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Teşekkür ve Sorumluluk Reddi
Bu Fikri Çıktı, # Mentor4WBL @ EU projesi 2018-1-EL01-KA202-047778 kapsamında geliştirilmiştir.
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilmektedir. Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimi için verdiği
destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve
Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. "
Entelektüel Çıktı için Etik Beyan 1 "Şirket içi İş Tabanlı Öğrenme Mentorları için çıraklık ve staj için Kurs
Tasarımı"
# Mentor4WBL @ EU Projesinin mevcut Fikri Çıktısı için sunduğumuz raporumuzun ilgili yönetim otoritesinin
kurallarına ve AB rehberlik kurallarına uygun olduğunu tüm eş yazarlar adına beyan ederiz.
Tüm yazarlar şunları beyan eder:
1. Bu materyalin tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yayınlanmamıştır;
2. Kullanılan tüm materyal, uygun referanslama kurallarına ve kurallarına uyar;
3. Çalışma şu anda akademik dergilerde veya projelerin çıktılarında yayınlanmak üzere düşünülmemektedir;
4. Tüm yazarlar kişisel ve aktif olarak çalışma çıktısına yönelik çalışmalara dahil olmuşlardır ve içeriğinden birlikte ve
bireysel olarak sorumludurlar.
Tarih:28/02/2020
Sorumlu Yazar: Vassilis Siomadis
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Özet
Yunanistan, İsviçre, Birleşik Krallık ve Türkiye'den 7 ortaktan oluşan Erasmus + KA2 projesi Avrupa
Birliği'ndeki İşe Dayalı Öğrenme Organizasyonlarında (WBL) Mentorluk Değerlendirme Eğitim (#
Mentor4WBL @ EU) konsorsiyumu, projenin ilk Fikri Çıktısı 1 (IO1), yani “Şirket içi WBL mentorları
çıraklık ve staj için kurs tasarımı” dır. IO1, AB'deki ve dünya çapındaki en iyi uygulamaların seçimi için
metodolojik bir yaklaşım sağlayan mentorlar için sunulan eğitim kursları üzerine kapsamlı ve son teknoloji bir
masa araştırması ile başlatılmıştır: bu sistematiğin bulgularını karşılaştırmalı olarak kullanmak için
CERTITUDE, MentroCert ve CERTI4TRAIN gibi benzer eski AB projelerinden alınan ve devredilebilir
sonuçlar çıkarmak, şirket içi WBL mentorlarının yeni ortaya çıkan mesleğinin çırak ve stajyerler için
yetkinliklerini tanımlayan görev ve sorumluluklarından türetilen iş profilini kurmak ve ayrıca tür, yönetişim,
içerik, metodoloji, tasarım ve eğitimle ilgili diğer temel konular açısından "En İyi Uygulama" olarak kabul
edilebilecek unsurları, Avrupa ülkelerindeki ve dünya çapındaki uygulamaları anlamak, açıklamak,
değerlendirmek ve aktarmak amaçlanır. Üst amaç, kursa aktarılabilirliği açısından bağlamsal olarak
tekrarlanabilir unsurları, şirket içi WBL mentorunun yeni ortaya çıkan mesleği için tasarlanmaktır.
Yinelemeli bir süreci ve diyalektik modaliteyi izleyen masa başı araştırma bulgularından kaynaklanan
performans kriterlerinin ilgili yetkinlik matrisiyle (Görev 2) yeni meslek profilinin (Görev 1) tanımı, öğrenme
merkezli geriye doğru tasarım modeline yol açtı. Beş adımdan oluşan dersin tasarım modeli şu şekildedir:
bağlamsal, durumsal faktörlerin ders üzerindeki etkileri ile çerçevelenmesi, öğrenme çıktılarının performans
kriterlerinden edinildiği şekilde Dee Fink'in (2003) geri tasarım için önerdiği taksonomiye dayalı olarak
formüle edilmesi, öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin çerçevesinin çizilmesi, bunların tam olarak
detaylandırılmasının IO3, IO4 ve IO5'e gönderme yapması ve tam uyum ve entegrasyona sağlanması. IO1,
IO2, kurs müfredatı, IO3, kurs sertifikasyon şeması, IO4, kurs değerlendirme süreci ve IO5 için girdi sağlayan
sonraki IO'ların temelini oluşturdu ve böylece kurs içeriği geliştirilirken ve değerlendirilirken diğer IO’lar ile
parelel çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Geriye dönük kurs tasarımı, WBL, mentorluk, şirket içi WBL mentoru, iş
profili, yeterlilik matrisi, Dee Fink'in taksonomisi, en iyi uygulamalar, öğrenme merkezli yaklaşım
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Giriş

