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Verkostoituminen

Tämän työpajan tavoite on synnyttää vuoropuhelua mentoroinnin eri näkökulmista
ja siten päättää mentorointia tarjoavan oppilaitoksen prioriteeteistä.

Luomalla vuoropuhelua koulun sisällä ja ottamalla sidosryhmien edustajia mukaan
prosessiin,
Supreme-mentorointitiimi,
joka
on
vastuussa
mentoroinnin
sisällyttämisestä koulun toimintaan, tulee tutuksi mentoroinnin kaikkien eri
näkökulmien kanssa. Työpaja on suunniteltu syventämään ymmärrystä niistä
näkökulmista, jotka ovat tärkeimmät mentorointia tarjoavan oppilaitoksen kannalta.
SUPREME-mentorointiohjelma
on
suunniteltu
linjaavaksi
metodologiaksi
mentoroinnnin toteutuksessa ammatillisissa oppilaitoksissa. SUPREME-mentoroinin
toteutusstrategiaa tulee soveltaa paikallisten olosuhteiden ja oppilaitoksen tilanteen mukaan. Vain ottamalla kansalliset
olosuhteet ja oppilaitoksen pitkän aikavälin tavoitteet voidaan Supreme-mentorointiohjelmaa toteuttaa
menestyksellisesti. Siksi on olennaisen tärkeää määritellä prioriteetit ja mentoroinnin eri näkökulmien tärkeys. PDeciding
on priority and importance of the different aspects of mentoring is there for crucial. Tehokas mentorointityöpaja
perustuu yhdysvaltalaisen mentorointitutkijan Jean Rhodesin suosituksiin.
Resurssit: 1 tunti ǀ keskustelun vetäjä ǀ 6-12 henkilöä Supreme-mentorointitiimistä ja sidosryhmistä ǀ 3/4 sarjaa
kortteja
Vaihe 1) Ryhmien muodostaminen Jaa henkilöt 2 – 3 hengen ryhmiin osallistujien lukumäärästä riippuen.
Vaihe 2) Kortit Jaa korttisarjat*, joissa on tärkeitä Supreme-mentorointiin liittyviä väittämiä.
1) Kohdenna toiminta oikein. Jotkut nuoret eivät tarvitse sitä. Jotkut eivät luota siihen. Tähtää keskiryhmään, joka pystyy
luomaan suhteita, mutta joilta ne puuttuvat.
2) Panosta mentoreihesi. Jotta he pysyvät mukana ohjelmassa. Jotta he tulevat mukaan ja tulevat paikalle. Jotta heillä on
aikuinen-nuori –suhteessa tarvittavat taidot.
3) Seuraa ohjelmaanne ja pareja. Yksi tehokkuuden merkki on mentorointisuhteen kesto.
4) Sisällytä mentorointi nuorille kohdennettuihin ohjelmiin. Kun ohjelmat päättyvät, niiden vaikutus säilyy mentoroinnin
ansiosta. Pitkäaikainen vaikutus.
5) Rekrytoi mentorit huolellisesti. Hae herkkyyttä ja positiivista asennetta nuoria kohtaan. Pyri todellisiin odotuksiin puolin ja
toisin.
6) Kokeile nuorten aloitteesta syntyvää mentorointia. Opeta heitä olemaan avoimia tukea ja kontaktia kohtaan. Anna heidän
päättää itse heille sopivasta mentorista.
7) Keskity mentorointiparin laatuun. Vältä johdon takia tehtävää massatuotantoa. Kun muodostatte parin, pyrkikää yhteisiin
kiinnostuksen kohteisiin ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen.
8) Pyrkikää koulun jälkeen ajoittuviin mentorointiparin tapaamisiin. Näin nuorelta ei jää oppitunteja väliin. Näin heidän
keskittymisensä ei kärsi.
* Korttien väittämät ovat lainauksia professori Tohtori Jean Rhodesin puheesta, kansainvälisessä mentorointikongressissa Heerenveenissä, Hollannissa maaliskuussa
2014. http://www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=823/Keynote_speaker_Prof_dr_Jean_Rhodes.html

Vaihe 4) Keskustelu Selitä, että ryhmillä on 20 minuuttia valita 5 tärkeintä väittämää. Se, että heidän on valittava 5
tärkeintä väittämää rohkaiseen keskusteluun ja luo tietoisuutta ja ymmärrystä mentoroinnin avain menestystekijöistä.
Vaihe 5) Yhteiskeskustelu Anna kaikkien ryhmien esitellä tulokset ja keskustelkaa niistä. Tiivistä tulokset fläpille. Tee
yhteenveto työpajan tavoitteista ja mentorointiin liittyvän dialogin tärkeydestä.
www.supreme-mentoring.eu

