
 

 

 

Ηράκλειο 31-3-2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήλωςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχή ςτο Παγκόςμιο Δίκτυο 

ανάδειξησ και καθοδήγηςησ χαριςματικών νζων 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίασ και Έρευνασ ςυμμετζχει ςτθν παγκόςμια πρωτοβουλία  Global Talent Mentoring 

http://gtm.iacm.forth.gr/. Το Global Talent Mentoring αποτελεί μια καινοτόμα διαδικτυακι πλατφόρμα 

που ξεκίνθςε το 2020, με ςκοπό να διαςυνδζςει εξαιρετικά νζα ταλζντα ςτον τομζα των κετικών 

επιςτθμών -  STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medicine) με διακεκριμζνουσ 

επιςτιμονεσ απ’ όλο τον κόςμο, που κα τουσ παρζχουν online δωρεάν κακοδιγθςθ με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ του ταλζντου τουσ. 

Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ για τουσ νζουσ ςτο πρόγραμμα αυτό είναι θ φοίτθςθ ςτο Λφκειο κατά τθν 

ζναρξθ τθσ κακοδιγθςθσ ςτα τζλθ του 2020 (γεννθκζντεσ τα ζτθ 2003, 2004, 2005), θ πολφ καλι γνώςθ 

τθσ αγγλικισ γλώςςασ, θ βακιά γνώςθ κάποιου τομζα STEMM ι / και τυχόν εξωςχολικά επιτεφγματα 

(π.χ. θ βράβευςθ ςε κάποιον αξιόλογο διαγωνιςμό), κακώσ και το εγγενζσ ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξθ 

των δεξιοτιτων τουσ ςε αυτόν τον τομζα.  

Για εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ακολουκείτε το link με καταληκτική ημερομηνία την 17 Απριλίου 2020. 

 

Οι Μζντορεσ κα πρζπει να είναι επιςτιμονεσ παγκόςμιασ κλάςθσ, τεχνολόγοι, μθχανικοί, μακθματικοί, 

ιατρικοί ερευνθτζσ με ςθμαντικό ζργο ςε κάποιο τομζα STEMM και με αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι 

εμπειρία. Επίςθσ κα πρζπει να είναι πρόκυμοι να προςφζρουν εκελοντικά τισ υπθρεςίεσ τουσ ωσ 

μζντορεσ κακοδθγώντασ ζνα νζο ταλζντο, αφιερώνοντασ 30 περίπου λεπτά ςε εβδομαδιαία βάςθ για 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα, κατ’ ελάχιςτον ενόσ ζτουσ. Οι μζντορεσ κα ςυμμετζχουν ςε ζνα παγκόςμιο 

δίκτυο κορυφαίων επιςτθμόνων STEMM ίδιασ φιλοςοφίασ, που επιηθτοφν τθν ευκαιρία να 

μεταλαμπαδεφςουν τισ γνώςεισ τουσ ςτθν επόμενθ γενιά φωτιςμζνων νζων.  

Για διλωςθ ςυμμετοχισ ωσ mentor ακολουκείτε το link με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 31 Ιουλίου 

2020. 
 
Η πλατφόρμα αναπτφςςεται από μια ομάδα ερευνητών ςτο Πανεπιςτήμιο Regensburg, υπό την 

καθοδήγηςη τησ καθηγήτριασ Heidrun Stoeger. Χρηματοδοτείται πλήρωσ από το αναγνωριςμζνο από την 

UNESCO για τισ διακεκριμζνεσ ακαδημαϊκζσ του επιδόςεισ Ίδρυμα Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum 

(Ντουμπάι), και αποτελεί μζροσ τησ ευρφτερησ προςπάθειάσ του για την προετοιμαςία του Παγκόςμιου 

Κζντρου Χαριςματικών Ατόμων (World Giftedness Center). Από το ΙΤΕ ςυμμετζχει η Ομάδα Κοινωνικο-

εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ του Ινςτιτοφτου Υπολογιςτικών Μαθηματικών, με επικεφαλήσ τη 

Διευθφντρια Ερευνών Δρ. Κατερίνα Παπαδάκη. 

 

Κεντρική Ιςτοςελίδα τησ πλατφόρμασ Global Talent Mentoring Hub 

http://gtm.iacm.forth.gr/
http://gtm.iacm.forth.gr/index.php/prospective-mentees/prospective-mentee-form
https://gtmh.world/mentor/
https://worldgiftednesscenter.org/


https://www.globaltalentmentoring.org/ 

Ιςτοςελίδα τησ πλατφόρμασ για Ελλάδα και Κφπρο: http://gtm.iacm.forth.gr/ 

Δήλωςη ςυμμετοχήσ για mentees: http://gtm.iacm.forth.gr/index.php/prospective-

mentees/prospective-mentee-form 

Δήλωςη ςυμμετοχήσ για mentors: https://www.globaltalentmentoring.org/mentees-and-

mentors/mentors/mentor/ 

 

Πληροφορίεσ: 

Ανδρουλάκθσ Γιώργοσ 
Ειδικόσ τεχνικόσ επιςτιμονασ 

Κοινωνικο-Εκπαιδευτικι Έρευνα & Αξιολόγθςθ 
Ινςτιτοφτο Υπολογιςτικών Μακθματικών 
Ίδρυμα Τεχνολογίασ & Έρευνασ 

Τθλ. 2810391836 
e-mail: giorgos@iacm.forth.gr 
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