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1. Başlarken dikkat edilecek hususlar 
 

a) Mentor uygulaması programınızın tasarım ve sunumda en iyi kaliteye ulaşması açısından mentorlük programları hazırlayan sizlere yardımcı olmak için hazırlanmış bir öz-değerlendirme paketidir.  
 

b) Değerlendirme sistemi, system kullanıcısı olarak size önemli sonuçlar sunacaktır. Sağlayacakları arasında aşağıdakiler sayılabilir: 
 Programın tüm boyutlarının tam kapsamlı ve yapılandırılmış bir 

incelemesi, 
 Kendi değerlendirmenizi temel alarak programın güçlü ve zayıf yönlerinin sistemli bir özet değerlendirmesi, 
 Yine kendi değerlendirmenizi temel alarak programın daha iyi hale 

getirilmesi için oluşturulacak bir eylem planı. 
 

 
c) Bu paket, kişisel gizlilikleri ve hakları koruyacak tarzda sonuç oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu şekilde, sistemdeki bilgiler gizli kalacak ve kimseyle paylaşılmayacaktır. 

 
d) Son derece belirleyici sonuçların elde edilebilmesi için sizin sağlayacağınız girdiler çok önemlidir. Elde edeceğiniz sonuçlar, sizin sağlayacağınız verilerle bire bir ilişkilidir. Bu nedenle, materyalin hazırlanıp bir araya getirilmesi için ayıracağınız sürenin yanı sıra en azından 1 saatinizi de online sisteme very girişi için ayırmaya hazır olun. 
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2. Öz-değerlendirmenin doldurulması 
 

1. Tüm cevaplar, tek bir oturumda verilmelidir. Bu sebeple dikkatli bir hazırlık şarttır. 
 

2. İşe başlarken ilk yapmanız gereken dikkatli bir şekilde VM-PRO projesinin 
genel bilgilendirmesini okumak gerekir. Bu şekilde öz-değerlendirmeye başlamadan önce ihtiyacınız olan her şeyi öğrenmiş olacaksınız 

 
3. Paketi tamamlarken meslektaşlarınızdan yardım almanız gerekebilir. Hazırlıklarınızın bir bölümü olarak tüm grubunuzla işbirliği ve karşılıklı danışma önerilmektedir. 

 
4. Daha önce bazı materyalleri hazırlayıp öz-değerlendirmeye kes-yapıştır metodu ile ekleyebilirsiniz. Bu şekilde formu doldururken zamandan 

tasarruf edecek ve daha kaliteli cevaplar verebileceksiniz. 
 

5. Mentorlüğün her bir bölümü ile ilgili olarak uygulamada değişiklik yapmak amacıyla eylem yapmayı düşündüğünüz sahalar olup olmadığı size sorulacaktır. Bu tür olasılıkları önceden düşünüp cevaplarınızı ona göre hazırlamanız önerilir. 
 

6. Öz-değerlendirme sürecinin ilk bölümü mentorlük programınızı genel olarak ele almanızı istemektedir. Bazı konular Bölüm 2 ile daha yakın ilgili olabilir ve bu maddeleri her iki bölümde de ele almanız gerekebilir. Bu 
durumda maddelere ithafta bulunarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. 
 

7. Öz-değerlendirme sürecinin ikinci bölümü 'Mentorlükte İyi Uygulamalardaki yapıyı takip ederek mentorlük sürecinin belirli bölümlerine odaklanmaktadır. 
 

8. Öz-değerlendirme sürecinin üçüncü bölümü elde ettiğiniz tüm sonuçları 
bir araya getirerek 'Öz-değerlendirme' yapabilmenizi sağlar ve elde ettiğiniz sonuçları ileriye yönelik bir eylem planına dönüştürebilmenize yardımcı olur. 
 

9. Bazı sorular programınızla ilgili olarak birbiriyle ilişkili bölümlerle 
ilgilidir. Sizin zamandan tasarruf edebilmeniz amacıyla bu bilerek yapılmıştır. Soruları mümkün olduğunca tam kapsamlı cevaplamanın faydalı sonuçlar ortaya koyacağından emin olun. 
 

10. Bazı sorular ise kısa bir 'evet' yada 'hayır' cevabı ile cevaplanabilir. Eğer eklemek istediğiniz başka bir husus yoksa, bu şekilde cevap verebilirsiniz. Fakat genelde sorulara daha derinden düşünerek cevap vermek daha faydalı olacaktır. 
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11. Öz-değerlendirmenin sonuçlarını nasıl kullanacağınız size kalmıştır. Programınızın kalitesini devam ettirmek yada geliştirmek için kurum içi kullanıma yönelik olarak öz-değerlendirme yapabileceğiniz gibi, yapılan çalışmaların dış kaynaklardan onaylanması için de bunu kullanabilirsiniz. her iki durumda da yapılan çalışmaları lütfen bizimle paylaşın (iletişim formu vasıtasıyla). Bu paketi ancak kullanıcılardan gelen geri dönütler sayesinde geliştirebiliriz 
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3. Öz-değerlendirme yöntemleri 
 

ADIM 1: Kendiniz ve uygulama programınız hakkındaki 
bilgiler 

 

Mentor proramınızın başlığı *  

Kurum adı *  
Ülke *  

Adres *  
İrtibat kişisi *  

E-posta adresi * (Bu adrese rapor 
gönderilecektir) 

 

Hedef kitle:  Engelli gençler  
 Gençler 
 Düşük becerili gençler 
 Diğer (belirtiniz) 

Gençlik mentorluğu programınızın 
amacı 

 

 
* Doldurulması zorlunlu alan 
 
Gizlilik hükmü:  
 
gizlilik hükmü Öz değerlendirme sürecini tamamlarken vereceğiniz bilgiler sadece VMPRO Projesi kapsamındaki analizler ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır. Cevaplarınız başka bir amaçla kullanılmayacak ve saklanmayacaktır. Sizin yazılı izniniz olmadan ortaklık dışında hiçbir kuruma bu bilgiler verilemez ve buradaki içeriğin her hangi bir kullanımında sizin gizliliğinizi koruyacağımızdan emin 
olunuz. 
 
 

 Yukarıda yazılanları okudum ve kabul ediyorum 
 

BİR SONRAKİ SAYFAYA 
GEÇİNİZ 
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BÖLÜM 1 
Not: Soruların nasıl cevaplandırılacağına dair tavsiyeler italik olarak verilmiştir. 

ADIM 2: Genel sorunlar 
 

 Gençlik mentorluğu programınızın amacı ve hedefleri nedir? 
Unutmayın ki sorulara verilecek olan cevaplar size aittir.  
Please note that the answers to the questions asked here belong to you. 

Soruların ifadesi, 'siz' ve 'sizin' yerine 'biz' ve 'bizim' kelimeleriyle 

tasarlanmıştır. 
o Hedef ve amaçlarınızla ilgili bir açıklama yapınız. 

Programınızın amacını açıklamasına yardımcı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir yaygın eğitim 
hedeflerinizi de ekleyebilirsiniz 

 

 
 

 Amaç ve hedeflerimize ulaştığımızı nerden bileceğiz? 
o Bariz performans göstergelerine sahipmiyiz? Eğer cevabımız evet ise, elde ettiğimiz başarılar ve iyileştirmemiz gereken alanlarla ilgili olarak bu performans göstergeleri neler açıklamaktadır?  

 
 

 
 

 Son yıl içinde mentorlük programınızda önemli çaplı değişiklikler ortaya çıktımı? Eğer cevabımız evet ise; 
o Bu değişimin amacı neydi? 
o Bu değişimin başarılı ya da uygun olduğunu gösteren şeyler nelerdir? 

 
 

 

 Bir sonraki mentorlük döngüsü için birtakım değişiklikler planlıyor muyuz? Eğer cevabımız evet ise; 
o Neyi elde etmeye çalışıyoruz? 
o Amaç ve hedeflerimizin başarılması yoluyla elde etmeye çalıştığımız etki nedir? 
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 Bu öz değerlendirmenin doldurulması sürekli bir gözlem sürecinin bir 
parçası mıdır? Eğer cevabımız evet ise; 

o Programımızı ne sıklıkla gözden geçirmekteyiz? 
o Bir gözlemden diğerine kadar geçen süre içinde sürekli devam eden bir ilerleme ve iyileşme olduğundan nasıl emin olabiliriz? 

