“GELECEĞEKOŞANLAR”MENTORLUKPROGRAMI
MENTOR
PROFİLİ
Mentor; liderlik potansiyeline sahip, sivil toplumun, gönüllülüğün önemini içselleştirmiş ve bu alanda istekli,
enerji sahibi olan, “öğrenme ortağı” rolüyle öğrenme ilişkisine değer katabilecek kişidir. Ögrenenin, yani
Menti’nin gelişim potansiyeline, akademik durumuna, hedeflerine ve kişisel ihtiyaçlarina göre her mentorluk
deneyimi bir eşleşmeden diğerine farklı olacaktır. Mentor, Menti’sinin ihtiyaçları ve gündemi dahilinde farklı
konulardadestek
verebilir.
a. MentorNelerKazanabilir?
Mentorluk, yapan kişiye özellikle farkındalık kazandıran ve liderlik becerilerini deneyimleyebilmek açısından
da çok yönlü kişisel gelişim sağlayan bir uygulamadır. Günümüz iş dünyasında değişim liderlik becerileri
arasında ön plana çıkan; “öğrenme” becerisidir. Bu tarz bir öğrenme ilişkisinde yaşanılabilecek liderlik
deneyimi için belki de en somut örnek; bu tarz bir ilişki sayesinde etkin/ aktif dinleme, doğru sorular sorma,
geribildirim verebilme vb. gibi çok önemli becerileri deneyimleyebilen, hem öğrenme eşini, hem de kendisini
geliştirebilenbir
Mentor
olabilmektir.
Mentor’lar, proje kapsamında gerçekleştirilecek “Mentorluk Becerileri Eğitimleri” ne katılarak, ilgili konularda
eğitim, kaynak dökümanlarına ve desteğe ulaşabilecektir. Eğitime katılım belgesi ve dönem sonunda
programı tamamlayan Mentor’lara dönem uygulama sertifikaları verilecektir. Ayrıca, Mentor’lar, Mentor
havuzundayeralarak,
yenidönemlerde
dekatkıverebilecektir.
b. MentorluğunMentoraFaydaları
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dahagençbir
kuşaklailişkive
farklılıklaraçısındanfarkındalık,
Öğrenmeye
dayalı
liderlikbecerilerinideneyimlemeveyaparaköğrenmefırsatı,
Kendinitanıma,
kendigelişimalanlarınadairfarkındalıkgeliştirmefırsatı,
Etkin dinleme, soru sorma ve geribildirim gibi temel iletişim, değişim ve öğrenme alanındaki liderlik
becerilerinigeliştirmek,
Kendikariyerya
dagelişiminedairyenilikçiyaklaşım,
Kendiperformansınıve
gelişiminiyükseltmek,
Aileveişyaşamındakiilişkilerikonusundaiçgörügeliştirme.
Öğrendiklerini
yaşamındakiçeşitlirollerineyansıtabilme,uygulayabilmefırsatı,
Birbaşkasının
gelişimini
izlemehazzı,
Yönünübulmayaçalışangenç
bir
bireyingelişimineilişkinpaylaşılansorumlulukduygusu.

c. Mentor’danBeklenenler
●

Menti’sineher
zamanyanında
olduğunu/olmayaçalışacağınıhissettirme,

●
●
●

Menti’sininisteklerini
vebeklentilerini
dinleme,
İşdünyasına
ait
gerçekleri
veçalışma
hayatındayaşananlarıeniyişekildeaktarmakveyansıtma,
Sektörler,iş
ortamı,
çalışmakoşulları,
kurumkültürüneilişkinolarakMenti’sinibilgilendirmek

●
●
●
●
●

Staj,yarızamanlı
iş,tamzamanlı
işarayışlarındarehberliketmek,yardımcıolmak
BirlikteMenti’nin
ilgilendiği
sektör
veiş
alanlarınıaraştırmak,
Menti’ninkendini
keşfetmesine
ve
farkındalıkkazanmasınayardımcıolmak,
Menti’ninsormayıakıl
etmediği
sorularıdakendinesormasınısağlamak,
Çözümüvecevaplarıhazırlamak
değil,neredevenasılbulabileceğinindüşündürmek,

●

Menti’ye kendisinin yaşadığı olumlu, olumsuz deneyimleri, başarıları ve başarısızlıklarını aktarmak;
onunbunlardan
kendineders
çıkarmasınısağlamak,yadadüşünmesiniteşviketmek.