Avrupa Komisyonu'na göre "Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ), insanları belirli
mesleklerde veya daha geniş anlamda işgücü piyasasında gerekli olan bilgi, teknik bilgi, beceri ve /
veya yeterliliklerle donatan hayat boyu öğrenme sistemlerinin kilit bir unsurudur” (Avrupa
Komisyonu, 2020). MEÖ'nün Avrupa ekonomisi ve piyasa odaklı işletmeler için bir kazan-kazan
durumu olduğu ve aynı zamanda Avrupa iş gücünün kalitesini kesintisiz bir hızda iyileştirdiği göz
önüne alındığında, tamamen Avrupa toplumu için olduğu açıktır. Aynı zamanda, Avrupa çapında ve
ötesinde işletmelerin evrimine ve rekabet edebilirliğine önemli bir destek sağlar.
Almanya, Avusturya ve Danimarka gibi mesleki eğitim sistemlerinin yüksek oranda
kurumsallaştığı ve tam olarak geliştirildiği ülkelerde, İşe Dayalı Öğrenme (WBL) şirketin kalkınma
stratejisinin veya büyüme planının önemli bir parçasıdır. Örneğin, Almanya'da, okuldan ayrılanların
yaklaşık yüzde 50'si, vasıflı personel elde etmenin en iyi yolu ikili sistemi gören şirketler tarafından
sağlanan mesleki eğitimden geçmektedir (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, 2020). Tam
teşekküllü iş temelli öğrenme programları geliştirmenin arkasındaki gizli felsefe, gençlerin işe
geçişini kolaylaştırmak ve bilgi-yeterlilikler-beceriler üçgeninde özetlenen MEÖ sistemlerine
yüksek kalite eklemektir. Bu sistemler, genel olarak, mezun olduktan ve birkaç ay süren işgücü
piyasasına girdikten sonraki “entegrasyon” aşamasına gönderme yapar. Bu dönem, şirketlerde genç
çalışanlara ödemek zorunda oldukları giriş seviyesi maaş nedeniyle maliyetlidir. Bu yatırım, Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için bile işletmeler için daha erken bir geri ödeme etkisi ile
çıraklık ve stajı başlatarak eğitim aşamasına kaydırılabilir (Avrupa Komisyonu, 2013).
Bu bağlamda, çıraklık ve staj için şirket içi WBL mentorluğu, kurumsal değişimi etkiler ve
tüm Avrupa'daki şirketler ile Avrupa işgücü piyasasına giren gençler arasındaki insani bağı
oluşturduğu için kaliteli MÖE sağlanmasında hayati bir rol oynar. AB'de şirket içi WBL
mentorlarının yeni ortaya çıkan mesleği için eğitim sağlamak, değerlendirmek ve onaylamak için
ekosistemin tam olarak geliştirilmesinin, WBL'nin daha etkili ve verimli bir şekilde sağlanmasına
yol açtığı açıktır. Böylece Avrupa'da Mesleki Eğitim ve Öğretimin hayati bir parçası olarak kaliteli
WBL önem kazanır. Şirket içi WBL mentorları, WBL sağlayan işletmelerde çalışanlar için bir
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ihtiyaç olarak görünmekte ve çeşitli farklı aktörleri örneğin stajyerleri, işletmeleri, eğitim
kurumlarını veya eğitim merkezlerini, sosyal ortakları, politika yapıcıları ve diğer paydaşları bir
araya getirmektedir. Bu paydaşlar, WBL çerçevesinde yüksek kaliteli Mesleki Eğitim ve Öğretim
programları sunarak gelecekteki işgücünü geliştirmeye aktif katılımı taahhüt eder. Sonuç olarak,
