
 

 
 

Jelen dokumentumon szereplő személy tudomással bír arról, hogy a Programozd a jövőd! „GINOP-
3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti 
együttműködés ösztönzése és támogatása” projekt európai uniós forrásból finanszírozott. A 
dokumentumon szereplő adatokat a projekt kedvezményezettje - a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség - a támogatással való elszámolás céljából felhasználja. A hozzájárulásra az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §. 
rendelkezéseire tekintettel van szükség. Az adatkezelés időtartama 2027. december 31. napja.  

 

GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 

Meghívó Mentor Workshopra 

Használja ki az ingyenes képzési lehetőséget, fejlessze vezetőit, 

szakértőit! 

A workshop tematikája 

A következő témakörök kerülnek feldolgozásra interaktív gyakorlatokon keresztül:  

✓ Miért fontos a mentoring és miért fontos ez különösen az IT területen dolgozók esetében)? 

✓ Ennek kapcsán mi pontosan ez a GINOP / VEKOP program? 

✓  Mi a célja a mentoringnak?  

✓ Mi a mentor és mi a mentorált szerepe a folyamatban? 

✓ Hogyan érdemes a mentoring folyamatot felépíteni? 

✓ Mentor és a mentorált közötti személyes kapcsolat hogyan alakul, milyen fejlődési 

fázisokon megy, mehet keresztül? 

✓ Hogyan érdemes a mentoring beszélgetéseket felépíteni? 

✓ Milyen alapvető kommunikációs technikákat érdemes alkalmazni? Mi az, ami működik és 

mi az, amit kerülni érdemes? 

✓ Hogyan működik a mentoring beszélgetés a gyakorlatban? (lejátszva mentoring helyzeteket) 

 

A workshopot mindazoknak ajánljuk, akiket a fenti témák foglalkoztatnak, és szívesen megosztanák 

a tapasztalataikat, elmélyítenék az ismereteiket ezeken a területeken.  

Workshop javasolt résztvevői 

Középvezetők és csoportvezetők, akik felügyelnek olyan gyakornokokat, akik jelenleg informatikai 

felsőoktatási képzésben vesznek részt. 

A workshop tervezett időzítése 

Folyamatosan induló csoportok. 

A workshop időtartama 

✓ 2x1 nap, mely magában foglalja mind az elméleti, mind a gyakorlati ismeretek átadását. 

A workshop helyszíne 

✓ A workshopok ONLINE zajlanak, az alábbi régiókban lévő cégek számára: 

✓ Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, Veszprém megye 

Jelentkezés 

Kérem, amennyiben ingyenes workshopot biztosító programunk felkeltette érdeklődését, 

szíveskedjen részvételi szándékát kollégáink részére jelezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén.  

Bármilyen kérdés esetén, forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Köszönettel:   

Csaposs Noémi   Árvai Csaba  

e-mail cím: ncsaposs@select.hu e-mail cím: csarvai@select.hu 

tel.szám: +36 (30) 383-38-38  tel.szám: +36 (70) 397-93-65 
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