Rol Model
Etkinlik
‘MentörMenti Hızlı
Görüşme

Mentör Network

Mentör ve Menti eşleştirmesinin en uyumlu şekilde gerçekleşmesini sağlamak için
SUPREME Mentörlük Program ekibi iki taraf için hızlı görüşme yöntemi organize
edebilir. Bu etkinliğin amacı mentor ve mentiye kısaca birbirleri hakkında fikir sahibi
olabilecekleri bir ortam yaratmaktır. Bu ortamın genelde okul dışı bir yer olması
tercih edilir.Ama okul içinde yapılacaksa kantin,café vb öğrencilerin rahat haraket
edebilecekleri ortamlar olması önerilir.

Bu etkinlik mentor ve mentilere kısaca birbirleri hakkında fikir sahibi olabilecekleri bir
ortam yaratmak üzere tasarlanmıştır. Bazen Mentiler için olası mentörleri ile tanışmak
heyecan verici olabilir.Bu sebeple ısınma ve ön tanışma için hızlı görüşme etkinliği
faydalı bir çalışmadır. Bu yöntem mentör ve menti için hem eğlenceli hem de uygun eşleştirmeye de olanak sağlayan bir
etkinliktir.

Kaynaklar: 2 saat ǀ 1 hızlı görüşmeyi organize eden kişi ǀ 10 olası mentör ǀ 10 olası menti ǀ İsim Kartları ǀ Rahat bir
ortam (10 masalı küçük bir café,local,okul kantin,kafeterya vb) ǀ Zil
Adım 1) Hızlı Görüşme İçin Yer Ayarlayın Grubunuzun büyüklüğüne uygun okul içi veya dışı bir kafeterya/kantin vb uygun
bir ortam seçiniz. Bu ortamı, bir masa etrafında karşılıklı 2 sandalye olacak şekilde hazırlayınız. Masaları salonda dairesel
yerleştiriniz. Ortamın herkes için rahat ve samimi olmasına özen gösteriniz. (Hafif Müzik,meyve suyu ve/veya küçük
ikramlar vb)
Adım 2) Hızlı Görüşme Talimatlarını Gruba Açıklayınız Etkinliğin amacını ve oyunun kurallarını açıklayınız. Amaç mentor
ve menti arasındaki en uygun eşleştirmenin sağlanması olduğunu hatırlatınız. Mentör ve Mentilerin hızlı kontakları
sayesinde en uygun eşleşme sağlanacaktır. Mentörler masanın bir tarafında yer değiştirmeden oturacaklardır. Mentiler
zil sesini duyduklarında görüşmek istedikleri mentörün karşısındaki sandalyeye oturacaklar,5 dak. Sonra zil sesi duyacaklar
ve bu zil ile tüm mentiler yer değiştirecektir. Mentiler için amaç etkinlik süresince mümkün olan en fazla sayıda mentörle
görüşebilmektir. Menti görüşmek istediği mentörü seçme konusunda özgür olacaktır.
Adım 3) Mentörleri Masalara Buyur Edin
sağlayın.

Her Mentöre bir masa olacak şekilde mentörleri masalarına oturmalarını

Adım 4) Zili Çalın! Zili (aşağı yukarı) 5 dakika da bir çalın ve her mentinin bir mentörün karşısına oturduğundan emin olun.
Ortalarda gezinin ve diyalogların tıkanmadığından emin olun. Sorular sorulmasını, diyalog başlamasını, ortaya bir konu
atılmasını teşvik edebilirsiniz. Gerekli gördüğünüz sayıda zil çalıp görüşme turu yapabilirsiniz.
Adım 5) Etkinliğin Sonu Herkese aktif ve istekli katılımından dolayı teşekkür ederek, etkinliği kısaca değerlendirerek ve
günün bazı ilginç olaylarından konuşarak etkinliği sonlandırın. Özellikle Mentörlere katılımlarından dolayı teşekkür edip
onları yolcu edin.Mentiler soru sormak için kalabilirler.
Adım 6) Mentilerle Toplu Görüşme
Mentilere toplu olarak hızlı görüşme etkinliği ile ilgili görüşlerini sorun. Uygun
Mentörü bulup bulmadıklarını,eğer buldularsa ilk 3 adaylarını yazıp vermelerini isteyin. .
Adım 7) Eşleştirme Yapın Bu etkinliğin sonunda mentilerin seçimleri hakkında kısaca bir keşif yapmış olacaksınız. Bu
keşiften çıkan sonuçları analiz edin ve mentinizin seçimlerine uygun eşleştirmenin yapılmasını sağlayın. Ve ilk görüşmenin
gerçekleşmesi için mentorler ile irtibata geçin.
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