2012 - 2014
Δυο Χρόνια Mentoring ςτο Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων

2οσ κφκλοσ Προγράμματοσ Mentoring
“Τελική Ομαδική Συνάντηςη”
Παραςκευή, 7 Νοεμβρίου 2014
17.30 μμ, Αίθουςα Συγκλήτου Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

Δφο χρόνια Mentoring ςτο Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων
- Πρόγραμμα -

Παραςκευή, 7 Νοεμβρίου 2014
17.30 - 18.00 Προςζλευςη
18.00 - 18.15 Χαιρετιςμοί
18.15 - 18.30 “Η Διαδρομή του Προγράμματοσ Mentoring Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων”
Ζφη Γερωνυμάκη, Υπεφκυνθ Δομισ Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων,
Συντονίςτρια του Προγράμματοσ Mentoring
18.30 - 20.30 “Καλλιεργώντασ τισ δεξιότητεσ του Mentoring μζςα από την
ανταλλαγή εμπειριών Μεντόρων και Mentees”
Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα, Διευκφντρια Γραφείου Σταδιοδρομίασ,
Hellenic American University,
Υπεφκυνθ Εκπαίδευςθσ Μεντόρων Business Mentors
20.30

Δείπνο

Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων
To Mentoring ςτο χώρο τησ Τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ αλλά και των επιχειριςεων είναι κεςμόσ ςε διεκνζσ επίπεδο εδϊ και πολλά χρόνια ωσ άτυπο εργαλείο
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν επίτευξθ ποικίλων ςτόχων.
Στο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων δθμιουργιςαμε το "Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων", το οποίο απευκφνεται ςε τελειόφοιτουσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Ιδρφματοσ και ςε επαγγελματίεσ, επιχειρθματίεσ με πλοφςια
επαγγελματικι εμπειρία και αποτελεί μια ςχζςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο ατόμων, φοιτθτι και επαγγελματία, θ οποία επιτρζπει τθν ανταλλαγι εμπειριϊν, απόψεων, πλθροφοριϊν και πρακτικϊν ςυμβουλϊν για ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα
απαςχόλθςθσ. Σκοπόσ του Προγράμματοσ Mentoring είναι θ υποςτιριξθ νζων ανκρϊπων ςτθ διαχείριςθ τθσ προςωπικισ και επαγγελματικισ τουσ ανάπτυξθσ, ζτςι
ϊςτε να μεγιςτοποιιςουν τισ επαγγελματικζσ προοπτικζσ τουσ και να εξελίξουν τισ
δεξιότθτεσ τουσ.
Στο πλαίςιο αυτό ςασ προςκαλοφμε ςτθν Τελικι Ομαδικι Συνάντθςθ Μεντόρων
και Mentees με τθν οποία ολοκλθρϊνεται ο 2οσ κφκλοσ του "Προγράμματοσ Mentoring του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων".
H Τελική Ομαδική Συνάντηςη είναι ανοιχτι ςτο κοινό και προςβλζπει ςτθν ευαιςθητοποίηςη του κοινοφ ςτθν αξία του Mentoring, ςτθ διάχυςη τησ φιλοςοφίασ
του και ςτθν προςζλκυςη νζων Μεντόρων, που με τθν εμπειρία τουσ κα υποςτθρίξουν τουσ φοιτθτζσ και νεαροφσ απόφοιτουσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτο
ςχεδιαςμό τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ.
Ο ρόλοσ του Μζντορα κα ςασ δϊςει τθν ευκαιρία να μεταλαμπαδεφςετε γνϊςεισ
και εμπειρίεσ ςε νζουσ ανκρϊπουσ, να επθρεάςετε κετικά τθν επερχόμενθ γενιά,
και να γίνετε πρότυπο για άλλουσ επιχειρθματίεσ και επαγγελματίεσ ςτθν κοινωνία τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ, που χρειάηεται όλοι να δθμιουργιςουμε.
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