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Δύο Χρόνια Mentoring ςτο Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων  

To Mentoring ςτο χώρο τησ Τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ αλλϊ και των 

επιχειρόςεων εύναι θεςμόσ ςε διεθνϋσ επύπεδο εδώ και πολλϊ χρόνια ωσ 

ϊτυπο εργαλεύο ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ, το οπούο χρηςιμοποιεύται 

για την επύτευξη ποικύλων ςτόχων. 

Στο Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων δημιουργόςαμε το "Πρόγραμμα 

Mentoring του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων", το οπούο απευθύνεται ςε 

τελειόφοιτουσ  και μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ του Ιδρύματοσ και ςε 

επαγγελματύεσ, επιχειρηματύεσ με πλούςια επαγγελματικό εμπειρύα 

και  αποτελεύ μια ςχϋςη ςυνεργαςύασ μεταξύ δύο ατόμων, φοιτητό και επαγγελματύα, η οπούα 

επιτρϋπει την ανταλλαγό εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών ςυμβουλών για ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο τομϋα απαςχόληςησ. Σκοπόσ του Προγρϊμματοσ Mentoring εύναι η υποςτόριξη νϋων 

ανθρώπων ςτη διαχεύριςη τησ προςωπικόσ και επαγγελματικόσ τουσ ανϊπτυξησ, ϋτςι ώςτε να 

μεγιςτοποιόςουν τισ επαγγελματικϋσ προοπτικϋσ τουσ και να εξελύξουν τισ δεξιότητεσ τουσ. 

Στο πλαύςιο αυτό ςασ προςκαλούμε ςτην Τελική Ομαδική Συνάντηςη Μεντόρων και Mentees 

με την οπούα ολοκληρώνεται ο 2οσ κύκλοσ του "Προγράμματοσ Μentoring του Πανεπιςτημίου 

Ιωαννίνων".  

Η Συνάντηςη θα πραγματοποιηθεύ την Παραςκευή 7 Νοεμβρίου 2014 & ώρα 17.30  ςτην 

Αίθουςα Συγκλήτου του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων (Μεταβατικό κτύριο, 2οσ όροφοσ). Οι 

Μϋντορεσ  θα  παρουςιϊςουν την εμπειρύα τουσ και θα «αποτυπώςουν» μαζύ με τον/την Mentee 

τουσ τη διαδρομό τουσ ενώ παρϊλληλα θα πραγματοποιηθεύ Βιωματικό Εργαςτόριο ςε δεξιότητεσ 

Μentoring και 

απαςχοληςιμότητασ. 

H Τελική Ομαδική 

Συνάντηςη εύναι ανοιχτό 

ςτο κοινό και προςβλϋπει 

ςτην ευαιςθητοποίηςη 

του κοινού ςτην αξύα του 

Μentoring, ςτη διϊχυςη 

τησ φιλοςοφύασ του και ςτην προςέλκυςη νέων Μεντόρων, που με την εμπειρύα τουσ θα 

υποςτηρύξουν τουσ φοιτητϋσ και νεαρούσ απόφοιτουσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ςτο ςχεδιαςμό 

τησ ςταδιοδρομύασ τουσ.   
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Ενημερωθεύτε για το "Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων" ςτον ιςτότοπο τησ 

Δομόσ Απαςχόληςησ & Σταδιοδρομύασ (http://goo.gl/fYbses) και επικοινωνόςτε μαζύ μασ προκειμϋνου 

να γύνετε ϋνασ από τουσ μελλοντικούσ Μϋντορεσ του Προγρϊμματοσ ό Πρεςβευτϋσ του.  

Ο ρόλοσ του Μέντορα θα ςασ δώςει την ευκαιρύα να μεταλαμπαδεύςετε γνώςεισ και εμπειρύεσ ςε 

νϋουσ ανθρώπουσ, να επηρεϊςετε θετικϊ την επερχόμενη γενιϊ,  και να γύνετε πρότυπο για ϊλλουσ 

επιχειρηματύεσ και επαγγελματύεσ ςτην κοινωνύα τησ κοινωνικόσ ευθύνησ, που χρειϊζεται όλοι να 

δημιουργόςουμε.  

Η παρουςία ςασ θα μασ τιμήςει ιδιαίτερα.  
 
Με εκτίμηςη,  
Δομή Απαςχόληςησ και Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων 
Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων 
Πανεπιςτημιοφπολη, 45110 Ιωάννινα 
Τηλ.: 2651007278, Fax: 2651009095 
email: dasta@uoi.gr , website: http://dasta.uoi.gr/  
 

 