şirket içi WBL danışmanlarının profesyonelleşmesi, WBL bağlamında yeni ortaya çıkan bir meslek
olarak rolleri ve genel performansları için gerçekten önemli hale gelir.
Entelektüel Çıktı 1, şirket içi çıraklık ve staj WBL mentorlarının profesyonelleşmelerini
sağlamak için e-sertifikasyon şemasıyla kaliteli bir e-kursun geliştirilmesi için projede sıralı
adımlarının başlatılmasını ele alır. WBL bağlamının dinamizmi ve hem toplum hem de pazar için
karşılıklı yararları olan bu yeni meslek için, yeni iş profilini, görev ve sorumlulukları ile
tanımlamanın temellerini atarak ilgili performans kriterlerinin yetkinlik matrisiyle sonuçlanan
temelleri belirler. IO1'in getirdiği yenilik, Dee Fink'in (2003) hiyerarşik olmaktan çok etkileşimli ve
ilişkisel olan yenilikçi taksonomisine dayalı olan öğrenme çıktılarının tasarımıdır. L. Dee Fink'in
yeni Önemli Öğrenme Sınıflandırması, öğrenmenin nasıl öğrenileceğini öğrenme, liderlik ve
kişilerarası beceriler, iletişim becerileri, etik, karakter, hoşgörü ve değişime uyum sağlama gibi
önemli yönleri içerir. Dahası, öğrenmeyi desteklemeye yönelik öğrenme yaklaşımı, eş zamanlı ve
eşzamansız öğrenme etkinliklerini etkileşim ağı ve akran öğrenimine odaklanarak birleştiren
harmanlanmış andragojiye (yetişkin öğrenimi) dayalı olacaktır. IO1 çıktıları projenin bel kemiği
olacak ve bunlara dayalı olarak sonraki IO'lar kurs müfredatına (IO2), sertifikasyon şemasına (IO3),
değerlendirme metodolojisi geliştirmeye (IO4) ve e-kurs içeriği oluşturmaya (IO5) dayanarak nihai
e-sertifika (IO6) ile sonuçlanacaktır.
İlk bölüm, çok disiplinli ve çok kurumlu perspektiflerin diyalektik birleşmesi ve ders tasarım
sürecinin organik bir evrimine vurgu yaparak sosyal yapılandırmacılık paradigmasını takip eden IO1
metodolojisini sunar.
İkinci bölüm, en iyi uygulamaları tespit etmek için karşılaştırmalı bir analize götüren ve en
iyi uygulamaları tespit etmek için karşılaştırmalı bir analize yol açan, dünya çapında mevcut
kursların en son teknoloji masa araştırması yoluyla kıyaslanması yoluyla tanımlandığı biçimde şirket
içi WBL mentorunun profilinin, görevlerinin, rollerinin ve sorumluluklarının betimlenmesini içerir.
Leonardo da Vinci projesi CERTITUDE ve CERTI4TRAIN ve Erasmus + KA2 MentorCert gibi
önceki projelerden en iyi uygulamalar ile de kıyaslamalı analiz yapılmıştır.
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Üçüncü bölüm, masa başı araştırma bulgularına, önceki AB projelerinin aktarılabilirliğine,
ISO 21001 (ISO, 2018) ve NP4512'ye (IPAC, 2012) dayalı şirket içi WBL şirket içi WBL
danışmanları için Yetkinlik Matrisini yansıtan performans kriterlerinin derlenmesini, kuralları ve
düzenlemeleri kapsar.
Dördüncü bölüm, Dee Fink’in (2003), önerdiği öğrenme çıktıları taksonomisi ile önemli
öğrenme deneyimlerinin geriye dönük tasarım model sürecini izleyen yetkinliğe dayalı geriye dönük
kurs tasarımının ilk aşamasını içerir ve son olarak, sonuçlar IO1'i özetlemektedir.
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Bölüm 1 Metodoloji

