Aradığım Mentör
Siz misiniz?

Gerçek hayat maalesef ki ders kitaplarında anlatılandan çok
daha karmaşık ve yoğundur. Bu sebeple SUPREME mentorlük
programı öğrencileri bir mentor ile eşleştiriyor. Sosyal
sorumluluk anlayışı gelişmiş, aktif vatandaşlar sayesinde
öğrenciler yaşamdaki yollarını daha rahat çizecekler. Böylece
hem eğitim hem kariyer planlarında doğru adımlar atacaklar.
Mentörlük ile ilgili yapılan araştırmalara göre:

Mentörlük;
 Liderlik becerilerini geliştirir
 Sosyal sorumluluk bilincini güçlendirir
 Geleceğin iş gücünü hayata hazırlar
 Birlik beraberlik duygusunu geliştirir
 Kişisel gelişime katkı sağlar
‘‘Söyle unutayım, göster hatırlayayım, yaptır öğreneyim.’’ S. Goodlad

SUPREME Mentörlük Ekibi Türkiye
iletişim
Email: aslibursamem@gmail.com
Website: www.supreme-mentoring.eu

Mentörlük programı hakkında
daha fazla bilgi edinmek ister
misiniz?
SUPREME Mentörlük Ekibi ile iletişime geçin.

Güçlendirme
Mentörlüğün Tanımı

Önleme

Girişimcilik anlayışı

Mentörlük kişisel gelişime katkı sağlamak üzere daha tecrübeli ve
daha bilgili bir kişinin(mentor) daha az tecrübeli ve daha az bilgili bir
kişiye(menti) rehberlik etmesidir. Mentörün
rehber,danışman,koç,eğitmen,sponsor gibi rolleri olabilir.
• Mentör rol-modeldir.
• Mentör sosyal sorumluluk sahibi bir vatandaştır.

Mentörlük tek taraflı bir yol değildir. Sadece yetişmekte olan gençlere
yönelik olumlu çıktılar yaratmayı amaçlamamaktadır. Karşlıklı fayda
içerir: mentör de mentiden öğrenir,gençlerin bakış açısını anlar, farklı
perspektiften bakarak vizyonunu genişletir.
Sanayi ve iş dünyası için mentörlüğün temel faydaları:
1.

Liderlik becerilerinin geliştirilmesi Mentörlük iş dünyasındaki
profesyonel kişilerin liderlik ve koçluk becerilerini geliştirmeleri için
etkili bir yoldur. Mentörlük, paylaşmak ve dinlemek başta olmak
üzere mentinin ihtiyacına yönelik şekillendirilecek gönüllü
danışmanlık esasını içerir. Mentörlük ile firmanızın ekonomik
değerini belirleyecek beceri takımınızı geliştirip, gelecekteki İnsan
Kaynağınıza destek olabilirsiniz!

2.

Sosyal Sorumluluğa Katkı Sağlar Mentörlük şirketler için sosyal
sorumluluk çalışması yapmanın etkili yollarından birisidir.
SUPREME Mentörlük programına dahil olarak toplumun
gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz.

3.

Geleceğin Çalışanları SUPREME mentörlük programına katılarak,
sanayide geleceğin işgücü olarak karşımıza çıkacak gençlere
fırsatlar yaratıp, onların geleceğe daha hazır olmalarını
sağlayabilirsiniz.

4.

İşbirlikçi İmaj Mentörlük programı, gelecekteki çalışanlarınız
ve/veya gelecekteki müşterileriniz olacak gençler arasında,
şirketinize yönelik olumlu bir imaj oluşturur. Bu anlamda
mentörlük firmanız için promosyonel bir kazanca dönüşebilir.

5.

Kişisel Ödüllendirme Genç bir insanın geleceğine katkı sağlamak
ve tecrübelerinizi aktarmak için hayatınızdan küçük bir zaman
ayırmak, bireysel tatmin duygusu yaşatır.

BENİM İÇİN NE YAPAR?

Rol Model

Mentörlük Sosyal İletişim Ağı

Programın Üyesi Olma

SUPREME Mentörlük Programına üye olun ve mentor olmanın
faydalarını keşfedin! Süreç Nasıl İşler?
Adım 1: Alım. SUPREME Mentörlük Ekibi bu adımda, sizler ile
mentörlük başvurunuz için bir görüşme yapar ve mentörlük
programının esaslarını ve beklentileri açıklar. Bu görüşmede SUPREME
ekibi, sizden eğitim ve kariyer hayatınızla ilgili geçmişinizi paylaşmanızı
ister.
Adım 2: Menti ile Eşleştirme. Sizlerle ve mentilerle yapılan görüşmeler
ışığında SUPREME Mentörlük ekibi, olabilecek en uyumlu mentor-menti
eşleşmesini yapmak üzere çalışmalara başlar. Bu eşleşme öğrenciye
hem kişisel, hem de kariyer gelişimi açısından fayda sağlayacak şekilde
gerçekleştirilir. Başarılı Mentörlüğün anahtarı mentor-menti
eşleşmesindeki uyumdur!
Adım 3: Menti ile ilk görüşme. SUPREME Mentörlük Ekibi sizden
mentinizle tanıştırmak üzere bir randevu talebinde bulunur.Bu ilk
görüşme, siz ve mentiniz için karşılıklı hedef ve beklentilerin
paylaşılması olarak değerlendirilir. Eğer doğru bir eşleştirme yapıldıysa,
mentinizle ilk mentörlük görüşmesinizi yapmak üzere
randevulaşabilirsiniz.
Adım 4: Mentörlük Başlıyor! Bu adımda mentörlük süreci başlar.
Mentiniz ile her görüşmede tecrübelerinizi paylaşır, onun tecrübelerini
dinler ve hedeflerine ulaşması için onu destekleyebilirsiniz. Uygulamaya
yönelik bazı kararları birlikte alabilirsiniz. (ne sıklıkta görüşme, ne
zaman, nerde vb.)

Mentörlük Programı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz?
SUPREME mentörlük ekibi ile irtibata geçebilirsiniz.
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