 

 
 Değerlendirmelerimiz, öz değerlendirme ile dışardan gelen girdileri bir araya getirebiliyor mu? Eğer cevabınız evetse, gözlem sürecindeki bu birleştirici yaklaşımınızı açıklayınız. 
 

 

 
 
 
 
 
 

KAYDEDİP BİR ÖNCEKİ 
SAYFAYA DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 
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BÖLÜM 2 
ADIM 3: Seçim 

 
i. Mentor ve daınşanların seçimi için hangi hedefleri belirledik? Bu hedeflerde nasıl karar kıldık? 

 

 

ii. Seçim stratejimiz nedir? Bu stratejide nasıl karar kıldık? 
 

 

 
 

iii. Seçim stratejimizin hedefleri kimlerdir? 
 

 

 
 

iv. Eğer ilk belirlenen seçim kriterleirne ulaşılmazsa ne yapacağız? Seçim stratejimiz değişiklik yapmamıza imkan verecek derecede esnek mi? 
 

 

 

v. Başvuru formumuzun risk yönetimi, mentor ve danışan eğitimi gibi konularda ihtiyacımız olacak tüm bilgileri sunduğuna emin miyiz? Lütfen kısaca açıklayınız 
 

 

 

vi. Seçim için kullandığımız materyaller mentor ve ddanışanlardan neler beklendiği ile ilgili gerçekçi bir durum sunuyor mu? Lütfen kısaca açıklayınız 
 

 

 
 
 

vii. Bu safhadaki çalışmalarımızla ilgili ek olarak yapılması gerektiğini belirlediğimiz bir alan var mı? 
 



 
 

Bu projenin bütçesi Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu yayın sadece metni hazırlayanların fikirlerini yansıtmakta olup, burada verilen bilgilerin kullanım şeklinden dolayı Komisyon hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.   10 

 Çalışmamızdaki belirli vakaların listesi 
Bilinen 
problemlerin 
çözülmesi için 
eylem gerektiren 
vakalar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Problemler ortaya çıkarsa gerekecek 
olan özel gözlem sahaları 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Başarılı noktaları geliştirmek ya da programı daha güçlü kılmak için 
eylem planlanan 
durumlar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

 

viii. Mentorluğun bu safhasındaki performansımızı nasıl değerlendiriyoruz? 
 

Birini seçiniz Değerlendirme 
puanımız 

Puan 

Mentorluğun bu boyutu (seçim) açısından 
mükemmel.  

 5 

Genel olarak iyi olmakla birlikte mentorluğun bu boyutu ile ilgili olarak programınızı geliştireceğini düşündüğümüz bazı konular belirledik.  

 4 

Genelde iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutu açısından kendinizi geliştirebileceğiniz birtakım konular tespit ettik.  

 3 

Bazı açılardan iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutunu tam anlamıyla uygulayabilmenizi sınırlayan bazı alanlar tespit ettik.  

 2 

Mentorluğun bu boyutunda tam anlamıyla etkin olabilmek için yapmamız gereken çok şey olduğunun bilincindeyiz.  1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

KAYDEDİP BİR ÖNCEKİ 
SAYFAYA DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 
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ADIM 4: Risklerin ve zorlukların üstesinden gelmek 
 

i. Uygun bir risk analizi gerçekleştirdik mi? Risk analizi programımızın 
riskleri kontrol etme ve en aza indirgemesine yönelik belirli yöntemler 
içermelidir. Bu riskler hizmet ettiğimiz kitlenin belirli özellikleri ve 
mentorluk uygulamalarının yapıldığı yerler gibi özel konuları da dikkate almalıdır. 
 
a. Programımıızda herhangi bir risk ortaya çıkması durumunda yapılması planlananlarla ilgili örnek verebilir miyiz? 

 
 

 
ii. Bu risk analizindeki süreç ve sonuçlarla ilgili kayıtlarımız var mı? Değişen durumlara göre analizimizi gözden geçirip güncellemek için 

ne gibi sistemlerimiz mevcut? 
 

 

 
iii. Bilgilendirme, seçim ve eğitim yöntemlerimiz danışan ve mentorların karşılaşabileceği riskleri nasıl sınırlandırabilir? 

 
 

 
iv. Gözlem yöntemlerimiz katılımcıların sorunları veya sorularını gündeme getirmelerini ne şekillerde teşvik ediyor? 

 
 

 
v. Eğer herhangi bir problem mevcutsa: 

a. Eyleme geçmek için hızlı ve etkin yöntemlerimiz mevcut mu? 
 

 

 
b. Çalışanlarımız bu konu ile ilgilenebilecek şeklide yeterince hazırlandılar mı? 
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c. Çalışanlarımız gerekirse ne şekillerde uzman yardımı ve desteği alabileceklerini biliyorlar mı? 

 
 

 
vi. Mentorların seçim yöntemi yeterince anlaşılacak şekilde gözlenip takip edildi mi? Lütfen kısaca açıklayınız 

 
 

 
vii. Mentorluğun bu safhasında (risklerin ve zorlukların üstünden 

gelinmesi) eyleme geçmemizi gerektirecek bir alan belirledik mi? 
 
 Çalışmamızdaki belirli vakaların listesi 
Bilinen 
problemlerin 
çözülmesi için 
eylem gerektiren 
vakalar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Problemler ortaya çıkarsa gerekecek 
olan özel gözlem sahaları 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Başarılı noktaları geliştirmek ya da programı daha güçlü kılmak için 
eylem planlanan 
durumlar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

 
viii. Mentorluğun bu safhasındaki performansımızı nasıl değerlendiriyoruz? 

 
Birini seçiniz Değerlendirme 

puanımız 
Puan 

Mentorluğun bu boyutu (seçim) açısından 
mükemmel.  

 5 

Genel olarak iyi olmakla birlikte mentorluğun bu boyutu ile ilgili olarak programınızı geliştireceğini düşündüğümüz bazı konular belirledik.  

 4 

Genelde iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutu açısından kendinizi geliştirebileceğiniz birtakım konular tespit ettik.  

 3 
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Bazı açılardan iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu 
boyutunu tam anlamıyla uygulayabilmenizi sınırlayan bazı alanlar tespit ettik.  

 2 

Mentorluğun bu boyutunda tam anlamıyla etkin olabilmek için yapmamız gereken çok şey olduğunun bilincindeyiz.  1 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

KAYDEDİP BİR ÖNCEKİ 
SAYFAYA DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 
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ADIM 5: Mentor ve danışan eşleştirmeleri 
 

i. Eşleştirmenin uygun olduğuna karar vermek için kullandığımız kriter 
nedir? 
a. Bu kriterler mentor ve danışanlara nasıl ve hangi netlik derecesinde açıklanmıştır? 
b. Bu kriterler güvenlik stratejisi için gereken kontrol ile ne derece bağlantılıdır? 

 
 

 
ii. Mentor ve danışan bilgileri nasıl elde ettik? 

c. İhtiyacımız olan bilgileri elde etmede bu metodun etkin olduğunu düşünüyor musunuz? 
d. Elde etiğimiz bilgilerin doğruluğunu nasıl teyit edebiliriz? 

 

 
iii. Eşleştirme sürecinin aşağıdakilerle ilgisini nasıl gösterebiliriz? 

e. Kolay kullanım 
f. Şeffaf 
g. Gizlilik ilkesine uygun 
h. Olabildiğince seri 

 
 

 
iv. Bu süreç, her iki tarafa da tercihlerini ifade etmede adil bir fırsat sağlayabiliyor mu? Lütfen kısaca açıklayınız 

 
 

 
v. Kişisel sorunlar gibi bireysel faktörler ya da bu ortaklığın verimli olmayacağını düşünmek gibi sebeplerle ortaklığın uygun olmadığını düşünürlerse, taraflar  önerilen eşleştirmeyi ret edebilir mi? 

 
 

 
vi. Başarısız olduğunu düşündüğümüz eşleştirmeler karşısında ne yapacağız? 
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vii. Kendilerine ortak bulmada başarısız olduğumuz katılımcılarımızı bilgilendirmek için farklı profesyonel yöntemler mevcut mu? Lütfen kısaca açıklayınız. 

 
 

 
viii. Mentorluğun bu evresinde (mentor ve danışan eşleştirmesinde) eylem 

gerektiren bir alan belirledik mi?  
 
