“Genç ve üstün yetenekli bir zihinde
filizlenmek için haftada kaç saat saatiniz var?”

PROJEDE AMACIMIZ NEDİR?
Projemiz, özel yetenekli çocuklar ile akademisyenleri bir araya
getirmeyi ve birlikte sağlıklı bir menti mentor ilişkisi sürdürmelerini
hedeflemektedir. Bu süreci destekleyecek olan aile ve rehber
öğretmenlere ise pozitif psikoloji, mentorluk ve özel yetenekli çocuklar
hakkında e-eğitim içerikleri ile destek olunması planlanmaktadır.

PROJEDE GÖNÜLLÜ AKADEMİSYEN OLARAK NASIL ÇALIŞACAKSINIZ?
12-17 yaş aralığında projemize katılan üstün yetenekli öğrencilere
her hafta düzenli olarak zaman ayırarak;
• Onları derslerinize davet edebilirsiniz.
• Onlarla proje yapabilirsiniz.
• Onlarla birlikte icat yapabilirsiniz.
• Onlarla laboratuvarınızda çalışabilirsiniz.
• Onlarla birlikte bir sanat eseri yaratabilirsiniz.
• Onlarla birlikte bir edebi eser üretebilirsiniz.
• Onlarla birlikte kültür, sanat gezileri yapabilirsiniz.
• Ya da sizin öğrencinize faydası olacağını düşündüğünüz
başka bir etkinlik planlayabilirsiniz.

“Bir çocuk büyürken yönünü hayalleri belirler.
Bugün sahip olduğumuz konfor, dünkü çocukların hayalleriydi.”
Halide İncekara
PROJE İÇİN MENTİYE NEREDE, KAÇ SAAT ZAMAN AYIRMAM GEREKİYOR?
Projede, mentiniz ile birlikte programınıza uygun olarak haftada 2 saat
görüşme gerçekleştirmeniz talep edilmektedir.
İsterseniz,
• Hafta sonunda,
• Üniversitenizde,
• Ailenin izni ile bilim, kültür ve sanat gezilerinde,
öğrenciniz/mentiniz ile birlikte çalışabilirsiniz.
Bir araya gelemediğiniz haftalarda ise telefon ya da görüntülü konuşma ile
iletişime geçebilirsiniz.

"İnsanoğlu tercihlerinin faydasını hemen görüyorsa bedenini
besliyordur. İnsanoğlu tercihlerinin faydasını sonra görüyorsa
işte o tercih onun kişiliğini ve ruhunu besliyordur."
Sokrates-Eflatun, Şems-Mevlana, Taptuk-Yunus
bilinen mentorluk ilişkilerinden bazılarıdır.

PROJEDE MENTOR OLMAK SİZE NE KAZANDIRACAK?
Mentorluk ilişkisi;
• Kendinizi tanımayı (benlik bilinci)
• Öz düzenleme becerisi
• Liderlik becerisi
• Başkalarını anlamayı (empati)
• Yetenekli bir gencin hayatına artı değer katmayı
• Önemli olan hiçbir şeyin tek başına yapılmadığını anlamayı (sosyal beceri)
sağlayabilecek en önemli sosyal-duygusal öğrenme yoludur.
PROJE NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE KADAR SÜRECEK?
Haziran 2017 tarihinde başlayacak ve Ocak 2017 tarihinde son bulacaktır.
Bu süre içerisinde mentiniz/öğrenciniz ile birlikte 6 aylık bir çalışma/
mentorluk süreci öngörüyoruz.

Meyve olmanız yetmez! Bir zihinde tohum olursanız
Yeni nesillerde yeşerebilirsiniz!
Halide İncekara

NASIL BAŞVURABİLİRİZ?
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemiz resmi
başlangıcını 15 Ocak’ta yapmış olup tüm hızıyla hazırlıklarına devam
etmektedir. Program başvurularımızın Mayıs ayı içerisinde web sitemizde
açılması öngörülmektedir.

ULUSAL

YETENEK VE
PROJEYİ KİMLER GERÇEKLEŞTİRİYOR?
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ve Üsküdar Üniversitesi, Özel
Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde;
İstanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi,
İstanbul Şehir Üniversitesi,
TÜZDEV ortaklığı ve
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iştiraki ile gerçekleştiriliyor.
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