Rol Model
Workshop
‘Etkili
Mentörlük

Mentörlük Sosyal İletişim Ağı

Bu çalışmanın amacı; mentörlük programı ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmek ve
programı uygulamak isteyen okulun kendi önceliklerini belirlemesine olanak
sağlamaktır.

Mentörlüğün okulda uygulanmasından sorumlu Supreme Mentörlük Ekibi ,okul içinde
diyalog oluşturma aşamasından başlayıp sürece dış paydaşları dahil etme aşamasına
kadar mentorluk programının tüm yönlerinde bulunur ve farklı bakış açılarını
gözetir.Bu çalışma, programı uygulamak isteyen okullar için programla ilgili
derinlemesine bir anlayış kazandırmak ve kendi okullarının özel durumlarını gözeterek
programı etkili bir şekilde uygulayabilmeleri açısından tasarlanmıştır. SUPREME
Mentörlük Programı, Mesleki Eğitim Kurumlarında Mentörlük Programının uygulanmasında rehberlik edici bir yöntem ile
tasarlanmıştır. Bu Programın uygulanışında, okulların kendi özel durumları,kültürel ve yerel koşulları göz önünde
bulundurarak kendi kurum stratejilerini yaratmaları gerekir. Ulusal,bölgesel ve/veya yerel şartlar gözönünde
bulundurulur ve okulun uzun vadeli amaçları gözedilirse Supreme Mentörlük Programı tam başarıya ulaşır. Mentörlük
Programını okulda uygulama konusunda, kurumun önceliklerini tanımlaması ve taraflar için öneminin belirlenmesi büyük
önem arz eder. Bu çalışma Amerikalı Mentörlük Programı araştırmacısı Jean Rhodes’un önerileri ile hazırlanmıştır.
Kaynaklar: 1 saat ǀ tartışma lideri ǀ Mentörlük Programını Okulda başlatmak isteyen 6-12 Kişi(SUPREME Mentörlük
Ekibi) ǀ 3/4 takım kart
Adım 1) Grup Oluştur Katılımcı grubunuzun büyüklüğüne göre 3’erli grup oluşturun.
Adım 2) Kartlar Kart Takımlarını Gruplara Dağıtın
1) Doğru Kişiye Odaklanın. Bazılarının ihtiyacı yoktur. Bazıları güven duymayabilir. İletişim gücü olan ama buna olanağı olmayan
kişilere odaklanılmalı.
2) Mentöre Yatırım Yapın. Mentöre yatırım yapılmalı ki programda kalsınlar. Ortaya çıksınlar. Genç-Yetişkin iletişim becerilerini
paylaşsınlar. Eğitim tarafında kalsınlar.
3) Programı ve Eşleştirmeleri İzleme/Değerlendirme Yapın.
4) Mentörlüğü okulunuzdaki gençlik programlarının bir parçası yapın.
5) Mentörleri Dikkatli Seçin. Gençlere yönelik olumlu bakış açısını ve anlayış becerisini hep gözetin.
6) Öğrencilere kendi mentörlerine karar verme konusunda fırsat verin. Onlara iletişim ve destek isteme konusunda açık
olmalarını öğretin. Kendi eşleştirmelerine karar vermeleri ne izin verin.
7) Eşleştirmenin Kalitesine Odaklanın. Yönetim sizden bu programın uygulanmasını istiyor diye seri üretimden kaçının.
Eşleştirme yaparken,her iki tarafın ilgi alanlarını,beklentilerini gözetin.
8) Mentör ve Mentinin Okul Sonrası görüşmelerini amaçlayın. Okul saatlerinde görüşmeleri,öğrencinin ders kaybına neden
olur.
* Bu kartlardaki cümleler araştırmacı Prof Dr Jean Rhodes, Center of Evidence Based Mentoring, Boston USA, tarafından Mart 2014 tarihinde Hollanda’da gerçekleşen
uluslararası Mentörlük Konferansındaki konuşmalarından alınmıştır. www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=823/Keynote_speaker_Prof_dr_Jean_Rhodes.html

Adım 4) Grup İçi Tartışma Gruplara kartlarda etkili mentörlük için gerekli başarı anahtarlarından en önemli 5 tanesini
sıralamalarını isteyin. Buunun için 20 dak. verin. Bu çalışma Mentörlüğün başarılı ve etkili uygulanışının altında yatan
faktörleri tartışarak, bu etmenlere farkındalık oluşturmayı sağlar.
Adım 5) Merkezi Tartışma Grupların sıralamalarını kendi görüş ve sebepleri ile açıklamasını isteyin.Sonuçları tahtada
özetleyin ve mentörlük konusunda diyaloğun önemini tekrar vurgulayın.
www.supreme-mentoring.eu