 Çalışmamızdaki belirli vakaların listesi 
Bilinen 
problemlerin 
çözülmesi için 
eylem gerektiren 
vakalar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Problemler ortaya çıkarsa gerekecek 
olan özel gözlem sahaları 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Başarılı noktaları geliştirmek ya da programı daha güçlü kılmak için 
eylem planlanan 
durumlar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

 
ix. Mentorluğun bu safhasındaki performansımızı nasıl değerlendiriyoruz? 

 
Birini seçiniz Değerlendirme 

puanımız 
Puan 

Mentorluğun bu boyutu (seçim) açısından 
mükemmel.  

 5 

Genel olarak iyi olmakla birlikte mentorluğun bu boyutu ile ilgili olarak programınızı geliştireceğini düşündüğümüz bazı konular belirledik.  

 4 

Genelde iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutu açısından kendinizi geliştirebileceğiniz birtakım konular tespit ettik.  

 3 

Bazı açılardan iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutunu tam anlamıyla uygulayabilmenizi  2 
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sınırlayan bazı alanlar tespit ettik.  
Mentorluğun bu boyutunda tam anlamıyla etkin olabilmek için yapmamız gereken çok şey olduğunun bilincindeyiz.  1 

 
 
 

 
 
 

 

KAYDEDİP BİR ÖNCEKİ 
SAYFAYA DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 
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ADIM 6: Mentor ve danışan (engelli gençlerin) eğitimleri 
 

i. Tüm promosyonel materyallerimizin mentorluğun içeriği ve programımızın yapısı ile ilgili doğru izlenim verdiğini gösterebilir miyiz? Lütfen kısaca açıklayınız: 
 

 

 
ii. Mentorlara ve danışanlara sağladığınız ilk rehberlik kendilerinden beklenen sorumluluklar ve görevleri doğru şekilde anlaşılması için yeterli mi? Lütfen kısaca açıklayınız: 

 

 
iii. Eğiimin yapısı ve formatı açısından bakarsak, aşağıdakileri nasıl açıklayabiliriz: 

a. Genel süre hedef kitle ve mentorluk yoluyla elde edilmek istenen 
amaçlar için uygundur. 
 
 
 
 

b. Yüz yüze anlatım ve uzaktan öğrenim materyalleri arasındaki denge için geçerli bir sebep bulunmaktadır. Sadece uzaktan öğrenim materyalleri kullanıldıysa cevaplayın ve kısa bir açıklamada bulunun. 
 
 
 
 

c. Tüm öğretim materyalleri hedef kullanıcıların en rahat şeklide faydalanabileceği türlerde sağlanmıştır (engelli kullanıcıların 
talebi ile alternatif formatlar da kullanılmıştır). Cevabınızı kısaca açıklayın. 
 
 
 
 

d. Tüm mentor ve danışanlar özel ihtiyaçlarını karşılamak için bireysel düzenlemelerini aadapte etmeyi öğrenmiştir. 
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iv. Eğitim paketinin dinleme, cevap verme, hedef belirleme ve sürecin gözlenmesi gibi mentorluğun temel becerileri ile ilgili uygun eğitim ve uygulama fırsatı verdiğini nasıl gösterebiliriz? 
 

 

 
v.   Eğitim paketimiz mentor ve danışanların mentorluk süreci boyunca 

kullanmaya devam edebilecekleri ve ihtiyaç ile becerilerine uygun 
genel bir kılavuz olarak iş görebilir mi? Bunu nasıl mümkün kıldığınıız açıklayınız. 
 

 
vi. Eğer bu mümkün olmadıysa, devam eden bir rehberlik sunmak için başka ne gibi sistemler mevcuttur? 

 
 

 
vii. Hangi kriterler bize mentor ya da danışan adayının eğitimin başarılı bir şekilde tamamladığını gösterecektir? 

 
 

 
viii. Katılımcıların programın işlemsel prensiplerine uyacağını ne şekilde öğrenebilir ve kayıt altına alabiliriz? (Ayrıca Bölüm 5’e bakınız) 

 
 

 
ix. Mentorlüğün bu safhasında yapılması gereken eylemler belirlendi mi? 

(Cevabınız evet ise lütfen aşağıdaki kısma listeleyiniz) 
 
 
 Çalışmamızdaki belirli vakaların listesi 
Bilinen 
problemlerin 
çözülmesi için 
eylem gerektiren 
vakalar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Problemler ortaya çıkarsa gerekecek 1. __________________________ 
2. __________________________ 
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olan özel gözlem sahaları 3. __________________________ 
4. __________________________ 

Başarılı noktaları geliştirmek ya da programı daha güçlü kılmak için 
eylem planlanan 
durumlar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

 
x. Bu safhada performansımızı nasıl değerlendiriyoruz? 

 
Birini seçiniz Değerlendirme 

puanımız 
Puan 

Mentorluğun bu boyutu (seçim) açısından 
mükemmel.  

 5 

Genel olarak iyi olmakla birlikte mentorluğun bu boyutu ile ilgili olarak programınızı geliştireceğini düşündüğümüz bazı konular belirledik.  

 4 

Genelde iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutu açısından kendinizi geliştirebileceğiniz birtakım konular tespit ettik.  

 3 

Bazı açılardan iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutunu tam anlamıyla uygulayabilmenizi sınırlayan bazı alanlar tespit ettik.  

 2 

Mentorluğun bu boyutunda tam anlamıyla etkin olabilmek için yapmamız gereken çok şey olduğunun bilincindeyiz. 

 1 

 
 
 
 
 
 

KAYDEDİP BİR ÖNCEKİ 
SAYFAYA DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 
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ADIM 7: Hedeflerin belirlenmesi ve mentor-danışan 
anlaşmaları 
 
Hatırlayacağınız gibi, İyi Uygulamalar bölümünde iki farklı tür anlaşma 
belirlenmişti. Bunlardan birincisi genel işlemsel kural ve yöntemlerle 
ikincisi de amaçlar, hedefler ve mentor ve danışanın özel hedefleri ile 
ilgilidir. 
 
Birinci tür anlaşmalar ile ilgili (genel işlemsel kural ve yöntemler) 
aşağıdaki soruların size yardımcı olacağını umuyoruz: 
 

i. Katılımcıların aşağıdaki konuları onayladıklarını ve kabul ettiklerini nasıl doğrulayıp kayıt altına alabiliriz? 
a. Seçim ve tarama sürecine katılma ihtiyacı 
b. Programın gizlilik ilkelerine ait kurallara uymanın önemi 
c. Programın veri koruma yöntemlerini kabul etme 
d. Programın gözlem yöntemlerine tam olarak katılma konusunda 

isteklilik 
e. Mentorluk ilişkisinin yürütülmesinde ortak sorumluluk gerektiği konusunda bilinç ve bu konuda gerekenleri yapmayı kabul etme 

 
 

 
ii. Mentor ve danışan arasındaki anlaşma ile ilgili yaklaşımımız onların mentorluk toplantılarının süresi, sıklığı ve yeri ile ilgili kararlarını belirtme ve kaydetmelerini nasıl desteklemektedir? 

 
 

 
iii. Anlaşmaya olan yaklaşımımız yolunda gitmeyen şeyler olduğunda katılımcıların yine de onaylamalarını gerektiriyor mu? Lütfen örnek 

veriniz. 
 

 

 
İkinci tür amaçlar ve hedeflerle ilgili olarak aşağıdaki sorular size yardımcı 
olacaktır: 
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iv. Anlaşmaya yaklaşımımız mentorluk sürecinde temel sorumluluğun aslında danışana ait olup, mentorun da bu amaç ve hedefleri onaylayıp 
desteklemesi gerektiğini ne şekilde ortaya koyuyor? 
 

 

 
v. Sağladığımız eğitim anlaşmanın yerine getirilmesi için mentor ve danışanın yapması gereken görevleri ne şekilde destekliyor? 

 
 

 
vi. Mentorluk anlaşması katılımcıların proje süresince hedeflerini açık ve ulaşılabilir amaçlar olarak ifade etmelerini ne şekilde teşvik ediyor? 

Lütfen örneklerle açıklayınız. 
 

