következő:
● IO1:
Helyzetfelmérési
Jelentés
A
Környezettudatos
Vállalkozások
Mentorálásának Európai Helyzetéről
● IO2: Környezettudatos (Zöld) Vállalkozók Mentorálása – ECVET Képzési
Program
● IO3: A Green Mentor Kézikönyv
● IO4: A Green Mentor Eszköztár
● IO5: Videoelőadások: Környezettudatos vállalkozói szellem
● IO6: Open Online Centre - http://greenmentor-project.eu/
A következő részt azért hoztuk létre, hogy útba igazítsa az olvasót további hasznos információk
felé.

Ajánlott olvasmányok
Az alábbi könyvek alapos tudást nyújtanak a mentorálásról és felvértezik az olvasót az effektív
mentoráláshoz szükséges eszközökkel és technikákkal.
● Carter, S. (1994) An Essential Guide to Mentoring, Institute of Management.
● Clutterbuck, D. (2004) Everyone Needs a Mentor, CIPD.
● Clutterbuck, D. és Megginson, D. (1995) Mentoring in Action, Kogan Page.
● Clutterbuck, D., Ragins, B. R. (2002) Mentoring and Diversity: An International
Perspective, Butterworth – Heinemann.
● Hay, J. (1995) Transformational Mentoring: Creating Developmental Alliances for
Changing Organisational Culture, The McGraw-Hill Book Company.
● Honey, P és Mumford, A. (1986) The Manual of Learning Styles, Peter Honey.
● Johnson, Harold. 1997. Mentoring For Exceptional Performance. Glendale, CA:
Griffin.
● Megginson, D. és Clutterbuck, D (2005), Techniques for Coaching and Mentoring,
Butterworth – Heinemann.
● Shea, G. F. (1992) Mentoring: A Guide to the Basics, Kogan Page.
●

Doyle, B. & O Neill, N.V. 2001, Mentoring entrepreneurs: shared wisdom from experience,
Oak Tree Press, Dublin.
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Az alábbi könyvek tudásanyaggal szolgálnak a környezettudatos gondolkodás, az üzleti
környezettudatossá válás vagy fenntarthatóság témakörében.
● Anderson, R. C. 1998. Mid-course Correction: Toward a Sustainable Enterprise: The
Interface Model, Chelsea Green Publishing.
● Esty, D. & Winiston, A. 2009. Green to gold: How smart companies use environmental
strategy to innovate, create value, and build competitive advantage, John Wiley &
Sons.
● Hawken, P. 2010. The ecology of commerce, revised edition. New York, Harper
Business.
● McDonough, W. & Braungart, M. 2010. Cradle to cradle: Remaking the way we make
things, MacMillan.
● Winter, G. 1988. Business and the environment; a handbook of industrial ecology with
22 checklists for practical use and a concrete example of the integrated system of
environmentalist business management (the Winter Model), London, McGraw-Hill,
ISBN 3-89028-223-7
● Winter, G. 1995. Blueprint for green management; creating your company’s own
environmental action plan, London, McGraw-Hill, ISBN 0-07-709015-2
● BOULDING, K. E. [1966]: The Economics of the Coming Spaceship Earth, Sixth
Resources for the Future Forum on Environmental Quality in a Growing Economy in
Washington, D.C. on March 8
● COHEN, B. – WARWICK, M. [2006]: Values-driven Business – How to Change the
World, Make Money, and Have Fun. Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco
● HOLLIDAY, C. O. – SCHMIDHEINY, S. – WATTS, P. [2002]: Walking the Talk The Business Case for Sustainable Development. Greenleaf Publishing, BerrettKoehler Publishers, Inc., San Francisco
● SCHUMACHER, E. F. [1993]: Small is Beautiful. Vintage Books Random House UK
Limited, London
● TÓTH, G. [2007]: A Valóban Felelős Vállalat KÖVET-INEM Hungária, 2007
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Hasznos webhelyek
https://www.ceres.org/
http://www.zeri.org/
http://biopolitics.gr/biowp/wp-content/uploads/2013/04/VOL-III-ib-winter.pdf
http://www.inem.org/ - The International Network for Environmental Management
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
https://www.wrforum.org/events/?lang=de (a World Resources Forum)
Európai
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Írország
https://www.epa.ie/pubs/legislation/
http://www.envirocentre.ie/index.html
http://greenbusiness.ie/
http://www.seai.ie/
http://crni.ie/our-activities/publications (Community Reuse Network Ireland)

