Meslek Eğitimine
Sanayiden Tam Destek
Okul için Kazanç
Gerçek hayat maalesef ki ders kitaplarında anlatılandan çok daha karmaşık
ve yoğundur. Bu sebeple SUPREME mentorlük programı öğrencileri
sanayiden mentörler ile eşleştiriyor. Sosyal sorumluluk anlayışı gelişmiş,
aktif vatandaşlar sayesinde öğrenciler yaşamdaki yollarını daha rahat
çizecekler. Böylece hem eğitim hem kariyer planlarında doğru adımlar
atacaklar.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki mentörlük:
 Gençlerin motivasyonunu artırır.
 Okul ile ilgili yeni bir algı oluşturur.
 Okulu Erken terklerin önlenmesine katkı sağlar.
 Okul Sanayii İşbirliğini güçlendirir.

‘‘Söyle unutayım, göster hatırlayayım, yaptır öğreneyim.’’ S. Goodlad
SUPREME Mentörlük Ekibi Türkiye
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Mentörlük programı hakkında daha
fazla bilgi edinmek ister misiniz?

SUPREME Mentörlük Ekibi ile
iletişime geçin.

Güçlendirme
MENTÖRLÜĞÜN TANIMI

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..
Mentörlüğün Mesleki Eğitim Veren Kurumlara Faydaları:

NEDEN MENTÖRLÜK PROGRAMINI
UYGULAMALIYIZ?

1.

Gençleri Güçlendirir. Yapılan araştırmalara göre mentörlük
gençlerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini destekleyerek, onların
okul ve sosyal hayat becerilerini güçlendirir. Özgüven,özsaygı ve
sosyal iletişim ağı geliştirmelerini sağlar.

Bir mentor sahibi olmak öğrenciye şunları kazandırır:
- Sosyal İletişim Ağı Kurar
- Yeteneklerini Geliştirir
- İş Dünyası ile bağlantı kurar
- Benlik Saygısı geliştiririr
- Kendi kendisini güçlendirmeyi öğrenir
- Mesleki kimlik kazanır
- Sosyal hayata entegre olur
- Daha bilinçli tercihler yapar
- İş Dünyası algısını tanır ve kurumsallık anlayışı kazanır
- Sosyal Sorumluluk duygusunu hisseder
- Problem Çözme becerilerini geliştiriri
- Gerçek hayatta, iş dünyasının beklentilerinin farkına varır
2.

Okul Algısı.
Sanayiden mentörler ile okulunuz arasındaki
işbirliğinin oluşması, kurum içinde farklı düşünme becerisi ve
anlayış geliştirilmesine katkı sağlar. Mentörlük Programının
öğrenciye yönelik pedegojik açıdan okulunuzda uygulanması ve bu
programın pedagojik yönetimi sınıf içi davranışlara katkı sağlar.
Sanayi ve işdünyası ile yapılan işbirliği sayesinde öğretmenlerin
vizyonu gelişir.

3.

Okulu Erken Terklerin Önlenmesine Katkı. Mentörlüğün Mesleki
Eğitimde Okulu Erken terkin önlenmesindeki katkısı yapılan
araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Mentörlük sayesinde
öğrenciler gerçek hayattaki olasılıklara karşı hazırlanarak
öğrenmeyi öğrenirler. Vazgeçmek yerine, devam etmeye motive

Rol Model

Mentörlük Sosyal İletişim Ağı
olurlar. Gelecekleri ile ilgili bilinçli kararlar verirler.
4.

Network. Mentörlük Programı Sanayi ve Okul işbirliğine dayanır.
Çünkü iş dünyasından programa katılacak mentörlerin desteği ile
mentörlük programı uygulanabilir. Mentörler ile okuldaki program
ekibi bireysel kontak kurar ve iş dünyasından mentörler de
kendilerini okulda uygulanan programların içinde hisseder.Sanayi
ve iş dünyası okula dahil olur. Okulun firmalar ile bağlantı kurması
yerine senayiden kişiler ile okul çalışanları ve öğrencilerin yüz yüze
bireysel ilişki kurması olumlu bir okul imajının doğmasına neden
olur. İş Dünyası ve Okul arasında kurulacak bu ilişki türünün olumlu
yanları: sanayi ile daha sıcak ilişki, sanayi ziyaretleri, öğrenci için
kolay staj,çıraklık eğitimi,sanayi ile geliştirilecek ortak projeler vb.
şeklinde sıralanabilir. Dolayısı ile program sanayi-okul işbirliğinin
güçlenmesine önemli bir katkı sağlar. Sadece sanayi-okul ağı
değil,bu program ile okulun sosyal paydaşları ve kamu kurumları
arasındaki işbirliği de güçlenir.

Adım 1: Mentör-Menti Alımı.

PROGRAM NASIL İŞLER?

Adım 2: Mentör-Menti Eşleştirilmesi.
Adım 3: Mentör ve Menti Tanıştırma ve ilk Görüşme.
Adım 4: Haydi Mentörlük Başlasın!

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