 

 
vii. Anlaşma, belirlenen hedeflerin kontrol edilip gözden geçirilmesi ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığı ile ilgili değerlendirme yapılması 

konusunda mentor ve danışanı ne şekilde teşvik ediyor? 
 

 

 
viii. Anlaşma, beklenmeyen faydalı sonuçlar olabilme ihtimalini hangi yollarla gündeme getirip daha önce belirlenen amaçlara tam anlamıyla ulaşılamasa bile mentorluk sürecinin başarılı olmuş olabileceğini 

kabul ediyor? 
 

 

 
ix. Bu safhada çalışmalarımızla ilgili yapılması gereken farklı konular 

belirledik mi? 
 
 Çalışmamızdaki belirli vakaların listesi 
Bilinen 
problemlerin 
çözülmesi için 
eylem gerektiren 
vakalar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 
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Problemler ortaya çıkarsa gerekecek 
olan özel gözlem sahaları 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ Başarılı noktaları geliştirmek ya da programı daha güçlü kılmak için 

eylem planlanan 
durumlar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

 
 
Bire bir mentorluk süreci (Mentor – Danışan) 
 

Sayısı Süresi Sıklığı Kullanılan 
araçlar 

 
 
 
 

   

 
Birebir yapılan mentoluk sayısı  Toplantı sayısı  Görüşmelerin sıklığı  Her bir ... Görüşmelerin süresi  
Mentroluk süreci ile ilgili yorumlar  
Takip süreci  
Destek yöntemi Yüzyüze ve online Genel olarak mentorluk ilişkisi türü Yüzyüze / Online 
 

 
x. Bu safhada performansımızı nasıl değerlendiriyoruz? 

 
Birini seçiniz Değerlendirme 

puanımız 
Puan 

Mentorluğun bu boyutu (seçim) açısından 
mükemmel.  

 5 

Genel olarak iyi olmakla birlikte mentorluğun bu boyutu ile ilgili olarak programınızı geliştireceğini düşündüğümüz bazı konular belirledik.  

 4 

Genelde iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutu açısından kendinizi geliştirebileceğiniz birtakım konular tespit ettik.  

 3 

Bazı açılardan iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutunu tam anlamıyla uygulayabilmenizi sınırlayan bazı alanlar tespit ettik.  

 2 

Mentorluğun bu boyutunda tam anlamıyla etkin  1 
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olabilmek için yapmamız gereken çok şey olduğunun bilincindeyiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAYDEDİP BİR ÖNCEKİ 
SAYFAYA DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 
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ADIM 8: Gözlem ve değerlendirme 
 

i. Gözlemlerimizin mentorluk sürecindeki tüm önemli aşamaları kapsadığından nasıl emin olabiliriz? 
 

 

 
ii. Gözlem sürecinin tüm önemli değişimleri kapsayıp beklenmeyen gelişmelere karşı programın uyarlanabilmesini sağladığından nasıl 

emin olabiliriz? 
 

 

 
iii. Gözlem programımız ilerleme ve elde edilen kazanımlar ile ilgili kişisel geri dönütler de toplayabiliyor mu? Lütfen kısaca açıklayınız: 

 

 
iv. Gözlem ve değerlendirme sistemleri hem dışarıdan denetleme hem de 

mentor ve danışanların değerlendirmeleri için uygun şeffaflıkta mı? Lütfen kısaca açıklayınız:  
 

 

 
v. Değerlendirme süreçlerinin tüm mentorluk programını gerçek anlamda kapsadığından nasıl emin olabiliriz? 

 
 

 
vi. Programın dış denetleme sistemi mevcut mu? Eğer mevcutsa, bu değerlendirme iç değerlendirme ile ne şeklide alakalı? Eğer dış denetleme sistemi mevcut değilse genel olarak değerlendirmenin bağımsızlığı ve güvenilirliğini sağlayaacak bir mekanizma var mı? 

 
 

 
vii. Mentorluğun bu evresi (gözlem ve değerlendirme) ile ilgili olarak aşağıdaki sahalardan her hangi bir eylem planı belirledik mi? 
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 Çalışmamızdaki belirli vakaların listesi 

Bilinen 
problemlerin 
çözülmesi için 
eylem gerektiren 
vakalar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Problemler ortaya çıkarsa gerekecek 
olan özel gözlem sahaları 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ Başarılı noktaları geliştirmek ya da programı daha güçlü kılmak için 

eylem planlanan 
durumlar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Mentorluk günlüğü 1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

 
viii. Bu safhada performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 
Birini seçiniz Değerlendirme 

puanımız 
Puan 

Mentorluğun bu boyutu (seçim) açısından 
mükemmel.  

 5 

Genel olarak iyi olmakla birlikte mentorluğun bu boyutu ile ilgili olarak programınızı geliştireceğini düşündüğümüz bazı konular belirledik.  

 4 

Genelde iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutu açısından kendinizi geliştirebileceğiniz birtakım konular tespit ettik.  

 3 

Bazı açılardan iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutunu tam anlamıyla uygulayabilmenizi sınırlayan bazı alanlar tespit ettik.  

 2 

Mentorluğun bu boyutunda tam anlamıyla etkin olabilmek için yapmamız gereken çok şey olduğunun bilincindeyiz.  1 

 
 
 
 
 
 

KAYDEDİP BİR ÖNCEKİ 
SAYFAYA DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 
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ADIM 9: Öğrenim sonuçlarının onaylanması 
 

i. Danışanlarımıza programa katıldıklarından dolayı bir katılım belgesi sunduk mu? Bu sertifikanın temel hatlarını belirtiniz. 
a. Mentorluk süreci bittikten sonra bu sertifikanın katılımcılara faydalı olup olmayacağı ile ilgili bilgi veriniz. 
 

 

 
ii. Danışanlarımızın elde ettikleri öğrenim sonuçlarını tanıyıp onaylama ile ilgili çalışmamız var mı? 

a. EVET (soru  iii ile devam ediniz) 
b. HAYIR (sru viii ile devam ediniz) 

 
iii. Europass CV kullanıyorsak: 

a. Danışanlar ve mentorlar için sahada verilen herhangi bir eğitim olup olmadığını belirtiniz. 
 

 

 
b. Danışanlarımız arasında bu fırsattan faydalanmayı seçenlerin oranı nedir? 
 

 

 
c. Europass CV’nin danışanlarımıza faydalı olup olmadığını ölçebilir miyiz? Eğer ölçme fırsatı olduysa, elde ettiğiniz sonuçları belirtiniz. 
 

 

 
 

iv. Başka bir CV modeli kullandıysak,: 
a. Danışan ve mentora bu alanda verilen ilgili eğitimleri açıklayınız. 
 

 

 
b. Danışanlarımız arasında bu fırsattan faydalanmayı seçenlerin oranı nedir? 
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c. CV’nin danışanlarımıza faydalı olup olmadığını ölçebilir miyiz? Eğer ölçme fırsatı olduysa, elde ettiğiniz sonuçları belirtiniz. 
 

 

 
v. eğer engelli danışanlarımza bir öğrenim fırsatı sunmuşsak,: 

a. Engelli danışanlarımza ve mentorlara bu alanda verilen ilgili eğitimleri açıklayınız.. 
 

 

 
b. Danışanlarımız arasında bu fırsattan faydalanmayı seçenlerin oranı nedir? 
 

 

 
 

c. Bu öğrenim fırsatının danışanlarımıza olan katkısını değerlendirebilir miyiz? Eğer değerlendirme fırsatımız varsa, lütfen sonuçları belirtiniz. 
 

 

 
vi. Eğer danışanlarımıza “Portföy oluşturma” fırsatı sunmuşsak:  

a. Danışanlar ve mentorlar için ilgili sahada verilen herhangi bir eğitim olup olmadığını belirtiniz. 
 

 

 
b. Danışanlarımız arasında bu fırsattan faydalanmayı seçenlerin oranı nedir? 
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c. Portföyün danışanlara olan katkısını değerlendirebilir miyiz? Eğer değerlendirme fırsatımız varsa, lütfen sonuçları belirtiniz. 
 

 

 
vii. Mentorların elde ettiği öğrenim sonuçlarındaki seviyeleri belirlemek için EQF (Avrupa Kalite Çerçevesi) kullanılmakta mıdır? Cevabınız 

evet ise, bu süreçte karşılaşılan durumlardan bahsediniz. 
 

