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Faktörleri’

Mentörlük Sosyal İletişim Ağı

Bu çalışmanın amacı, mentörlük hakkında diyalog başlatmak ve programı
uygulayacak eğitim kurumuna bu alanda destek olurken,programın uygulanma
aşamasında kullanılacak bireysel yöntemlerin önemine vurgu yapmaktır.

Bu çalışma Mentörlüğün avantajlarının tartışılması için tasarlanmıştır. Bu çalışmaya
mesleki eğitim kurumları yöneticileri, alan şefleri, meslek öğretmenleri, kültür
öğretmenleri ve rehber öğretmenler davet edilebilir. Bu çalışma; Mesleki Eğitim
Kurumlarının programa dahil olmalarını kolaylaştırırken aynı zamanda da mentörlük
hakkında kendileri için en önemli başarı faktörlerini belirlemelerine olanak
sağlayacaktır. Bu çalışma esnasında Mentörlük Programı için insanların önceliklerinin
farklı olabileceği örnekler ile açıklanacaktır. Bu sebeple bu mentörlük programının uygulanışında genel bir yöntemden
ziyade bireysel metodların büyük önem taşıdığına dikkat çekilecektir.
Kaynaklar: 1 saat ǀ tartışma lideri ǀ 10-20 Meslek Eğitim Paydaşı ǀ beyaz tahta / flip-over ǀ 5 takım Değer Kartları
Adım 1) Grup Oluşturma Katılımcı Sayınıza göre ikişerli veya daha fazla sayılı gruplar oluşturun.
Adım 2) Değer Kartları Supreme Mentörlük Programının avantajları olabilecek Değer Kartı Setlerini gruplara dağıtın.

İnsanlardaki içsel gücün ortaya çıkarılması–

Her insanın farklı olabileceği anlayışına dayalı-

Güçlendirme

Özgünlük

Okul-Sanayi İşbirliği

Kişiye(Öğrenciye) Özel Hizmet

Özel Sektör anlayışı ile eğitim

Mentinin öğrenme hedefleri ile mentörün yaşam
tecrübesinin eşleştirilmesine dayalı

Kuruma odaklanma yerine bireylere odaklanma

Öğrenci Odaklı

İnsanlar HAKKINDA konuşmak yerine, insanlar İLE
konuşmak

Öğrenci tarafından belirlenen öğrenme hedeflerinin
daha da arkasındaki hedeflerin farkına varılması

* Bu cümleler Hollanda Friesland College’da programa katılan mentorler ve mentiler tarafından programın başarısındaki faktörler olarak belirtilmiştir.

Adım 4) Grup içi Tartışma Her grubtan kartları önem sırasına göre dizmelerini ve bunun için 20 dak. süreleri olduğunu
açıklayın. En önemli cümleyi 1 en az önemli cümlenin olduğu kartı 10’a gelecek şekilde dizmeleri gerekmektedir. Bu dizim
çalışması mentörlüğün faydalarının tartışılması ve başarı faktörlerinin farkına varılması açısından katılımcılar için faydalıdır.
Adım 5) Merkezi Tartışma Tüm gruplardan önem sıralamalarını nedenleri ile açıklamalarını isteyin. Gruplardan gelen ilk
üç önemi tahtaya veya flip-chart’a yazın. Bu etkinliğin amacını ve mentörlüğün faydalarını genel bir özet geçin.

www.supreme-mentoring.eu

