Roolimallit
Toiminto
‘Mentorimentoroitava
-pikahaastattelu’

Mentorointi

Verkostoituminen

SUPREME-mentorointitiimi voi järjestää pikahaastatteluja löytääkseen oikeat
mentori-/mentoroitavaparit. Tässä tavoitteena on luoda rento ympäristö, jossa
mahdolliset mentorit ja mentoroitavat voivat tavata..

Tämän toiminnon tavoitteena on luoda vapaamuotoinen ympäristö mentoreille ja
mentoroitaville, jotta sopivan parin syntyminen on mahdollista. Opiskelijoille
ensimmäisen tapaamisen järjestäminen (mahdollisen) mentorinsa kanssa voi olla
melko jännittävä asia. Jään murtamiseksi ja mahdollisten raja-aitojen kaatamiseksi
voidaan järjestää pikahaastatteluja vapaamuotoisessa ympäristössä. Tämä
toimintatapa vetoaa niin mentoreihin kuin opiskelijoihinkin, on lisäksi hauskaa ja antaa
tuloksena useita hyviä mentorointipareja!

Resurssit: 2 tuntia ǀ 1 pikahaastattelun järjestäjä ǀ 10 potentiaalista mentoria
nimilaput ǀ rento ympäristö (café), jossa vähintään 10 pöytää ǀ kongi

ǀ 10 potentiaalista mentoroitavaa ǀ

Vaihe 1) Järjestä pikahaastattelujen pitopaikka Etsi koulusta sopiva kahvio tai opiskelijaruokala ja sijoita siihen 10 pöytää
(ryhmän koosta riippuen) ja kaksi tuolia kunkin pöydän ympärille. Sijoita ne ympyrän muotoon. Varmista, että ympäristö
on viehättävä ja rento (musiikkia, virvokkeita jne.).
Vaihe 2) Ohjeista pikahaastattelut Kerro tavoitteet ja pelisäännöt. Tavoitteena on löytää oikeita pareja mentoreiden ja
mentoroitavien välillä. Mentorit istuvat pöydissä. Kun mentoroitavat kuulevat kongin kumahduksen, he valitsevat
mentorin, jonka kanssa he haluavat jutella ja istuutuvat vastapäätä. Viiden minuutin kuluttua he kuulevat taas kongin,
mikä tarkoittaa, että on aika vaihtaa paikkoja. Tavoitteena on, että opiskelija keskustelee mahdollisimman monen
mentoriehdokkaan kanssa. Mentoroitava voi vapaasti valita, keiden kanssa hän haluaa keskustella.
Step 3) Ask mentors to take their place All mentors will take place at one side of the 10 tables (so one mentor per table).
Step 4) Hit the gong! Hit the gong every 5 minutes (more or less) and make sure every mentee finds a mentor. Circle
around to make sure conversations do not falter. Help people by posing questions, suggesting conversation topics, etc.
Tip: Use cards with statements to get the conversation going. Do as many speed-interview rounds as you feel necessary.
Step 5) Closure of the activity Close the speed-interview activity by thanking everybody for their active participation,
recapping on the activity and mentioning some interesting facts of the activity. Thank especially the mentors for their
participation. The mentors can leave. The mentees are asked to stay.
Step 5) Central Discussion mentees Ask the mentees centrally to their experience with the speed interviewing sessions.
Ask them if they have found a right match and if so let them note their top 3 on a list.
Step 5) Make the match After the speed interview activity you have made an inventory on the choice of the mentees.
Analyse this and make the match based on the preferences of the mentee. Contact the mentor and arrange the first
meeting.
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