 

 
viii. Eğer menteelerin öğrenim sonuçlarını onaylamama kararı aldıysak: 

a. Neden bu karara vardık? 
 

 

 
b. Bu kararımız sonucunda danışanlarımız bir kayba uğrayacak mı? 
 

 

 
c. Danışanlarımızın performansı ile ilgili gelecekte de işlerine 

yarayacak alternatif belge ve deliller elde edebildik mi? 
 

 

 
d. Bu alternatif belge ve ekleri hangi kriterlere göre oluşturuldu ve ne 

gibi kalite ölçütlerine göre oluşturuldu? 
 

 

 
ix. Bu safhada çalışmalarımızla ilgili yapılması gereken farklı konular 

belirledik mi? 
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 Çalışmamızdaki belirli vakaların listesi 
Bilinen 
problemlerin 
çözülmesi için 
eylem gerektiren 
vakalar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Problemler ortaya çıkarsa gerekecek 
olan özel gözlem sahaları 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ Başarılı noktaları geliştirmek ya da programı daha güçlü kılmak için 

eylem planlanan 
durumlar 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 

Ek1 – İhtiyaç 
analizi (CV’ye 
ekleme) 

 

Ek2 – Geçmiş 
tecrübeleri hatırlama – eğitimler (CV’ye 
ekleme) 

 

Ek3 – Öğrenmenin sorunları ve değerleri (CV’ye 
ekleme) 

 

V1 – Hedef 
belirleme 

 

V2 – İşbirliği   
V3 – Katılım   
S1 – Organizasyon 
becerisi  

 

S2 – Zaman 
yönetimi  

 

S3 – Sonuçların kullanılabilmesi  

S4 – Etkili iletişim/ilişki 
becerisi 

 

04 – Kalkınma planı 
(CV’ye ekleme) 

 

 
ix. How do we rate our performance in this aspect (the validation of 

learning outcomes) of mentoring? 
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 Content 1 Content 2 Content 3 Content 4 List other 
Mentee      
Mentor      
Organization      

 

Mentor – Danışan – Kurum arasındaki değerlendirme  
 

 Tamamlanmış Tamamlanmamış Devam eden Araçlar 
 

Mentor 
 
 

    

 
Danışan 

 
 

    

Kurum  
 
 

    

 
 
Birini seçiniz Değerlendirme 

puanımız 
Puan 

Mentorluğun bu boyutu (seçim) açısından 
mükemmel.  

 5 

Genel olarak iyi olmakla birlikte mentorluğun bu boyutu ile ilgili olarak programınızı geliştireceğini düşündüğümüz bazı konular belirledik.  

 4 

Genelde iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutu açısından kendinizi geliştirebileceğiniz birtakım 
konular tespit ettik.  

 3 

Bazı açılardan iyi olmakla birlikte, mentorluğun bu boyutunu tam anlamıyla uygulayabilmenizi sınırlayan bazı alanlar tespit ettik.  

 2 

Mentorluğun bu boyutunda tam anlamıyla etkin olabilmek için yapmamız gereken çok şey olduğunun 
bilincindeyiz. 

 1 

 
 
 
 

 

KAYDEDİP BİR ÖNCEKİ 
SAYFAYA DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 
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ADIM 10: Ekip çalışması 
 Ekip çalışması öz değerlendirme açısından çok önemlidir. Lütfen bu değerlendirmede kimlerin rol aldığını belirtiniz 

 
İsim Kurumdaki 

görevi 
Süreçteki rolü 
(eğer 
dışarından 
destekliyorsa) 

Herhangi 
bir alanda 
önemli rol 
üstlendi mi? 

Other areas of 
contribution  

_________ _________ _________ _________ _________ 
_________ _________ _________ _________ _________ 
_________ _________ _________ _________ _________ 
_________ _________ _________ _________ _________ 
_________ _________ _________ _________ _________ 
_________ _________ _________ _________ _________ 
_________ _________ _________ _________ _________ 
_________ _________ _________ _________ _________ 
_________ _________ _________ _________ _________ … … … … … 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

KAYDEDİP BİR 
ÖNCEKİ SAYFAYA 

DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 

SATIR EKLE 
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ADIM 11: Sonuçların bir araya getirilmesi, öz 
değerlendirmenin raporlaştırılması, faaliyet planı 

oluşturmak 
 
Faaliyet planınız 

 

Faaliyet 
için 
belirlenen 
alanlar 

Hangi faaliyeti 
kullanacaksınız? 

Ne elde etmeyi 
amaçlıyorsunuz? 

Sonuçları nasıl 
yorumlayacaksınız? 

Kararı ne 
zaman 
vereceksiniz? 

Bilinen problemlerin çözülmesi için eylem gerektiren vakalar Programa kayıt Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Risklerin ve zorlukların üstesinden gelmek Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Mentor ve danışan eşleştirmeleri Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Mentor ve danışan (engelli gençlerin) eğitimleri Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ 
Hedeflerin belirlenmesi ve mentor-danışan anlaşmaları Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ 
Gözlem ve değerlendirme Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Öğrenim sonuçlarının onaylanması Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Faaliyet 
için 
belirlenen 
alanlar 

Hangi faaliyeti 
kullanacaksınız? 

Ne elde etmeyi 
amaçlıyorsunuz? 

Sonuçları nasıl 
yorumlayacaksınız? 

Kararı ne 
zaman 
vereceksiniz? Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Problemler ortaya çıkarsa gerekecek olan özel gözlem sahaları Programa kayıt Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Risklerin ve zorlukların üstesinden gelmek Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Mentor ve danışan eşleştirmeleri Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Mentor ve danışan (engelli gençlerin) eğitimleri Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ 
Hedeflerin belirlenmesi ve mentor-danışan anlaşmaları Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Gözlem ve değerlendirme Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Öğrenim sonuçlarının onaylanması Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ 
Başarılı alanları geliştirmek ya da programı daha güçlü kılmak için eylem planlanan 
durumlar Programa kayıt Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Faaliyet 
için 
belirlenen 
alanlar 

Hangi faaliyeti 
kullanacaksınız? 

Ne elde etmeyi 
amaçlıyorsunuz? 

Sonuçları nasıl 
yorumlayacaksınız? 

Kararı ne 
zaman 
vereceksiniz? Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Risklerin ve zorlukların üstesinden gelmek Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Mentor ve danışan eşleştirmeleri Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Mentor ve danışan (engelli gençlerin) eğitimleri Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Hedeflerin belirlenmesi ve mentor-danışan anlaşmaları Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Gözlem ve değerlendirme Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ Öğrenim sonuçlarının onaylanması Giriş 1 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 2 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 3 ___________ ___________ ___________ ___________ Giriş 4 ___________ ___________ ___________ ___________ 
 

 
 
 
 

 

KAYDEDİP BİR ÖNCEKİ 
SAYFAYA DÖNÜNÜZ 

BİR SONRAKİ 
SAYFAYA GEÇİNİZ 
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BÖLÜM 3  
ADIM 12: Sonuçlar 

Bu sayfa daha önce sunulmuş verilerin birleşik halde sunumunu mümkün 
kılacaktır.  

Genelde karşılaştığınız sorunlar 

 Programınızın amacı ve hedefleri nedir?: demo 
 Amaç ve hedeflerimize ulaştığımızı nerden bileceğiz?: demo 
 Son yıl içinde mentorluk programınızın işleyişinde önemli değişiklikler 

oldu mu?: demo 
 Bir sonraki mentorluk döngüsü için birtakım değişiklikler planlıyor 

muyuz?: demo 
 Bu öz değerlendirmenin doldurulması sürekli bir gözlem sürecinin bir parçasımıdır?: demo 
 Değerlendirmelerimiz, öz değerlendirme ile dışardan gelen girdileri bir 

araya getirebiliyor mu?: demo 

Programa kayıt 

 Mentor ve danışanların seçimi için hangi hedefleri belirledik? Bu hedeflerde nasıl karar kıldık?: demo 
 Seçim stratejimiz nedir? Bu stratejide nasıl karar kıldık?: demo  
 Seçim stratejimizin hedefleri kimlerdir?: demo 
 Eğer ilk belirlenen seçim kriterleirne ulaşılmazsa ne yapacağız? Seçim stratejimiz değişiklik yapmamıza imkan verecek derecede esnek mi?: 

demo 
 Başvuru formumuzun risk yönetimi, mentor ve danışan eğitimi gibi 

konularda ihtiyacımız olacak tüm bilgileri sunduğuna emin miyiz?: demo 
 Seçim için kullandığımız materyaller mentor ve danışanlardan neler beklendiği ile ilgili gerçekçi bir durum sunuyor mu?: demo 

