“GELECEĞEKOŞANLAR”MENTORLUKPROGRAMI
Menti
Profili
Programda Menti’ler, Hayat Sende Derneği üniversiteli bursiyerlerinden ve/veya adaylarından
oluşmaktadır. Öğrenme ortakları dediğimiz Mentor’larıyla akademik yaşam, onları bekleyen yaşam ve
kariyer geçiş sürecine hazırlamaya yönelik önemli bir öğrenme ilişkisi kurarak, farkındalık kazanmak,
bireysel gelişimlerini desteklemek ve farklı kaynaklara ulaşmak fırsatına sahip olacaklardır. Bursiyerlerimiz,
eşleşecekleriMentor’larıyla
Mentorluk
adıaltında7aysürecekbiröğrenmeilişkisinegireceklerdir.
a. MentiNelerkazanabilir?
Bu program Menti ve Mentor’un karşılıklı olarak kişisel gelişimini desteklemekte ve bu gelişime yön
vermektedir. Program sayesinde Menti bireysel ve kariyer gelişimine daha iyi yön verebilecek, hedeflerine
ve bu doğrultuda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim ve kaynak arayışlarına bir öğrenme ortağıyla birlikte
ilerleyerekdestek
bulabilecektir.
Kariyer konusunda geliştirdiği stratejileri ve hedefleri gözden geçirme fırsatı bulacaktır. Kendini tanıma,
güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirleme sanşını yakalayacaktır. Bu program sayesinde bireysel vizyonu
ve hedeflerini, farklı bakış açılarınıda dahil ederek analiz edebilecektir. Program sayesinde “ögrenen”,
Mentor’un profesyonel deneyimlerini değerlendirme ve özümseme olanağını bulacaktır. Bunların hepsi
kişinin kendini tanıyarak, potansiyelinin zenginleşmesi, şeçeneklerini gözden geçirebilmesi, özgüveninin
artmasıvedeğerlibiröğrenmeilişkisi
deneyimiilesonuçlanabilecektir.
b. Mentorlukİlişkisinin
Mentiye
Faydaları
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Destekverehberlikeldeetme,
Farklıbirbakış
açısı
kazanma,
Gelişimevedeğişime
yöneliköğrenme
yolculuğuiçingüvenliortam,
Bireyselpozitifbenlik
algısı
geliştirme,
Fikirlerideneme
imkanı,
Akademikbaşarıiçingelişimalanlarınaodaklanma
PozitifGelecekalgısı
geliştirme,
İşdünyasınıtanımave
kariyer
farkındalığınıarttırma,
Farklılıklarıve
başkalarının
davranışlarınıanlama,
Bireyselfarkındalık
ve
içgörüelde
etme,
Kendinitanıma
ve
alternatiflerinibelirleyebilme,
Güçlüyönlerini
keşfetme,kendi
değerinibilmevekendinegüvenme,
İlişkidesteği,dostlukkurma
ve
değerli
olduğunuhissetme,
Gelişimhedeflerine
uygun
yenibağlantılarkurma,
Farklıöğrenim
kaynaklarınave
anahtarkişilereulaşma,
İlişkiyönetimdeneyimi,
insiyatif
alma,ilişkininsorumluluğunuüstlenme,
Yaşambecerilerine
ilişkin
deneyimlerveözgüven,
Deneyimlerinden
sağlayacağı
kazanımlar,
Yaşamında
kendisini
bekleyenönemlikararlarahazırlanma,
Hedeflerinibelirleyeceğieylem
planı,
Dahaazhatayapma
şansı,hatalardanmaksimumöğrenebilmeimkânı,
İşhayatına,
çalışma
kültürünedahaçabukuyum,
Neyapmakistediklerine
etkin
karar
verme,
Kariyerplanlama
becerileri.

c. Menti’denBeklenenler
▪ İstekvebeklentileriaçık
bir
şekilde
ortayakoyabilmesi,
▪ Eleştiriyeaçık
olması
vehedeflerigerektiğinderevizeedebilmesi,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programınöneminiveciddiyetinikavraması,
Öğrenmeisteği
veinsiyatifiniaktifolarakgöstermesi,
Gelişimalanlarını
belirlemesi,hedeflerinioluşturmakiçinaçıkiletişimdebulunması,
Bireyselvekariyergelişimi
için
sorumlulukalması,
Geribildirim
almaya,öğrenmeilişkisine
vekoçluğaaçıkolması,
Pozitif,aktif
veyapıcıyaklaşımlar
sergilemesi,
Mentorundan, Program Koordinatöründen ve diğer program kaynaklarından kariyer ile ilgili ulaşılabilir
potansiyelimkanlara/
kaynaklaraerişimkonusundadestekisteyebilmesi.