Öğrencinin belirli, bağlamsal ve konumlandırılmış bir çevre ile etkileşimi yoluyla
öğrenmenin gerçekleştiği bağlamsal sosyal çerçeveyi destekleyen sosyal yapılandırmacılık
paradigmasının sosyal-bilişsel teorilerini(Trif, 2015)

takip ederek ve yeterlilik yapısının çoklu

perspektiflerinin epistemolojik bağlamı içinde Mulder'ın yaklaşımını temel alarak (2001, s. 151-152,
aktaran Soare, 2015, s. 974) şirket içi WBL mentorunun dersi için metodolojik yaklaşım kullanıldı;
yetkinliğe dayalı geriye dönük tasarım için bir geliştirme stratejisi oluşturuldu. Bu bağlamda,
konsorsiyum içindeki ve dışındaki uzman paydaşların masa başı araştırması ve odak grup çalışmaları
sonucu, yeni ortaya çıkan mesleğin yeterlilik matrisinden şirket içi WBL mentorunun kurs tasarımını
yani IO1 çıktısını oluşturmak için yöntemler ve araçlar hazırlandı. Buna göre, görevlerden, rollerden
ve sorumluluklardan oluşan bulgular hazırlandı. Projemizin işbirliğine dayalı sanal çalışma alanı,
projemizin google drive bulut tabanlı paylaşım belgeleriyle birlikte, konsorsiyumun işbirliğini ve
aşağıdakileri içeren yetkinlik temelli kursu oluşturmak için adım adım bir yapı hazırlandı ve
uzmanlık paylaşımı yapıldı:

• Mentorluk alanında geliştirilecek kursumuzun bağlamsal konumunu anlamak,
• Şirket içi WBL mentorunun yeni mesleğinin gelecekteki profesyonel rolünü analiz
etmek,
• Yeni ortaya çıkan şirket içi WBL mentorunun görevlerini, rollerini ve sorumluluklarını
tanımlamak,
• Bu yeterlilikleri, öğrenme merkezli geriye dönük tasarıma uygun olarak karşılık gelen
öğrenme çıktıları, değerlendirme kriterleri ve öğretme öğrenme etkinlikleri ile uyumlu
hale getirmek,
• Bulgularını akran incelemelerini yapmak ve diğer uzmanlarla doğrulamak.
Kurs tasarımımız için en uygun öğrenim çerçevesini gözden geçirmek ve entegre etmek
amacıyla, AB'de ve dünya genelinde mentorlar ve şirket içi eğitmenler için halihazırda
mevcut olan eğitim kursları için işbirliğine dayalı bir masa araştırması gerçekleştirildi.
Bulgular, devlet kurumları, özel şirketler, uluslararası kuruluşlar ve AB projelerinin
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konsorsiyumları gibi çeşitli kaynaklardan edinilmiştir. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki
(Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg ve Birleşik Krallık) ve
dünya çapındaki (Ohio, ABD ve Myanmar) eğitim programları, 28 AB ülkesindeki modeller
ve uygulamalar hakkında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapor Uluslararası
İnsan Hakları Eğitim Programı (Equitas) Merkezi ve bir Leonardo da Vinci eğitim kursu
(Portekiz, Belçika, Türkiye, Slovakya, Polonya, Birleşik Krallık konsorsiyumu tarafından) ve
ayrıca konsorsiyum ortaklarının CERTITUDE gibi önceki ilgili projeleri , MentorCert ve
CERT4TRAIN aktarılabilir öğeler açısından incelendi. On altı farklı eğitim programı ve ilgili
önceki üç AB projesi arasındaki karşılaştırmalı bir analiz, iki amaca sahip olan bu kurslar
arasında en iyi uygulamaların bir araya getirilmesini sağladı:
• Yeni ortaya çıkan şirket içi WBL mentorluk mesleğinin tanımını, işlerinin görev ve
sorumluluklarını ve dolayısıyla şirket içi WBL mentorunun profilini oşuşturmamıza yol
göstermesi amacıyla çerçevelemek,
• Eğitim kursumuz için kurs tasarımımıza başarılı stratejileri entegre etmek.

Yukarıda belirtilen tüm veriler toplandıktan ve analiz edildikten sonra şirket içi bir WBL
mentor yetkinlik matrisi geliştirilmiştir. Metodolojik aşamalar (Tablo 1), yetkinlik ve şirket içi WBL
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mentoru kavramlarının ortak bir yorumuyla ve metodolojik düzeyde sonraki adımların temelini
oluşturacak

yeterlilik

çerçevesinin

potansiyel

yapısıyla

başlatılmıştır.

