

Hayat
Sende“GeleceğeKoşanlar”
Birebir
Mentorluk
Programı
Zaman
PlanıveMentiKontrol
Listesi

“Taslak”
ORYANTASYON ( TOPLU VE BİREBİR GÖRÜŞMELER )
○
○
○
○
○
○
○

Menti Adayları için gerçekleştirilen oryantasyon ( toplu bilgilendirme) toplantısına katılım, program
modeli,rolve
sorumluluklar
hakkındabilgilendirme.
Websayfasındaki
Mentorlukdökümanlarıveuygulamaesaslarınınincelenmesi
Mentiadaylarıncaanketin
gerçekleştirilmesi
Mentiadaylarının
birebirgörüşmeleredavetedilmesi
Menti adaylarıyla gerçekleştirilecek birebir görüşmelerde sürece ilişkin istenecek bilgi/belgeler/
dökümanların
(Ön
Taahhüt
Formu)belirtilmesi
Mentiadaylarının
ilgilibilgi/belgeleriteminetmesi
Yapılacak değerlendirmede uygun bulunan menti adaylarının Program Koordinatörü veya
Koordinasyon
ekibincee-mailile
Mentorlukeğitiminedavetedilmesi

MENTORLUK EĞİTİM PROGRAMI
○
○
○
○
○

Mentiadaylarının
1günlükMentieğitiminekatılmaları
Eğitimsonunda
katılımcıların
nihaitaahhütlerininalınması
Eksikbelgelerinitemin
etmeleri
MentiProfil
ve
Eşleşme
Tercihformunudoldurmaları
Takipeden
süreç,adımlar
vetarihlere(BaşlangıçToplantısı,vb)ilişkinbilgilendirmeyapılması

EŞLEŞME
○

○

○

Menti adaylarıyla Mentor havuzundan adaylar ile uygunlukları (veri tabanında ki bilgi alanları
üzerinden alınacak kıyaslamalı listeler ve eşleşme kriterleri dahilinde) kapsamında eşleşmelerinin
yapılması,
Eşleşme Listelerinin oluşturularak, eşleşme listelerinde yer alan eşmeleri gerçekleşen menti ve
mentorlara program koordinatörü tarafından e-mail ile eşleşme bilgi mesajı ve başlangıç
toplantısınadavetgönderilmesi.
Gönderilen mesaj kapsamında tarafların başlangıç toplantısına katılım teyidini takiben taraflara ilk
görüşmeyehazırlıkniteliğinde
kimentorlukmateryallerinine-mailekindegönderilmesi,

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI
○
○
○

Mentilerin ilk görüşmeye ilişkin ön hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, Başlangıç Toplantısına
katılmaları
Başlangıç Toplantısında eşleşmelerin tanışma ve anlaşma adımlarının üzerinden geçerek ilk
görüşmeninvementorlukanlaşmasınınyapılması,
Başlangıç Toplantısında görüşmede süreç, aylık izleme, anket ve gelişim değerlendirme toplantı
oturumlarınailişkinkonularıntaraflarahatırlatılması,

İLİŞKİ İZLEME VE DESTEK ADIMLARI
○
○

Başlangıç toplantısını takiben gündemli görüşmeler için program koordinatörünce taraflara e-mail
ilehatırlatma
veyönlendirme
mesajınıngönderilmesi.
Mentinin,
mentoru
ilegündemli
görüşmeleriçintemasageçmesivegörüşmeleringerçekleşmesi.
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○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

Mentor ve mentilerin, her ay ilgili ay kapsamında gerçekleşen görüşmelere ve ilişkiye dair sisteme
özetbilgi
(görüşmetarih/süre/adet
veilişkidenmemnuniyet)girişlerinigerçekleştirmeleri,
İlişkide veya görüşmelerde sorun yaşanılan konu olması durumunda bu noktalarda karşılıklı olarak
mentor ile konu üzerinde görüşerek, algı, çözüm alternatifleri konusunda değerlendirmede
bulunmak,
İlişkiye dair destek ihtiyacı duyulan noktalarda Program Koordinatörü ve/veya koordinasyon
ekibiyle
temasa
geçilmesi
İlk görüşmede ilişki oluşturmaya yönelik aktivite, uygulama, paylaşım ve görüşmelerin
gerçekleştirilmesi.
Takip eden 2 ay süresince mentinin kendini tanıma, değerlendirmesi ve analizine yardımcı olacak
araçlar,egzersiz
ve,
uygulamalar
eşliğindegündemligörüşmeleringerçekleştirilmesi,
Takip eden süreçte mentinin üniveriste son dönemi ve iş yaşamına geçiş dönemine ilişkin
önceliklilerine yönelik, aktivite ve uygulamalar eşliğinde, mentinin önceliklileri, gelişim alanları,
amaç, bağlantılı hedefleri ve bir gelişim planı oluşturmaya yönelik araç/ egzersiz, aktivite ve
uygulamalar
eşliğinde
görüşmeleringerçekleştirilmesi,
İlişkide 2.Ayın sonunda taraflara gönderilecek olan geribildirim anketinin e-mail ile Program
Koordinatörünce
eşleşme
taraflarınailetilmesi,
Eşleşmetarafları
(Mentor
veMentilerin)belirtilenzamandilimindeanketidoldurması,
Mentor ve Mentiler için anketi takiben süpervizyon (gelişim değerlendirme oturumlarına) ilişkin
davetlerinProgram
koordinatörü
tarafındanyapılması
Mentor ve Mentiler için 2 ayrı grup halinde gelişim değerlendirme (süpervizyon) görüşmelerinin
/toplantılarının
gerçekleştirilmesi,
Alınan geribildirimler, değerlendirmeler ve öneriler ile yapılan gözlemler dahilinde ilişki ve tarafların
ilişkiden
memnuniyeti,
ilişki
oluşturmavegelişimdüzeyihakkındayapılacakdeğerlendirmeler
Takip eden dönemde mentinin önceliklileri, gelişim alanları, amaç, bağlantılı hedefleri ve gelişim
planı öğrenme aktiviteleri dahilinde araç/ egzersiz, aktivite ve uygulamalar eşliğinde görüşmelerin
gerçekleştirilmesi,
İlişkide 7.Ayın içerisinde taraflar için ikinci aşama anketin duyurusunun e-mail ile Program
Koordinatörünce
eşleşme
taraflarınailetilmesi,
Eşleşmetarafları
(Mentor
veMentilerin)belirtilenzamandilimindeanketidoldurması,

SONLANDIRMA GÖRÜŞMESİ
○
○

○

Program Koordinatörü tarafından menti ve mentorlara e-mail ile sonlandırma görüşmesine ilişkin
yönlendirmede
bulunulması.
Eşleşmelerin sonlandırma görüşmelerinde formal ilişkiyi sona erdirirken, birbirlerini kutlamaları ve
ilişkiden öğrendiklerini, hedeflerinin gelecek dönem ile bağlantısını ve aralarındaki ilişkinin bundan
sonranasıl
devamedeceğinedair
alternatiflerüzerindedeğerlendirmedebulunmaları.
Mentorluk
programınakatılım
ve
Mentisertifikalarınıalmaları.
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