BİREBİR GÖRÜŞME ÖNCESİ ANKET - MENTOR
Aşağıda, sizinle ilgili daha kısa sürede ve daha net bir şekilde, bilgi toplamaya yönelik sorular
bulunmaktadır. Bu bilgiler, yalnızca, projemiz bünyesindeki çalışmalar dahilinde kullanılacaktır ve gizlilik
ilkesine bağlı kalınacaktır. Soruların tümünü, atlamadan, açık ve samimi bir şekilde yanıtlamanız
önemlidir. Sizden alacağımız bu bilgiler aynı zamanda mentor-menti eşlemelerinin en uygun şekilde
gerçekleşmesini sağlayacaktır. Gerekli gördüğünüz alan ve detayları da, anket sonuna ekleyebilirsiniz.
[*] Hayat SendeDerneği “Geleceğe Koşanlar” Birebir Mentorluk programı web sayfasından tanıtım ve
aday seçim kriterlerine ilişkin bölümleri okuyup, inceledim. Evet [ ] Hayır [ ]

1. İlgi alanlarınız, hobileriniz nelerdir, neler yapmaktan hoşlanırsınız?

2. Yakın çevrenizdeki sizi iyi tanıyanlar sizin için hangi sıfatları sıralarlardı?

3. En iyi anlaştığınız kişilerin genel özellikleri nelerdir?

4. İlişkilerinizde, karşı taraftan beklentileriniz nelerdir?

5. İlişkilerinizde sık yaşadığınız sıkıntılar, en çok zorlayan durumlar nelerdir?

6. İlişkilerinizde sıkıntı yaşadığınızda, karşınızdaki kişiden ne bekler ya da neye ihtiyaç
duyarsınız?

7. İlişkilerinizde neler kırgınlık/kızgınlık hissetmenize neden olur?

8. İlişkilerinizde neler sevinç ve mutluluk hissetmenize neden olur?

9. İlişkilerinizdeki kendinizi nasıl biri olarak tanımlarsınız?

10. Sizce iyi bir öğrenme ilişkisi nasıl olmalıdır?
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11. Hangi özelliklerinizle diğer insanların iyi hissetmesini sağlarsınız?

12. Sıkıntılı/ stresli olduğunuzda ne yapmak sizi rahatlatır?

13. Mentorluk programında öğrenme ortağı (mentor) adayı olarak, sizin güçlü yönleriniz ve gelişim
alanlarınız neler olabilir?

14. Gençlerle iletişim ve etkileşim boyutunda kendinizi nasıl değerlendiriyor sunuz?

15. Mentorluk öğrenme ilişkisinde, öğrenme eşiniz ile iletişim ve etkileşim boyutunda kendinizi nasıl
değerlendirsiniz?

16. Programda rolünüz dahilinde sizi en çok neyin/nelerin zorlayabileceğini düşünüyorsunuz?

17. Aşağıdaki tabloyu, sondan başa doğru önceki işlerinizi göz önüne alarak doldurunuz:
İşe Alınma-İşten Ayrılma
Kurum
Departman ve
Tarihleri
Pozisyon
a.

Şehir

b.
c.

18. Referans olarak verebileceğiniz 1 kişi (Çalıştığınız İşyeri/IK olabilir)
19. Okuduğunuz okulları; adları, şehirleri, giriş ve mezuniyet tarihleri ile belirtiniz.
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite,
Üniversite,
Lisans,
Yükseklisans,
Bölüm
Bölüm
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Üniversite,
Doktora,
Bölüm
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