Πξόγξακκα Mentoring Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
ΔΕΛΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΝΣΟΡΩΝ (Mentors)
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνύλ ζην Πξόγξακκα Mentoring πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ην έληππν απηό θαη λα ην επηζηξέςνπλ
ζην Γξαθείν Δηαζύλδεζεο είηε κε fax (26510 08686) είηε ηαρπδξνκηθώο (Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Γξαθείν Δηαζύλδεζεο,
Παλεπηζηεκηνύπνιε, Τ.Κ. 451 10 Ισάλληλα).
Οη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξείηε ζην έληππν απηό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην Γξαθείν Δηαζύλδεζεο ηνπ Π.Ι. απνθιεηζηηθά θαη κε
κνλαδηθό ζηόρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κεηαμύ ησλ θνηηεηώλ ηνπ Π.Ι. θαη ησλ Mentors Τα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζα
παξακείλνπλ απόξξεηα έσο όηνπ επηθνηλσλήζεη καδί ζαο ην Γξαθείν Δηαζύλδεζεο θαη επηβεβαησζεί ε δηαζεζηκόηεηά ζαο γηα ηε
ζπκκεηνρή ζαο ζην Πξόγξακκα Mentoring.
Πποζυπικά ηοισεία
Επώνςμο:
Ηλικία:

Όνομα:

18-24,  25-30,  31-40,  41-50,  50+

ηοισεία Επικοινυνίαρ
Επυνςμία Επισείπηζηρ / Φοπέα:
Διεύθςνζη Επισείπηζηρ / Φοπέα:
Οδόρ:

Σ.Κ. / Πόλη:

Χώπα:

Σηλέθυνο:

Κινηηό:

Website:

E-mail.1:

Φάξ:

E-mail.2:

ποςδέρ
Πποπηςσιακέρ ποςδέρ
Σμήμα θοίηηζηρ:
Σίηλορ Πηςσίος:
Ίδπςμα:

Έηορ Αποθοίηηζηρ:

Μεηαπηςσιακέρ ποςδέρ
Σμήμα θοίηηζηρ:
Σίηλορ Πηςσίος:
Ίδπςμα:

Έηορ Αποθοίηηζηρ:

Διδακηοπική Διαηπιβή
Σμήμα θοίηηζηρ:
Σίηλορ Πηςσίος:
Ίδπςμα:

Έηορ Αποθοίηηζηρ:

Πξόγξακκα Mentoring Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
Επαγγελμαηική Εμπειπία
Επαγγελμαηικόρ Σομέαρ Δπαζηηπιοποίηζηρ:
Σπέσοςζα Θέζη Επγαζίαρ:

ύνηομη πεπιγπαθή ηυν απμοδιοηήηυν ηηρ ζημεπινήρ ζαρ επγαζίαρ (καθήκονηα κ.λπ.)

Δεξιόηηηερ / Πποζόνηα

Παπακαλούμε πεπιγπάτηε ηιρ πποζυπικέρ και επαγγελμαηικέρ ζαρ δεξιόηηηερ και πποζόνηα, ηα οποία πιζηεύεηε όηι θα δώζοςν
πποζηιθέμενη αξία ζηη ζσέζη με ηον Mentee ζαρ (ςμβοςλεςόμενο)

Έσεηε εμπειπία ζηο Mentoring (καθοδήγηζη);
Εάν ναι, παπακαλούμε πεπιγπάτηε:

Ναι

Όσι

Πξόγξακκα Mentoring Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
Παπακαλούμε διαβάζηε ηιρ απσέρ ηος Ππογπάμμαηορ Mentoring ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν:
1.Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Mentoring ηνπ Π.Ι.
2.Τν Πξόγξακκα είλαη δνκεκέλν θαη ζα πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο λα ην ππνζηεξίδνπλ ζε όια ηα ζηάδηα πινπνίεζήο ηνπ
(εξσηεκαηνιόγην παξαθνινύζεζεο, αμηνιόγεζεο, ζπκκεηνρή ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο).
3.Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνληαη, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, από ην Σπληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
4.Τν Πξόγξακκα βαζίδεηαη ζηνλ εζεινληηζκό θαη επνκέλσο δελ πξνβιέπεηαη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηνπο Mentors.
5. Τν Πξόγξακκα δελ πξνβιέπεη ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ γηα ηηο ζπλαληήζεηο Mentors-Mentees.
6.Σηε ζρέζε Mentoring νη δύν ζπκκεηέρνληεο (Mentor-Mentee) θέξνπλ ηζόπνζε επζύλε γηα ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο ηνπο.
7.Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ ηα ζέκαηα εκπηζηεπηηθόηεηαο πνπ ηνπο αθνξνύλ.
8.Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξόγξακκα ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.
9.Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη αλαγθαίν λα ζέβνληαη ην δηαζέζηκν ρξόλν ησλ άιισλ.
10.Τν Πξόγξακκα Mentoring ηνπ Π.Ι. δελ είλαη κηα δηαδηθαζία εύξεζεο εξγαζίαο. Ο Mentor δελ είλαη ππνρξεσκέλνο ζε θακία
πεξίπησζε λα πξνζιάβεη ην Mentee ή λα θάλεη ζπζηάζεηο γη’ απηόλ.
Έτω λάβει γνώζη και αποδέτομαι ηις αρτές ηοσ προγράμμαηος και δηλώνω όηι επιθσμώ να ζσμμεηέτω ζε ασηό ως Mentor.
Ηκεξνκελία:

..................20......
Υπνγξαθή

Η ενόηηηα αςηή ζςμπληπώνεηαι αποκλειζηικά από ηον ςνηονιζηή ηος Ππογπάμμαηορ Mentoring ηος Πανεπιζηημίος
Ιυαννίνυν:

Ο Σπληνληζηήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Mentoring Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Υπνγξαθή

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα Mentoring ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ παξαθαινύκε
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Δηαζύλδεζεο, http://gd.uoi.gr/ ή επηθνηλσλήζηε κε ηε ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Mentoring, θα Έθε Γεξσλπκάθε, ηει: 2651008458 / e-mail: egeronim@cc.uoi.gr.

