
Το πρόγραμμα MENTORme
στοχεύει στην ενίσχυση της

αλληλεπίδρασης μεταξύ
Α.Ε.Ι. και κοινωνίας μέσω της

δημιουργίας σχέσεων
καθοδήγησης μεταξύ

εκπαιδευτικού προσωπικού
Α.Ε.Ι. (επιβλέποντες),

φοιτητών και φοιτητριών
Α.Ε.Ι. (καθοδηγητές) και

ατόμων με λιγότερες
ευκαιρίες (καθοδηγούμενοι).
Έτσι φοιτητές και φοιτήτριες
γίνονται πολιτικά ενεργοί, με

πολιτισμική συνείδηση και
σεβασμό για την  
 διαφορετικότητα.
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Το παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.

@MENTORmeproject

@mentorme_project

mentorme-programme.eu

Φοιτητές και φοιτήτριες Α.Ε.Ι.
Εκπαιδευτικό προσωπικό Α.Ε.Ι.
Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

01.12.2020-31.03.2023

Ένα πρόγραμμα Erasmus+ κατηγορίας
ΚΑ2 για την προαγωγή της κοινωνικής
ενσωμάτωσης των ατόμων με
λιγότερες ευκαιρίες μέσω
προγραμμάτων καθοδήγησης



ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

"Η διεθνώς αναγνωρισμένη
πιστοποίηση του προγράμματος

MENTORme προσφέρει τη δυνατότητα
απόκτησης και σύγκρισης δεξιοτήτων

και ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο"  

Ομάδα Ινστιτούτου ACQUIN 

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Προγραμμάτων (TPM3) για το πρόγραμμα 
 MENTORme έλαβε χώρα στις 16 και 17 Μαΐου 2022,  στο Μπάιροϊτ
της Γερμανίας. Στη διάρκεια της συνάντησης των συνεργατών, το
ινστιτούτο ACQUIN παρουσίασε τα αποτελέσματα της διαδικασίας
διεθνούς πιστοποίησης. Η Επιτροπή Διαπίστευσης του ινστιτούτου
ACQUIN έχει αποφασίσει να πιστοποιήσει το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα MENTORme εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις
διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην
Ευρώπη.                                  
                                                          

 Εκτός από την
πιστοποίηση, το

κυπριακό πανεπιστήμιο
UCLan παρουσίασε την

τελική εκδοχή της
εφαρμογής για κινητές

συσκευές έτοιμη για
χρήση κατά το ακόλουθο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα

επιπέδου Γ1.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1

"Η εμπειρία μας στην
Ισπανία ήταν εκπληκτική.
Χαίρομαι που είχαμε αυτή

την ευκαιρία" - 
Μαρτυρία μαθήτριας
που συμμετείχε στo

εκπαιδευτικό
πρόγραμμα επιπέδου

Γ1 

Η κοινοπραξία οργάνωσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιπέδου
Γ1 στην πόλη Βαγιαδολίδ της Ισπανίας από τις 27 Ιουνίου έως την 1
Ιουλίου 2022. Πάνω από 20 φοιτητές και φοιτήτριες Α.Ε.Ι. από
πλήθος διαφορετικών χωρών  (Ισπανία, Πολωνία, Κύπρος, Ελλάδα,
Γερμανία, κλπ.), συμμετείχαν στο “Σεμινάριο Μικτής Κινητικότητας
για Φοιτητές Α.Ε.Ι.”. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει
πιστοποιηθεί από το ινστιτούτο ACQUIN και ανακοινώθηκε στο
πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προγραμμάτων TPM3.



Με τους επαναληπτικούς δοκιμαστικούς ελέγχους να
έχουν μόλις ολοκληρωθεί, το πρόγραμμα κυκλοφόρησε
την εφαρμογή του για κινητές συσκευές στις δύο
κύριες αγορές, καθιστώντας τις παγκοσμίως διαθέσιμες
για συσκευές  Android και iPhone/iPad.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο στο Google Play όσο
και στο Apple App Store με το σκανάρισμα των QR
κωδικών που υπάρχουν στις παρακάτω εικόνες.

Κυκλοφορία της εφαρμογής
MENTORme για κινητές συσκευές


