
Το Πρόγραμμα Mentoring  
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
στο σταυροδρόμι  

της εκπαίδευσης,  
της αγοράς εργασίας  
και της κοινωνίας.



? MΟι νέοι μας σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη πλη-

ροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης σε θέματα στα-

διοδρομίας, τα οποία μπορούν να τους δοθούν με τρόπο απο-

τελεσματικό μέσα από τη δημιουργία ευκαιριών σύνδεσής και 

εξοικείωσής τους με την αγορά εργασίας και την επαγγελματική 

ζωή εν γένει. 

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανά-

γκες των νέων φοιτητών και αποφοίτων μας όσο και τις διεθνώς 

βέλτιστες πρακτικές υποστήριξής τους σχεδιάσαμε και υλοποι-

ούμε το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στό-

χος του Προγράμματος είναι η υποστήριξη των νέων επιστημό-

νων στην πορεία της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης μέσα από τη διαχείριση της προσωπικής τους μάθη-

σης, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές τους, να εξε-

λίξουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και 

εν τέλει να καταφέρουν να γίνουν το πρόσωπο που επιθυμούν 

καθιστώντας τον εαυτό τους χρήσιμο στο σημερινό εργασιακό 

περιβάλλον. 

Τι είναι το Πρόγραμμα Mentoring

                Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Tο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτε-
λεί μια σχέση συνεργασίας μεταξύ ενός έμπειρου επαγγελ-
ματία και ενός νέου ανθρώπου, λιγότερο έμπειρου, η οποία  
επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και πρακτι-
κών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης.



! Ειδικότερα το Πρόγραμμα Mentoring 

στοχεύει να δώσει στο νέο τη δυνατότητα:

Το Πρόγραμμα στηρίζει νέους ανθρώπους δημιουργώντας έδαφος 

εθελοντικής προσφοράς και συνθήκες διοχέτευσης πολύτιμης γνώ-

σης και εμπειρίας. Οι επαγγελματίες (Μέντορες) που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα προσφέρουν εθελοντικά σε νεαρά άτομα ενημέρω-

ση και καθοδήγηση για τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο δρα-

στηριοποιούνται. Τέτοιου είδους στήριξη και ενημέρωση δύσκολα 

παρέχεται σήμερα και ως εκ τούτου είναι πολύτιμη για ένα νέο 

που προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο της αγοράς εργασίας 

και να προσδιορίσει τον εαυτό του μέσα σε αυτόν  όσο το δυνα-

τόν πιο αποτελεσματικά. Οι Μέντορες έχουν την ευκαιρία να με-

ταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες σε νέους και να επηρεάσουν 

θετικά την επερχόμενη γενιά, να γίνουν πρότυπο για άλλους 

επιχειρηματίες και επαγγελματίες στην κοινωνία της κοινω-

νικής ευθύνης, που χρειάζεται όλοι να δημιουργήσουμε.

Επιπλέον, το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Mentoring δημι-

ουργήθηκε στους κόλπους ενός Πανεπιστημίου το καθι-

στά ένα δυναμικό όχημα το οποίο ενδυναμώνει τη σχέση 

του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, επηρεάζοντας ταυ-

τόχρονα όλες τις πτυχές της πανεπιστημιακής ζωής και 

κουλτούρας.    

Σημασία του Προγράμματος 

Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

> διερεύνησης προοπτικών επαγγελματικής ανάπτυξης
> προσδιορισμού πιθανών τομέων ανάπτυξης

> μάθησης και εξάσκησης σε τεχνικές ένταξης 
   στην αγορά εργασίας

> βελτίωσης της αυτοπεποίθησής του
> διεύρυνσης του προσωπικού δικτύου επαφών και

>  εν γένει απόκτησης γνώσεων και εμπειριών για την ανάπτυξη 
του προσωπικού του σχεδίου ανάπτυξης (career planning)



