	
  

CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI ĐỒNG HÀNH 2016”
Tổng quan và các hướng dẫn
A. Mục tiêu
"Nguồn gốc căn bản nhất của kiến thức là kinh nghiệm" - Albert Einstein
Chương trình “Người Đồng Hành/ Mentorship Program” được triển khai với mục đích đem đến cho
sinh viên BFF những cơ hội học tập mới bằng việc tiếp cận các trải nghiệm cuộc sống thực tế cần
thiết để (i) tự tin hoà nhập, làm chủ cuộc sống và việc học ở môi trường đại học; (ii) nhận thức bản
thân, phát triển nhân cách và bồi đắp các giá trị sống tử tế.
Chương trình mong muốn trang bị cho sinh viên BFF những lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn)
sau: nhận thức bản thân, làm giàu kiến thức, trau dồi kỹ năng, phát triển quan hệ xã hội, định hướng
nghề nghiệp, xây dựng sự tự tin và bản sắc cá nhân.
B. Vai trò & Trách nhiệm

•

Mentor:

Mentor là một người đồng hành, một người bạn lớn, một nguồn chia sẻ kinh nghiệm sống hữu ích để
hỗ trợ Mentee trang bị và nâng cao khả năng, kinh nghiệm sống của mình.
Mentor là/ có thể là hình mẫu cho Mentee noi theo và tìm kiếm lời khuyên. Vì vậy, Mentor cần hết sức
tế nhị và cẩn trọng khi đưa ra các chia sẻ, hướng dẫn, tư vấn.

•

Mentee:

Mentee là sinh viên BFF đã vượt qua quy trình tuyển chọn, là một cá nhân độc lập, có quan điểm
riêng và sẵn sàng học hỏi kiến thức mới để phát triển khả năng của mình.
Mentee có trách nhiệm thực hiện các cam kết với chương trình. Kết quả thu nhận được sẽ tương
xứng với nỗ lực mà mỗi Mentee đầu tư cho các buổi chia sẻ. Vì vậy, Mentee phải chuẩn bị kĩ càng,
tập trung cao và sử dụng thời gian gặp gỡ Mentor một cách khôn ngoan, hiệu quả.
* Lưu ý: Mentor không phải là người tư vấn chuyên nghiệp, bác sĩ tâm lý, nhân viên công tác xã hội,
bạn bè cùng chơi hoặc đại diện phụ huynh. Mentee phải tôn trọng sự riêng tư của Mentor và nỗ lực
thiết lập một mối quan hệ chuyên nghiệp để nhận được nhiều hướng dẫn, chia sẻ nhất.
C. Các điều khoản:

•

Thời gian:
-

Mentor và Mentee sẽ gặp mặt mỗi tháng một lần, mỗi lần tối thiểu 2 giờ.

-

Thời lượng: mỗi kỳ mentorship kéo dài trong 6 tháng, bao gồm 8 buổi chia sẻ. Trong đó có 6
buổi chủ đề, 1 buổi hướng dẫn và 1 buổi tổng kết.

-

Lịch chia sẻ do Mentor và Mentee đề xuất và thống nhất.

•

Địa điểm: BFF sẽ cung cấp địa điểm và trang thiết bị cho các buổi chia sẻ.

•

BFF luôn đồng hành với Mentor và Mentee để giám sát và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

BFF Mentorship Program 2016

1/2

	
  

•

Chủ đề:
-

Nội dung trao đổi của các buổi chia sẻ nằm trong 03 nhóm chủ đề lớn là (i) Quản trị Bản thân
(ii) Kỹ năng Học tập và (iii) Kỹ năng Xã hội.

-

Mentor làm việc với Mentee để quyết định chủ đề từng tháng. Lưu ý: có tối thiểu 01 chủ đề
trong mỗi nhóm chủ đề nêu trên được lựa chọn để chia sẻ trong kỳ.

-

Mentee luôn được khuyến khích đề xuất các chủ đề mà các em cảm thấy quan trọng và phù
hợp với mình, và Mentor sẽ là người quyết định cuối cùng.

•

Hình thức thảo luận: Khi chủ đề đã được chọn, Mentor có toàn quyền xây dựng và quyết định
hình thức tổ chức buổi chia sẻ: agenda, nội dung chi tiết, phong cách trình bày… mà Mentor cho
rằng phù hợp nhất với Mentee.

•

Báo cáo: (theo mẫu chung của chương trình)
-

Mentor thực hiện việc đánh giá về Mentee vào đầu và cuối kỳ để BFF có thể theo dõi và lên
kế hoạch các hoạt động huấn luyện – đào tạo cho sinh viên phù hợp trong năm tiếp theo.

-

Mentee thực hiện bài thu hoạch ngay sau mỗi buổi chia sẻ. Bài thu hoạch được nộp về cho
Big Sister/ Brother và được bảo mật với tất cả các bên liên quan khác.

-

Nhóm Mentee phải cập nhật về buổi chia sẻ cho Ban Chương Trình sau mỗi buổi. Thông tin
gồm 01 hình ảnh thực tế cùng 01 đoạn tóm tắt ngắn về nội dung trao đổi.

•

Bảo mật: Thông tin của Mentor & Mentee luôn luôn được bảo mật. BFF sẽ không chia sẻ bất kỳ
thông tin nào với bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của người sở hữu. Mentor và Mentee
phải tôn trọng sự riêng tư và cuộc sống cá nhân của mỗi bên.

D. Quy tắc ứng xử:

•

Trung thực và tôn trọng
-

Mentor phải trung thực trong cách đánh giá của mình, đặt ra những kỳ vọng sát thực tế, làm
hình mẫu dẫn dắt tốt và tránh trường hợp thiên vị. Trong quá trình giao tiếp, Mentor cần lựa
chọn ngôn ngữ phù hợp với vai trò của mình.

-

Mentee phải tôn trọng Mentor bằng cách hành xử thích hợp trong và sau buổi chia sẻ, thực
hiện nghiêm túc bài tập được giao, sử dụng ngôn ngữ phù hợp và có trách nhiệm báo cáo
cho Mentor và/ hoặc BFF nếu có thắc mắc hoặc vấn đề phát sinh.

•

Tích cực chia sẻ, tham gia và hỗ trợ lẫn nhau
-

Mentor nên khuyến khích Mentee giao tiếp cởi mở và mạnh dạn đóng góp ý kiến. Một môi
trường an toàn và thân thiện là chìa khóa thành công cho hành trình học tập của các em.

-

Mentee nên chia sẻ những suy nghĩ, mục tiêu, nguyện vọng, kỹ năng và kế hoạch tương lai
của mình bằng cách nhiệt tình tham gia các hoạt động và thảo luận. Mentor chỉ có thể làm tốt
công việc chia sẻ, hướng dẫn khi họ biết và hiểu rõ nhu cầu của Mentee.

-

Lời nói có thể gây tổn thương: Mentor và Mentee được khuyến khích sử dụng tư duy và
ngôn ngữ tích cực xuyên suốt chương trình.

•

Tạo sự tin tưởng
-

Các bên phải nỗ lực cùng nhau xây dựng sự tin tưởng, cởi mở và giao tiếp hài hòa.
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