●
●
●

Araştırmalarında,
projelerinde
uygulamalarveyakaynakarayışındadestekolmak,
İşveyaşam
deneyimini,
becerileri
veuzmanlıkalanlarındaMentiilebilgipaylaşımındabulunmak,
Menti’nin iş becerileri ve davranışları geliştirmesi ve gerçekçi kariyer hedeflerinden oluşan bir eylem
planıhazırlamasınadestek
olmak,
İyibirdinleyici
olup,sorular
sorma,pozitifveyapıcıgeribildirimdebulunmak,
Menti’nin ilişki ağını etkin kullanması, geliştirmesi için birlikte çalışıp, farklı öğrenme kaynaklarına
yönlendirebilmek,
İşileilgilistaj,proje
bazlı
veya
part-timeçalışmaimkanlarınayönlendirebilmek,
Menti’nin problem çözümünde aktif rol alması, farkındalık sağlaması, kendi seçeneklerini belirleyerek,
irdeleyerek, kendi kararlarını alması ve yapacağı faaliyetleri bir eylem planına yansıtmasına yardımcı
olmak,
Örneklerle anlatıp, gelişim hedefleri paralelinde deneyimler yaşamasına ve öğrendiklerini konuşmasına
ortamsağlamak,

●
●
●
●

●

●
●
●

●

Kendi ilişki ağındaki çevresinden farklı mesleklerdeki kişilerle Menti’sini tanıştırmak; meslek/iş seçimi
kararlarını,
merak
ettiğialanlarınnetleşmesineyardımedebilmek,
Birliktedeğerlendirip
karar
verebilecekleridiğeröğrenmeaktiviteleri/faaliyetlerigerçekleştirmek,
Başvuru, bilgi verme, tarama, görüşmeler, eğitim ve eşleme süreci tamamladıktan sonra başlangıç
toplantısına katılmak, düzenli görüşmeleri gerçekleştirmek, geribildirim ve izleme sürecinde gerekli
adımlardakatılımdabulunmak,
gelişimdeğerlendirmetoplantısınakatılmak,
7 ay, minimum ayda 1, (ilişkinin ilk ayları ve bazı dönemler ayda 2 kez olmak üzere) toplam 10-12 adet
görüşme(60-90dakikalık)
esasalınarak,birayiçerisindeenaz3-4saatinibuprojeyeadamak.

d. KimlerMentor
Olabilir?
AdaylıkKriterleri
;
▪ Minumum5yıllık
çalışma
deneyiminesahipolmak.
▪ Programadımları,süreçlerineilişkinkurallarvesorumluluklarıkabulediyorolmak,
▪ Seçimveeşleşme
öncesi
adımlardagerekliişlemveprosedürlerintamamlanmasınayardımcıolmak,
▪ Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen
taramasürecine
destek
olmak,
▪ Eşleşmeaşamasıöncesindegerçekleştirileneğitimvebaşlamatoplantısınakatılmak,
▪ Öğrenmeilişkisi
boyuncagerçekleştirilecekanket,değerlendirmevedestekaktivitelerinekatılmak,
▪ Mentiile7Aylık
öğrenmeilişkisi
boyuncadüzenlihaftalıkgörüşmeleriyapıyorolmayıtaahhütetmek,
▪ Her seansı minumum 60-90 dakikalık görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi
ayırıyorolmak,
▪ ProgramKoordinatörüile
koordinasyonekibiilekoordineliolaraksüreciyönetmek,
▪ Programpolitikaveprosedürlerinebağlıkalmak,
▪ Programailgilidönemdâhilinde7ay
boyuncabağlıkalmak,
▪ Programboyuncagerekli
geribildirim,
raporlamavedeğerlendirmesürecinedestekolmak,
e.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MentorOlabilmek
içinAdaylıkve
UygulamaSürecindeMentordenBeklenilenler
Adayseçimkriterlerinikarşılamak,
Programesasları
veadımlarıdahilindegereklitümaşamalarakatılım,
Biröğrenme
ilişkisioluşturmave
ilişkiyigüçlendirmek,
Biröğrenme
ortağı,
rolmodeliolma,
ilişkideöğreneneeşliketmek,
İlişkioluşumu
aşamalarında
destek
olarak,ilişkiyiinşaaetmek,
Menti’sinidevam
eden
biröğrenmeilişkisindedesteklemek,
Karşılıklıolarakgizlilik,
saygı,güven,
anlayışoluşturmakiçinçabagöstermek,
Amaçlarınbelirlenmesi,
hedeflerinoluşturulmasınayönelikişbirliğiyapmak,