Risklerin ele alınıp, zorlukların üstesinden gelinmesi 

 Uygun bir risk analizi gerçekleştirdik mi?: demo 
 Bu risk analizindeki süreç ve sonuçlarla ilgili kayıtlarımız var mı? Değişen 

durumlara göre analizimizi gözden geçirip güncellemek için ne gibi 
sistemlerimiz mevcut?: demo 

 Bilgilendirme, seçim ve eğitim yöntemlerimiz danışanların ve mentorların karşılaşabileceği riskleri nasıl sınırlandırabilir?: demo 
 Gözlem yöntemlerimiz katılımcıların daha ciddi hale gelmeden sorunları veya sorularını gündeme getirmelerini ne şekillerde teşvik ediyor?: demo 
 Harekete geçmek için hızlı ve etkin yöntemlerimiz mevcut mu?: demo 
 Çalışanlarımız bu konu ile ilgilenebilecek şeklide yeterince hazırlandılar mı?: demo 
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 Çalışanlarımız gerekirse ne şekillerde uzman yardımı ve desteği alabileceklerini biliyorlar mı?: demo 
 Mentorların seçim yöntemi yeterince anlaşılacak şekilde gözlenip takip 

edildi mi?: demo 

Engelli danışanlar ile mentorların eşleştirilmesi 

 Eşleştirmenin uygun olduğuna karar vermek için kullandığımız kriter 
nedir?: demo 

 Mentor ve danışandan bilgileri nasıl elde ettik?: demo 
 Sürecin kullanımı kolay, şeffaf, gizlilik ilkesine saygılı, mümkün olabilecek şekilde seri olduğunu nasıl gösterebiliriz?: demo 
 Bu süreç, her iki tarafa da tercihlerini ifade etmede adil bir fırsat sağlayabiliyor mu?: demo 
 Kişisel problemler  gibi bireysel faktörler ya da bu ortaklığın verimli olmayacağını düşünmek gibi sebeplerle ortaklığın uygun olmadığını düşünürlerse, taraflar önerilen eşleştirmeyi ret edebilir mi: demo 
 Başarısız olduğunu düşündüğümüz eşleştirmeler karşısında ne yapacağız?: demo 
 Kendilerine ortak bulmada başarısız kaldığımız katılımcılarımızı 

bilgilendirmek için hassas ve profesyonel yöntemler mevcut mu?: demo 

Mentor ve danışan eğitimlerinin gerçekleştirilmesi   

 Tüm promosyonel materyallerimizin mentorluğun yapısı ve programımızın yapısı ile ilgili doğru izlenim verdiğini gösterebilir miyiz?: 
demo 

 Mentor ve danışanlara sağladığınız ilk rehberlik kendilerinden beklenen 
sorumluluklar ve görevleri doğru şekilde anlaşılması için yeterli mi?: 
demo 

 Hedef kitlemiz ve elde etmek istediğimiz amaçlar açısından mentorluk programımızın genel süresinin kafi olduğundan emin miyiz?: demo 
 Yüz yüze temas ve uzaktan öğrenme materyalleri arasındaki denge sizce yeterli oldu mu? Sadece uzaktan öğrenim materyalleri kullanıldıysa cevaplayın ve kısa bir açıklamada bulunun.: demo 
 Kullanılan tüm öğrenme materyalleri hedef grubumuz açısından en kolay kullanım opsiyonları düşünülerek hazırlandı mı? (engelli bireylerin de olması halinde alternatif formatlar da mevcut mu?) Cevabınızı kısaca açıklayın.: demo 
 Mentor ve danışanlar özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla bireysel uyarlamalar yapılmasına ne derece yardımcı oldu?: demo 
 Eğitim paketinin dinleme, cevap verme, hedef belirleme ve sürecin 

gözlenmesi gibi mentorluğun temel becerileri ile ilgili uygun eğitim ve uygulama fırsatı verdiğini nasıl gösterebiliriz?: demo 
 Eğitim paketimiz mentor ve danışanların mentorluk süreci boyunca 

kullanmaya devam edebilecekleri ve ihtiyaç ve becerilerine uygun genel bir kılavuz olarak iş görebilir mi?: demo 
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 Eğer bu mümkün olmadıysa, devam eden bir rehberlik sunmak için başka 
ne gibi sistemler mevcut?: demo 

 Hangi kriterler bize mentor ya da danışan adayının eğitimin başarılı bir şekilde tamamladığını gösterecektir?: demo 
 Katılımcıların programın işlemsel prensiplerine uyacağını ne şekilde öğrenebilir ve kayırt altına alabiliriz?: demo 

Hedeflerin belirlenmesi ve mentor-danışan anlaşmalarının yapılması  

 Katılımcıların aşağıdaki konuları onayladıklarını ve kabul ettiklerini nasıl doğrulayıp kayıt altına alabiliriz?: demo 
 Mentor ve danışan arasındaki anlaşma ile ilgili yaklaşımımız onların 

mentorluk toplantılarının süresi, sıklığı ve yeri ile ilgili kararlarını 
belirtme ve kaydetmelerini nasıl desteklemektedir?: demo 

 Anlaşmaya olan yaklaşımımız yolunda gitmeyen şeyler olduğunda katılımcıların yine de onaylamalarını gerektiriyor mu?: demo 
 Anlaşmaya yaklaşımımız mentorluk ilişkisinde temel sorumluluğun aslında danışana ait olup, mentorun da bu amaç ve hedefleri onaylayıp desteklemesi gerektiğini ne şekilde ortaya koyuyor?: demo 
 Sağladığımız eğitim anlaşmanın yerine getirilmesi için mentor ve danışanların yapması gereken görevleri ne şekilde destekliyor?: demo 
 Mentorluk anlaşması katılımcıların proje süresince hedeflerini açık ve ulaşılabilir amaçlr olarak ifade etmelerini ne şekilde teşvik ediyor?: demo 
 Anlaşma, belirlenen hedeflerin kontrol edilip gözden geçirilmesi ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığı ile ilgili değerlendirme yapılması konusunda 

mentor ve danışanların ne şekilde teşvik ediyor?: demo 
 Anlaşma, beklenmeyen faydalı sonuçlar olabilme ihtimalini hangi yollarla gündeme getirip daha önce belirlenen amaçlara tam anlamıyla ulaşılamasa bile mentorluk ilişkisinin başarılı olmuş olabileceğini kabul 

ediyor?: demo 

Gözlem ve değerlendirme 

 Gözlemlerimizin mentorluk sürecindeki tüm önemli aşamaları kapsadığından nasıl emin olabiliriz?: demo 
 Gözlem sürecinin tüm önemli değişimleri kapsayıp beklenmeyen gelişmelere karşı programın adapte edilebilmesini sağladığından nasıl 

emin olabiliriz?: demo 
 Gözlem programımız ilerleme ve elde edilen kazanımlar ile ilgili kişisel 

geri dönütler de toplayabiliyor mu?: demo  
 Gözlem ve değerlendirme sistemleri hem dış denetleme hem de mentor 

ve danışanların değerlendirmeleri için uygun şeffaflıkta mı?: demo  
 Değerlendirme süreçlerinin tüm mentorluk programını gerçek anlamda kapsadığından nasıl emin olabiliriz?: demo 
 Programın dış denetleme sistemi mevcut mu? Eğer mevcutsa, bu değerlendirme iç değerlendirme ile ne şeklide alakalı? Eğer dış denetleme 
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sistemi mevcut değilse genel olarak değerlendirmenin bağımsızlığı ve güvenilirliğini sağlayaacak bir mekanizma var mı?: demo 

Öğrenim sonuçlarının onaylanması  Danışanlarımıza programa katıldıklarından dolayı bir katılım belgesi sunduk mu? Bu sertifikanın temel hatlarını belirtiniz. 
 Mentorluk sürecinin bitiminden sonra bu sertifikanın katılımcılara faydalı olup olmayacağı ile ilgili bilgi veriniz.: girilen veri mevcut değil.: demo 

 Europass CV kullanıyorsak: 

