“GELECEĞE KOŞANLAR” MENTORLUK PROGRAMI
Mentorluk programı Kasım 2017- Mayıs 2018 tarihlerine karşılık gelen 7 aylık dönemi kapsayacaktır.
Programının ilk yıl ki birebir pilot uygulaması kapsamında küçük bir grup olarak belirlenecek olan mentor ve
menti’lerin Kasım 2017 Mart – Mayıs 2018 aylarına karşılık gelen 7 ay boyunca, minimum ayda 1 olmak
üzere (ilişkinin ilk ayları daha sık ve düzenli görüşmelerle) yüz yüze minimum 10-12 gündemli görüşme
yapmaları planlanmaktadır. Program tanıtım planı dahilinde gerçekleşecek iletişim, toplu bilgilendirme
toplantıları ve/veya web sayfasında yer alacak bilgilendirme ve gerekli yönlendirmeler paralelinde program
başvuru formları, mentor’lar & menti’ler tarafından doldurulduktan sonra ilgili formlar üzerinden aday
havuzuoluşturmakiçinbir
öndeğerlendirmeyapılacaktır.
Bu aşamayı takiben Mentor adayları birebir görüşmelere davet edilerek form ve görüşme bilgileri üzerinden
yapılacak değerlendirmede aday listesi oluşturulacak, ardından adaylar, mentor ve menti’ler için
düzenlenecek olan eğitim programlarına katılarak, taraflara ait profil ve eşleşme tercih formları
çerçevesinde nihai olarak değerlendirilecek ve mentor–menti eşleşmeleri yapılacaktır. Programda tarafların
eğitimlerini takiben yapılacak eşleşmeler dâhilinde, eşleşme taraflarının Kasım ayında gerçekleşecek olan
başlangıç toplantısını takiben 7 aylık dönem boyunca devam edecek öğrenme ilişkilerine başlamaları
hedeflenmektedir.
Bunun ardından, 7 ay boyunca 10-12 adet gündemli görüşme (minimum ayda 1-2 kez olmak üzere)
yapmaları planlanmaktadır. Gündemli görüşmelerin 1-1,5 saat süren seanslar olarak gerçekleşmesi
planlanmaktadır. İlişki oluşumuna karşılık gelen, ilk aylarda yapılacak gündemli görüşmelerle (ilk 2 ay, 4
görüşme) ilişki oluşumu ve uyum gelişimi sürecini takiben, anketler vasıtasıyla eşleşme taraflarından
geribildirimalınacaktır.
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