Το Πρόγραμμα Mentoring είναι το πρώτο  που 

υλοποιείται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 

Ελλάδα. Στα χρόνια επιτυχούς εφαρμογής του 

έχουν ολοκληρώσει τη συνεργασία τους δεκάδες 

ζευγάρια φοιτητών/αποφοίτων και Μεντόρων. Οι Μέ-

ντορες (mentors) είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, από 

τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους οποίους δόθηκε η 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ιστορία και τη δια-

δρομή του επαγγελματικού τους βίου προς όφε-

λος των καθοδηγούμενών τους και να βιώσουν 

τα ευεργετικά οφέλη μιας σχέσης mentoring. Οι 

καθοδηγούμενοι (mentees) στο σύνολο τους 

εκφράζουν τη σημασία του προγράμματος 

ως προς την υποστήριξη που δέχτηκαν 

από τους Μέντορές τους στο ρεαλιστικό 

σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους για την 

επιτυχή επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Ποιοι Συμμετέχουν  
στο Πρόγραμμα 

Η πορεία του 
Προγράμματος 

Mentoring 
Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων

Το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε και υλοποιείται 

από τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η αποστολή μας 

μέσα από το Πρόγραμμα Mentoring είναι:

να δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης σχέσεων mentoring

να υποστηρίζουμε την ποιότητα των αλληλοεπιδράσεων 

να παρέχουμε υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της σχέσης mentoring  

Η αποστολή μας

Στο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου συμμετέχουν

επαγγελματίες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που διαθέτουν τουλάχι-

στον πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό 

κλάδο και επιθυμούν να  γίνουν εθελοντές Μέντορες (mentors).

τελειόφοιτοι φοιτητές και νέοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

που αναζητούν ευκαιρίες καθοδήγησης (mentees) 

επιχειρήσεις που πιστεύουν στη δύναμη του mentoring και ενθαρρύ-

νουν τα στελέχη τους να υιοθετήσουν το ρόλο του Μέντορα για ένα 

φοιτητή ή απόφοιτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 



Η επιτυχής υλοποίηση του Προγράμματος Mentoring ως προς τους 

στόχους του αναδεικνύεται μέσα από τα λόγια των ίδιων των συμ-

μετεχόντων. Ενδεικτικά  παρατίθενται τα σχόλια ενός από τα ζευγά-

ρια μας και τα οποία δημοσιεύτηκαν στο αφιέρωμα της εφημερίδας 

“Έθνος” (φύλλο Σαββάτου17.1.2015)

«Πιθανότατα ένα από τα σημαντικότερα “αγαθά” που διαχρονικά δι-

αθέτει η χώρα μας, είναι το έμψυχο δυναμικό της. Έχουμε χρέος να 

συνεισφέρουμε εθελοντικά  στην επαγγελματική καθοδήγηση των 

νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα σήμερα που η εύρεση εργασίας έχει 

γίνει εξαιρετικά δύσκολο έργο. Είναι σημαντικό να τους στηρίζου-

με ψυχολογικά, να τους ενθαρρύνουμε και να τους προτρέπουμε 

να ερευνήσουν την αγορά εργασίας, να βελτιώσουν τις δεξιότητές 

τους και να ανακαλύψουν ή να δημιουργήσουν ευκαιρίες εργασί-

ας και προσωπικής βελτίωσης. Είναι πολύ σημαντική η χαρά που 

νιώθει κανείς, όταν διαπιστώνει πως ο καθοδηγούμενος αποκτά 

υψηλή αυτοπεποίθηση, πίστη στον εαυτό του και τις δυνατότητες 

του και δύναμη στη διεκδίκηση μιας επαγγελματικής εξέλιξης.

Σε αυτή την προσπάθεια το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννί-

νων έδειξε ένα ασυνήθιστα υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό και 

οργανωτική ικανότητα. Μας εφοδίασε με υλικό και γνώση σημαντι-

κή και περιεκτική. Επιστράτευσε ειδικούς, κορυφαίους στον τομέα 

“της Ψυχολογίας της Εργασίας”. 