Spanyolország
http://www.redemprendeverde.es/
http://empleaverde.es/en
http://www.institutoimedes.com/about-us/
Ausztria
Magyarország
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11. SZÓSZEDET
b2b/B2B – vállalkozástól vállalkozásig (/Business-to-Business) azt jelzi, hogy a vállalkozás fő
ügyfele más vállalkozás, nem pedig egyéni ügyfelek, vagy végfelhasználók.
Disszonancia – az a küzdelem, amivel a környezettudatos vállalkozó szembesül, amikor
megpróbálja összehangolni a környezettudatos értékeket és etikát a növekedéssel és az üzleti
szükségletekkel start-upjában vagy a már meglévő vállalkozásában.
ECVET – az Európai kreditrendszer a szakoktatás és képzés számára, ahol a tanulási
eredményeket tudás, készség és kompetencia szerint rendezik és sorolják speciális
kompetencia-egységekbe, ahol minden egység alanya lehet értékelésnek és független
jóváhagyásnak, így segítve a beépülését a már meglévő nemzeti minősítési keretekbe az EU
országaiban.
Környezetgazdálkodási rendszerek– segítik a vállalkozásokat a saját környezeti hatásaik
kezelésében, azzal, hogy szisztematikusan feljegyzik és áttekintik a környezeti adatokat
minden üzleti folyamaton keresztül. Ide tartoznak a megelőző és a javító intézkedések, a
megtakarításokról szóló adatok és a megállapításokat összefoglaló jelentések.
Környezetpolitikai nyilatkozat – Egy dokumentum, ami kijelöli egy vállalat elkötelezettségét
arra, hogy kezeli saját hatását a környezetre, hogy betartja a környezetvédelmi szabályokat és
kezeli, vagy csökkenti üzleti tevékenységének hatását a környezetre.
EQF – az Európai Képesítési Keretrendszert az Európai Bizottság hozta létre nyolc tanulmányi
szinttel, és fordítási eszközként alkalmazható, hogy segítse a kommunikációt és az európai
tanulmányi rendszerek képesítéseinek összehasonlítását.
Globális etikai kódex – Coachok és mentorok számára kidolgozott legjobb praktikák leírása,
fejlesztette és jóváhagyta az Association for Coaching és az Európai Mentoring és Coaching
Szövetség.
Környezettudatos vállalkozói szellem – arra vonatkozik, ha valaki zöld, fenntartható vagy
környezettudatos vállalkozást indít vagy fejleszt.
A zöld mentor – A mentorálás egy gyakorlati megközelítés, hogy segítsük a vállalkozókat
saját képességeik és tudásuk fejlesztésében, amint környezettudatos vállalkozásba fognak,
vagy környezettudatosabbá tesznek egy már meglévő vállalkozást”
Greenwash – A greenwashing, vagy zöldre mosás akkor történik, ha egy vállalatnak
környezettudatos állításai vannak marketingjében vagy hirdetéseiben, amelyek mögött
azonban nem áll környezettudatos tevékenység.
Legitimálás – olyan folyamat, ahol a vállalkozás keresi az üzleti közösség vagy az iparági
szektor elismerését és elfogadását. Ez az a terület, ahol a mentorok jelentősértéket adhatnak a
vállalatnak.
Mentorált – az a személy, vagy vállalkozó, aki a mentorálást kapja.
Mentorálás – a tudás informális átadásának egy folyamata, társadalmi tőke és pszichológiai
támasz, amit a fogadó fél a munkájával, karrierjével vagy szakmai fejlődésével kapcsolatosnak
érez” (Bozeman és Feeney, 2007, 731 old.)
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Fenntarthatóság- Számos definíciója van annak, hogy mi a fenntarthatóság. Egy általános
definíciót találhatunk a The Bruntland Report, 1987, sorai közt, ami a fenntarthatóságot úgy
definiálja, mint „olyan fejlődés, ami úgy tesz eleget a jelen szükségleteinek, hogy nem
veszélyezteti a jövő generációinak képességét arra, hogy ők is eleget tegyenek
szükségleteiknek”.
KKV – Kis- és középvállalkozások
Az Életciklus-modell – Ez a modell (Clutterbuck és Lane modellje, 2004) leírja a mentorálási
folyamat életciklusát, öt szakaszban, amelyek a következők: ( 1 ) Harmónia kiépítése; (2.)
célok vagy célkitűzések állítása; (3.) haladás a cél irányába; (4.)Összegzés; és (5.)
Továbblépés.
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Informaciok
http://greenmentor-project.eu/

Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával
finanszírozták. Az anyagok a szerzők véleményét
tükrözik, és az Európai Bizottság nem vállal
felelősséget a benne foglalt információ bármilyen
jellegű felhasználásáért.

UTOPICUS - greenmentor@utopicus.es
INFODEF - projects@infodef.es
CIT - breda.Kenny@cit.ie
BGF - varga.laszlo@uni -bge.hu
BEST - office@best.at