d.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

KimlerMentiOlabilir?AdaylıkKriterleri;
HayatSende
Derneğiüniversite
bursiyerlerindenveadaylarındanolmak,
KurumdaKoruma
altında
yetişmiş
üniversiteöğrencisiolmak,
Programsüresince
Ankara’da
ikametediyorolmak,
Programadımları,süreçlerineilişkinkurallarvesorumluluklarıkabulediyorolmak,
Seçimveeşleşme
öncesi
adımlardagerekliişlemveprosedürlerintamamlanmasınayardımcıolmak,
Eşleşmeaşamasıöncesindegerçekleştirileneğitimvebaşlamatoplantısınakatılmak,
Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek izleme, değerlendirme, gelişim değerlendirme toplantıları
vedestekaktivitelerine/
oturumlarınakatılmak,
Mentor’la7Aylık
ilişki
boyunca
düzenligündemligörüşmeleriyapıyorolmayıtaahhütetmek,
Herbiri60-90
dakika
süreli
görüşmeler
dahilindeilişkiboyuncagereklizamanveenerjiyiayırmak,
ProgramKoordinatörüile
koordinasyonekibiilekoordineliolaraksüreciyönetmek,
Programpolitikaveprosedürlerinebağlıkalmak,
Programabir
yıllık
dönemde
7
ayboyuncabağlıkalmak,öğrenmeilişkisiniöncelikolarakgörmek,
Mentorunun
ilişki
süresinceayırdığı
zaman,enerjivedesteğinhakkınıvermek,
Programaktivitelerive
görüşmelerinekatılmak,gündemligörüşmeleriiçinsistemekayıtgirmek,
İlişkidegerekliçabayıgöstermek,insiyatifvesorumlulukalmak,adımadımilişkiyiyönetmek,
Programboyuncagerekli
geribildirim,
raporlamavedeğerlendirmesürecinedestekolmak,

e.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MentiOlabilmek
içinAdaylık
ve
UygulamaSürecindeMentidenBeklenilenler
Mentiaday-seçimkriterlerini
karşılamak,
Gönüllüolmak,
istekvegayretiniyansıtmak,
Programesasları
veadımlarıdahilindegereklitümaşamalara(başvuruvegörüşme)aktifkatılım,
Eşleşmeöncesigereklitarama
ve
eğitimfaaliyetlerinekatılmak,
Kendigelişimineodaklıbu
öğrenme
ilişkisindeöğrenmeortağıileişbirliğiyapmak,
Biröğrenme
ilişkisinin
oluşturmasında
veilişkiyönetimindeadımadımsorumlulukalmak,
Düzenligörüşmelervedestekleyici
faaliyetlereşliğindeöğrenmeilişkisinigüçlendirmek,
İlişkidekarşılıklı
olarak
gizlilik,saygı,
güven,anlayış,açıklıkvedürüstlükiçinçabagöstermek,
Kendiöğrenme
ilişkisinde
hedefbelirlenmesi,hedeflerinigerçekleştirmekiçinçalışmak.

f.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

İyibirMenti’nin
Özellikleri
Etkiliiletişimbecerileri
sergilemek,
İyibirdinleyici
olmak,
Pozitifveaçıkolma,paylaşımcıolmak,
Öğrenme,gelişime
veyeni
deneyimlereaçıkolmak
Öğrenmeortağınıteşvik
edici,cesaretlendiricivedestekleyiciyaklaşımlarsergilemek,
Sakin,sabırlıveesnek
olabilmek,
İlişkiyönetimibecerilerisergileyebilmek,
İyibirbilgisayarve
internet
kullanıcısı
olmak
Öğrenmeilişkisindeki
sorumluluklarınasahipçıkmak,hakkınıvermek

g. Menti’ninSorumlulukları;
▪ Programailişkin
konularda
Program
Koordinatörünekarşısorumludurlar.
▪ Ayrıca,rehberlik
ve
danışmaiçinProgramKoordinatörüveProgramDanışmanınaulaşabilirler.
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