Θα θεωρήσω πως είχα κάποια επιτυχία στο ρόλο μου σαν μέντο-

ρας τη στιγμή που θα πληροφορηθώ πως η καθοδηγούμενή μου 

πέτυχε την εργασιακή θέση που επιθυμεί».  

«Η συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα Mentoring ήταν για μένα πο-

λύτιμη εμπειρία γιατί με βοήθησε να βελτιωθώ σε πολλά θέματα, 

ενώ διευρύθηνκαν οι ορίζοντές μου, γιατί υιοθέτησα νέο τρόπο 

αντίληψης επαγγελματικών θεμάτων. Έμαθα από αυτόν να αξιο-

ποιώ ευκαιρίες που δεν ήξερα ότι υπάρχουν, αλλά και να δημιουρ-

γώ νέες, ενώ ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή μου. Αισθάνομαι πολύ 

τυχερή γιατί με ενέπνευσε να έχω νέα ενδιαφέροντα, και να παίρ-

νω πρωτοβουλίες για επαγγελματικά θέματα αλλά και για θέματα 

σπουδών».  

Μαρία Βάβουρα
Mentee

Απόστολος Πατσιάς
Mentor

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υπεύθυνος Μικροβιολογικού-Χημικού Εργαστηρίου “Η ΠΙΝΔΟΣ” Α.Π.Σ.Ι.



Το όφελος των Μεντόρων  
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Οι Μέντορες με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Mentoring 
> συμβάλλουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη νέων ανθρώπων 

> γίνονται πρότυπο για άλλους επαγγελματίες 

> έχουν την ευκαιρία αναστοχασμού της πορείας τους

> κερδίζουν από την επαφή με νέους ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες και αντιλήψεις

> αυξάνουν την εργασιακή τους ικανοποίηση

> αναπτύσσουν το δίκτυο επαφών τους

> εκπαιδεύονται στις αρχές και τη φιλοσοφία του mentoring

> συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Το mentoring νέων ανθρώπων βρίσκεται διεθνώς στην τομή των αναγκών της 

κοινωνίας και των στρατηγικών ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Η αξιοποίηση 

και η ενίσχυση του Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από 

τις επιχειρήσεις αποτελεί μια ευκαιρία που συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην εν-

δυνάμωση της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων τους, στην ανάπτυ-

ξη του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού τους και στην έμπρακτη εκδήλωση 

προσφοράς με την ενσωμάτωσή του στα προγράμματα CSR. 

Τα οφέλη των επιχειρήσεων  
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

]]ΓΙΝΕΤΕ ΠΗΓΗ  

ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ



Κρίνοντας αναγκαία τη συνέχιση και επέκταση του Προγράμματος 

Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη δημιουργία περισσότε-

ρων ευκαιριών δικτύωσης με θετικό αντίκτυπο πρωτίστως για τους νέ-

ους καθοδηγούμενους, αλλά και για τους Μέντορες εστιάζουμε την προ-

σπάθειά μας στην προσέλκυση εθελοντών Μεντόρων  και επιχειρήσεων που 

επιθυμούν τα στελέχη τους να βιώσουν μια σχέση mentoring. 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσω του Προγράμματος Μentoring ενδυναμώνει τη 

σχέση του με την κοινωνία και παράλληλα δημιουργεί μια πλούσια δεξαμενή γνώσης 

και εμπειρίας, την οποία αξιοποιεί στηρίζοντας όχι μόνο τους φοιτητές και αποφοίτους 

του αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. 

Η προοπτική του 

Προγράμματος Mentoring 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 



Πανεπιστημιούπολη (Μεταβατικό κτίριο), 45110 Ιωάννινα

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Τηλ.: 26510 07478 Fax: 26510 09095| E-mail: dasta@uoi.gr

Γραφείο Διασύνδεσης
Τηλ. & Fax: 26510 08454 | E-mail: career@uoi.gr

 /dastauoi  mentoring.dasta.uoi.gr  @dasta_uoi