 Danışan ve mentorlar için ilgili sahada verilen herhangi bir eğitim olup olmadığını belirtiniz.: demo 
 Danışanlarımız arasında bu fırsattan yararlanmayı seçenlerin oranı kaçtır?: demo 
 Europass CV’nin danışanlarımıza faydalı olup olmadığını ölçebilir miyiz? Eğer ölçme fırsatı olduysa, elde ettiğiniz sonuçları belirtiniz.: demo 

 Başka bir CV modeli kullandıysak: 

 Danışan ve mentora bu alanda verilen ilgili eğitimleri açıklayınız.: demo  
 Danışanlarımız arasında bu fırsattan yararlanmayı seçenlerin oranı kaçtır?: demo 
 CV’nin danışanlarımıza faydalı olup olmadığını ölçebilir miyiz? Eğer ölçme fırsatı olduysa, elde ettiğiniz sonuçları belirtiniz.: demo 

 
Eğer fiziksel engelli genç danışanlarımıza bir öğrenim fırsatı sunmuşsak, 

 Danışan ve mentorlar için ilgili sahada verilen herhangi bir eğitim olup olmadığını belirtiniz.: demo  
 Danışanlarımız arasında bu fırsattan yararlanmayı seçenlerin oranı kaçtır?: demo 
 Bu öğrenim fırsatının danışanlarımıza olan katkısını değerlendirebilir miyiz? Eğer değerlendirme fırsatımız varsa, lütfen sonuçları belirtiniz.: 

demo 

Eğer danışanlarımıza “Portföy oluşturma” fırsatı sunmuşsak,: 
 Danışan ve mentorlar için ilgili sahada verilen herhangi bir eğitim olup olmadığını belirtiniz.: demo 
 Danışanlarımız arasında bu fırsattan yararlanmayı seçenlerin oranı kaçtır?: demo 
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 Portföyün danışanlarımıza olan katkısını değerlendirebilir miyiz? Eğer değerlendirme fırsatımız varsa, lütfen sonuçları belirtiniz.: demo  
 Mentorların elde ettiği öğrenim sonuçlarındaki seviyeleri belirlemek için 

EQF (Avrupa Kalite Çerçevesi) kullanılmakta mıdır? Cevabınız evet ise, bu süreçte karşılaşılan durumlardan bahsediniz.: demo 

 Eğer engelli danışanlarımızın öğrenim sonuçlarını onaylamama kararı aldıysak,: 
 Neden bu karara vardık?: demo 
 Bu kararımız sonucunda danışanlar bir kayba uğrayacak mı?: demo 
 Danışanlarımızın performansı ile ilgili gelecekte de işlerine yarayacak 

alternatif belge ve deliller elde edebildik mi?: demo 
 Bu alternatif belge ve ekleri hangi kriterlere göre oluşturuldu ve ne gibi 

kalite kriterleri ile oluşturuldu?: demo 

Ekip çalışması 

İsim 
Kurumdaki 

göreviniz  

Süreçteki rolü 
(eğer 

dışarından 
destekliyorsa) 

Herhangi bir 
alanda öenmli 
rol üstlenmiş 

mi?  

Diğer 
alanlarda 

katkısı 

demo demo demo demo demo 

demo demo demo demo demo 

Öz değerlendirmenizin özeti:  Gelecekteki eylemleriniz neler olacak?   

[Bu tablo programa kayıt, risklerin ve zorlukların üstesinden gelmek, mentor ve 

danışan eşleştirmeleri, mentor ve danışan (engelli gençlerin) eğitimleri, hedeflerin 

belirlenmesi ve mentor-danışan anlaşmaları, gözlem ve değerlendirme, öğrenim 
sonuçlarının onaylanması adımlarındaki 7 farklı puanlamanın toplamını içerir] 

 
ÖZ-DEĞERLENDİRME ÖZETİ: EYLEM PLANI 

 
Bu kararın 
karşılığı olan 
puan Birçok bakımdan mükemmel ama gelişim fırsatlarını kaçırmadığınızdan emin olmaya devam edin. Performansınızı arttırmak için harekete geçmeniz gerektiğinin farkında olduğunuz birkaç sorunu belirlemiş olmanıza rağmen, çoğu alanda iyi. 1. Aşağıdaki hususları özellikle göz önünde bulundurmalısınız: 

- (3 puan olanları listeler) 2. Aşağıdakilerle ilgili olarak acil önlem almalısınız: 
- (1 veya 2 puan almış olanları listeler) 

 

29 ve yukarı 
puan  
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1 ve veya 2 yalnızca uygunsa görüntülenir. 
 Performansınızı arttırmak için harekete geçmeniz gerektiğinin farkında olduğunuz birkaç sorunu belirlemiş olmanıza rağmen, 
genel durumunuz çoğu alanda iyi. 1. Aşağıdaki hususları özellikle göz önünde bulundurmalısınız: 
- (3 puan olanları listeler) 2. Aşağıdakilerle ilgili olarak acil önlem almalısınız: 
- (1 veya 2 puan almış olanları listeler) 

 
1 ve veya 2 yalnızca uygunsa görüntülenir. 

 

22-28 puan 

Bazı alanlarda genel durumunuz iyi, ancak beklediğiniz sonuçları elde etmek istiyorsanız, sonuçlarınızı iyileştirmeniz gerektiğini bildiğiniz çok sayıda sorun belirlediniz. 1. Aşağıdaki hususları özellikle göz önünde bulundurmalısınız: 
- (3 puan olanları listeler) 2. Aşağıdakilerle ilgili olarak acil önlem almalısınız: 
- (1 veya 2 puan almış olanları listeler) 

 
1 ve veya 2 yalnızca uygunsa görüntülenir. 
 

15-21puan 

Bazı açılardan genel durumunuz normal, ancak mentorluk programınızın etkinliğini arttırmak için acil eylemlere öncelik vererek koordine bir plan geliştirmeniz gereken çok sayıda sorun 
var. 1. Aşağıdaki hususları özellikle göz önünde bulundurmalısınız: 
- (3 puan olanları listeler) 2. Aşağıdakilerle ilgili olarak acil önlem almalısınız: 
- (1 veya 2 puan almış olanları listeler) 

 
1 ve veya 2 yalnızca uygunsa görüntülenir. 
 

8-14 puan 

Uygun bir şekilde etkili olması için, mentorluk programınızın çoğu alanında tam bir acil eylem programı geliştirmeli ve uygulamalısınız. 7 puan 

Örnek: Bazı açılardan genel durumunuz normal, ancak mentorluk programınızın etkinliğini arttırmak için acil eylemlere öncelik vererek koordine bir plan geliştirmeniz gereken çok sayıda sorun var. Özellikle aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalısınız: • Engelli danışanları ile mentorları eşleştirme 
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• Gözlem ve değerlendirme Aşağıdakilerle ilgili olarak acil olarak harekete geçmelisiniz: • Mentor ve engelli danışanların eğitimi • Hedef belirleme ve danışan ile mentor arasındaki anlaşmalar 

 

Faaliyet planınız 

Faaliyet 
için 
belirlenen 
alanlar 

Hangi faaliyeti 
kullanacaksınız? 

Ne elde etmeyi 
amaçlıyorsunuz? 

Sonuçları nasıl 
yorumlayacaksınız? 

Kararı ne 
zaman 
vereceksiniz? 