▪

ProgramKoordinatörüveKoordinasyonekibiileişbirliğiyapmak

f.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

İyiBirMentorun
Sergileyebileceği
Özellikler
Etkiliiletişimbecerilerinesahip
olma,
iyibirdinleyiciolma,
Gönüllülükve
istekliliğini
ilişkiyeyansıtabilme,
Teşvikedici,
cesaretlendirici
vegüçlendiriciyaklaşımlarsergileme,
Çözümodaklı
olma,öğrenenikendiçözümlerinibulmayayönlendirme,
Sakin,sabırlıveesnek
olabilme,
Kendinegüvenve
farkındalık
sahibiolma,
Bireyselfarklılıklara
karşısaygılı
ve
hoşgörülüolma,
Öğrenmevegelişime
açıkolma,
İlişkiyönetimibecerilerisergileyebilme,

İyi Mentor Nasıl Biridir …?
▪ Kimsemükemmeldeğildir.
▪ Hermentorun
birdiğerindendahagüçlüvedahazayıfyanlarıvardır.
▪ Hepsinden
çokşey
öğrenilebilir.
▪ Mentorluksadeceanlatmak
veöğretmekdeğildir.
▪ İyimentorlar,
onların
bilgive
tecrübelerindenyararlanmanızısağlarlar.
▪ Cevaplarınıkendinizinbulacağıpekçoksorusorarlar.
▪ Bilgilerimentiye
kaynakolur.
▪ Onlarındahataları
vardır;
sizebunlarıanlatırlarsa,sizdebenzerhatalarıyapmayabilirsiniz.
▪ Hayatıbiröğrenmesüreciolarak
görür.
▪ Sizondanöğrendiğiniz
gibi,
o
dasizdenöğrenir.Öğrenmekarşılıklıdır.
▪ Öğrenmeye
ve
yeni
deneyimlereaçıktır.
▪ Herzamankendileri
ile
ilgili
hedefleri
vegelişimplanlarıvardır.
▪ Kendileriyleilgilifarklı
görüşve
eleştirilereaçıktırlar.
Uygun Olmayan Mentor Davranışları
▪ Emniyetliolmayan
yaklaşımlarsergilemek,
▪ Menti’yiyönetmeyeçalışmak,
▪ İlişkidekikonumundanfaydalanmak-
kabuledilemez/yasakdavranışlar,
▪ Mentiyiyargılamak,
▪ Mentorabağımlılığı
teşviketmek,
▪ Bir“Uzman”
gibiyönlendirmeye,
önerivetavisyevermeyekalkışmak,
▪ Uzmanlığınındışında
destekvermeyekalkışmak,
▪ Mentitarafından
paylaşılangizlibilgileribaşkalarıylapaylaşma,
▪ Güvenilmez
olmak,
▪ Antisosyalveya
yasadışı
davranışlarıteşviketmek…
Bir Mentor ne değildir:
▪ Eniyiarkadaş
▪ Bireğiticiveyadanışman
▪ Kariyerdanışmanı
▪ Herkonunun
uzmanı
▪ Mentisininakademik
performansından
veyakariyertercihlerindensorumluolan
▪ Sponsor,koruyucu
g.Mentor’unSorumlulukları;
▪ Programailişkin
konularda
programkoordinatörünekarşısorumludur.
▪ Ayrıca,rehberlik
ve
danışmaiçinprogramkoordinatörüveprojedanışmanınaulaşabilir.
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