Bilinen problemlerin çözülmesi için eylem gerektiren vakalar 

Programa kayıt 

demo demo demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo Demo 
girilen veri mevcut 

değil demo 
girilen veri 

mevcut değil 

demo Demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil demo 

demo Demo 
girilen veri mevcut 

değil demo 
girilen veri 

mevcut değil 
Risklerin ve zorlukların üstesinden gelmek 

demo demo demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo Demo 
girilen veri mevcut 

değil demo 
girilen veri 

mevcut değil 

demo Demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil demo 

demo Demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Mentor ve danışan eşleştirmeleri 
demo demo demo demo demo 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
demo girilen veri girilen veri mevcut girilen veri mevcut girilen veri 
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mevcut değil değil değil mevcut değil 
Mentor ve danışan (engelli gençlerin) eğitimleri 

demo demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil Demo 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil demo 

Hedeflerin belirlenmesi ve mentor-danışan anlaşmaları 

demo demo no data entered no data entered 
no data 

entered 

demo 
girilen veri 

mevcut değil Demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil Demo 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil demo 

Gözlem ve değerlendirme 

demo demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil Demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil Demo 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil demo 

Öğrenim sonuçlarının onaylanması 

demo demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil Demo 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil demo 

Problemler ortaya çıkarsa gerekecek olan özel gözlem sahaları 
Programa kayıt 

demo Demo girilen veri mevcut girilen veri mevcut girilen veri 
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değil değil mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil Demo 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil demo 

Risklerin ve zorlukların üstesinden gelmek 

demo Demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil demo 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil Demo 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil demo 

Mentor ve danışan eşleştirmeleri 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Mentor ve danışan (engelli gençlerin) eğitimleri 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Hedeflerin belirlenmesi ve mentor-danışan anlaşmaları 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
demo girilen veri girilen veri mevcut girilen veri mevcut girilen veri 
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mevcut değil değil değil mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Gözlem ve değerlendirme 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Öğrenim sonuçlarının onaylanması 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Başarılı alanları geliştirmek ya da programı daha güçlü kılmak için eylem 

planlanan durumlar 

Programa kayıt 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Risklerin ve zorlukların üstesinden gelmek 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
demo girilen veri girilen veri mevcut girilen veri mevcut girilen veri 
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mevcut değil değil değil mevcut değil 
Mentor ve danışan eşleştirmeleri 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Mentor ve danışan (engelli gençlerin) eğitimleri 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Hedeflerin belirlenmesi ve mentor-danışan anlaşmaları 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Gözlem ve değerlendirme 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
Öğrenim sonuçlarının onaylanması 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 



 
 

Bu projenin bütçesi Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu yayın sadece metni hazırlayanların fikirlerini yansıtmakta olup, burada verilen bilgilerin kullanım şeklinden dolayı Komisyon hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.   46 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 

demo 
girilen veri 

mevcut değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri mevcut 

değil 
girilen veri 

mevcut değil 
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4. Dış doğrulama için sistem araçları 
 

1. İyi bir öz değerlendirme işinizin tüm boyutları ile ilgili tam ve kapsamlı incelemeye fırsat tanıyacaktır. Fakat dış katkılarla bu değerlendirme daha da güçlendirilebilir. Bunun sebeplerinden bazıları aşağıdadır: 
 

 Sizin dikkatinizden kaçan konuları dışarıdan biri daha kolay görebilir (bunlar hem olumlu hem de oılumsuz yönler olabilir). 
 

 Dışarıdan uzmanlar da dahil olmuşsa değerlendirmeniz daha güçlü olarak görülüp diğper kurumlar tarafından daha kolay kabul 
edilecektir. 

 
 Dışarından uzman desteği sizin elde ettiğiniz sonuçların doğrulanmasını daha kolaylaştıracaktır. Çünkü bağımsız bir kişi tarafından daha önce ifade ettikleriniz doğrulanmış olacaktır. 

 
 

2. Fakat bunu yaparken doğru kişilerle çalışmak önemlidir. 
 

 Bu kişilere ön eğitim vermeyi unutmayın (mentorluk yeni bir uygulamadır, çoğu kişi bunu geleneksel eğitimle karıştırabilir). 
 

 Mentorluk programınızın kendine has özelliklerini 
anlayabilmelerine yeterli olacak bilgileri sunun. 

 
 Beraber çalışacağınız kişilerden daha once mentorlük deneyimleri olanları tercih edebilirsiniz.   

 
 Bu kişilerin rollerini iyi anladıklarından emin olunuz bu kişiler sizin sürecinize yardımcı olmak için buradalar, programı kendi gündemelrine uydurabilmek için değiştiremezler. Rolleri sadece öz 

değerlendirmeyi desteklemek olup kendi başlarına bireysel değerlendirmeler yapamak değildir. 
 

3. Dış uzmanlar için roller 
 Öz değerlendirme yapılırken dışarıdan kişilerin fikirleri çok 

önemlidir: 
o Dışarıdan birine işlerin nasıl yürüdüğünü anlatmakala daha 

once pek dikakt etmemiş olabileceğiniz noktalar kafanızda 
daha belirgin hale gelebilir. 

o Bu kişiler faydalı sorular sorabilirler. 
o Bu kişiler sizi olası paydaşlarla bir araya getirebilir ve öz değerlendirmeden elde edeceğiniz faydanın artmasını sağlayabilirler. 
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 Grubun öz değerlendirmeye dışarıdan yardımcı olacak bir üyesi olarak davranabilirler. Bu rolde şu açılardan faydalı olacaklardır:   
o Adil olunmasına yardımcı olurlar. 
o Öz değerlendirmenizde diğer programlardaki standartlara uymanızı sağlarlar. 

 
4. Aşağıdaki araçlar kullanımınız için hazırlanmış kontrol listelerinden oluşmakta ve bir bütün teşkil etmektedirler. 

 
 

 

 

ARAÇ 1 
Amacınız 

Dış doğrulama yoluyla ne elde etmek 
istiyorsunuz? 

Sorular Cevaplarınız Bunun dış doğrulama sunacağını mı 
umuyorsunuz?   Informal dış doğrulamayı geliştireceğini mi umuyorsunuz?   Programınızı diğerleriyle kıyaslamak mı istiyorsunuz?    

  Takımınızda mevcut olmayan Kalite 
Güvencesi deneyimi elde etmeye mi çalışıyorsunuz?   

  Sadece bağımsız ve dışardan bir kişinin fikirlerini mi duymak 
istiyorsunuz? 

 

ARAÇ 2 
Katılımcıların seçimi 

Unutmayın: Bireyin uygun olup 
olmadığına karar vermek size aittir. 

Sorular Cevaplarınız Katılımcıları nasıl bulacağınıza ne şekilde karar verdiniz? 
  

Belirli bir kurumun temsilcilerini mi 
tercih ediyorsunuz? 

  

Belirli bireysel özelilkler mi arıyorsunuz? (Cevabınız evetse 
bunlar neler?) 

  

Size kredibilite verecek birine mi ihtiyacınız var? 
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ARAÇ 3 
Dışardan katkı/giriş alabileceğiniz 
kurumlar 

 

Sorular Cevaplarınız Kurum aşağıdaki alanlarda uzmanlığa sahip mi?  
 Hedef kitleniz? 
 Mentorluk ve/veya formal olmayan öğrenim 

  

Kurum, yöntemlerinize dış kredibilite sağlayacak yeterli otoriteye sahip mi? 
  Kurum sizin öz değerlendirmeye olan yaklaşımınızı paylaşıyor mu? 
  

Bu kurum ile daha önce (olumlu) çalışma deneyimleriniz oldu mu? 
  

ARAÇ 4 
Eğitim 

 

Sorular Cevaplarınız Kişinin şu konularda gerekli bilgi sahibi olup olmadığını nasıl 
ölçtünüz?:  Yaygın eğitim 
Mentorluk İlgili kalite güvence sistemleri 

  

Programınızla ilgili bilgi sunmak için 
hangi materyalleri sundunuz? 

  Gerekirse soru sorması için bu kişiyi teşvik ettiniz mi? 
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ARAÇ 5 
Dış doğrulama metodu- bireyler 
nasıl katılacak?  

 

Sorular Cevaplarınız Online mı yoksa yazılı dökümanları 
inceleyerek mi? 

  

Grubun ‘akran’ üyelerinden biri olarak mı? 
  Değerlendirme oturumlarına başkanlık yaparak mı? 
  Toplantılara katılan, rapor yazan ama sürece aktif katılman bağımsız bir dış uzman olarak mı? 

  

Resmi katkı sunan bir dış uzman olarak mı? 
  Bu dış doğrulama ne zaman yapılacaktır? Öz değerlendirme ile beraber mi yoksa daha sonra mı? 

  

ARAÇ 6 
Rapor ve geri dönüt 

Unutmayın: Burada bahsedilen 
metotlar arasından birden fazlasını 
kullanabilirsiniz. 

Sorular Cevaplarınız Yazılı rapor?   
Sözlü geri dönüt?   Hazırladığınız kontrol listesinin 
doldurulması? 

  

Ne zaman geri dönüt alacaksınız? Süreç esnasında mı? Süreç bittikten sonra mı? 

  

Bu raporu ilgililere duyuracak mısınız? 
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