Belirlenen

kavramsallaştırmalar ve geçici çerçeve, yetkinlik alanlarına karşılık gelen yeterliliklerle
belirlenmesini ve ardından Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) içinde seviyelendirilmesini
sağlayacaktır. Bu çerçevede, konsorsiyum, insan performans teknolojisi içindeki mevcut iki modelde
uygulamanın yeni mesleğin sonuçlarına, yani görevlerine doğrudan uyumu ifade edeceğine karar
verdi. Roller ve sorumluluklar (Teodorescu, 2006) buna göre oluşturuldu. Sonuç olarak, yeterlilik
kavramı, mesleğin hedeflerinin en verimli şekilde gerçekleştirilmesine yol açan performansın bir
fonksiyonu olarak değerli sonuçlar yaratan ortak bir anlayış zemini buldu (Gilbert, 1996, s. 17'den
aktaran Teodorescu, 2006, s. 28), ancak, yorumlayıcı paradigmamıza dayanarak, bu işlev, işveren ve
çalışan gibi birden çok perspektifle değerli performans olarak yorumlanabilecek şeyi bağlamsal
olarak inşa etmek için sosyal bir süreci içerir (Rigby ve Sanchis, 2006). Konsorsiyumumuz
multidisipliner bakış açılarını ve sosyal ortakların kolektiflerini içerdiğinden, sadece şirket içi WBL
mentorun işverenine değil, aynı zamanda gelecekteki çalışanlara yönelik yetkinlik kavramı
perspektifi için çok seviyeli yaklaşım benimsenmiştir.
Dört boyutlu Avrupa e-Yetkinlik Çerçevesi (Breyer, Hook ve Marinoni, 2007) ve Deming'in
Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al (PDCA) döngüsünün bir birleşiminden türetilen yaygın olarak
kavramsallaştırılmış yetkinlikleri (Tablo 2) geliştirmek için çerçeve yapısı (Tsutsui, 1996) oluşturdu.
Sonuç olarak, 1. boyut bu süreci takip eden yetkinlik alanlarının geniş tanımını içeriyordu. 2. boyut,
konsorsiyumun çoklu perspektiflerinden her yeterlilik alanı için bir dizi performans kriterinin
detaylandırılmasıyla devam etti ve son olarak 3. boyut korelasyonu içeriyordu. Avrupa Mentorluk ve
Koçluk Konseyi Yetkinlik Çerçevesinde yer alan Uygulayıcı seviyeleriyle ve ilgili Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesinde performans kriterleri seviyesi değerlendirildi.
Geliştirilen yetkinlik matrisine dayanan eğitim müfredatının tasarımı, öğrencilerin
bağlamsallığına odaklanan öğrenme merkezli geriye dönük tasarım modelini izledi ve böylece,
içerikle ilgili bağlamsal çıkarımları belirlemek için bir durumsal faktör analizi yapıldı- Şirket
mentorunun geliştirilecek kursu. Bu analiz, yeterlilik matrisinin performans kriterlerinden ve uyumlu
değerlendirme kriterlerinin ve öğretme öğrenme faaliyetlerinden türetilen öğrenme çıktılarının
geliştirilmesi için çerçeveyi belirler
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Tablo 1 Yetkinlik Matriksi Geliştirme Süreci
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IO1 çıktıları, projemizin omurgasını oluşturur ve bu nedenle, aşağıdaki IO2, IO3, IO4 ve IO5 ile
sinerji, yatay bir silo yerine IO liderleri arasında sürekli işbirliğine dayalı organik, birbiriyle ilişkili
bir çabayla oluşturuldu. Her bir süreç, paralel çalışmayı zorunlu sayan ve bazen önceden geliştirilmiş
olan çıktıların yeniden değerlendirilmesini kaçınılmaz hale getiren diğer birçok unsura girdi sağladı.
Bununla birlikte, bu durağan olmayan süreç, bir ders tasarımının, yalıtılmış ve bağımsız, cansız
kutulardan ziyade karşılıklı bağımlılıkları ve karşılıklı ilişkileri olan canlı bir organizma olarak
kavramsallaştırılmasını kanıtlamaktadır. Gelişen ve birbiriyle bağlantılı IO1 süreci, Şekil 1'de
gösterilmektedir ve sonraki bölümlerin her birinde daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Resim 1 IO1 metodoloji akış tablosu
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Bölüm 2 Şirket içi WBL mentorun profili

Entelektüel Çıktı 1'in ilk görevi, şirket içi WBL mentorunun işini görevlerine ve
sorumluluklarına odaklanan profilini, WBL eğitmenleri ve akademik mentorlar gibi diğer
mesleklerden mentorlardan ve WBL'de yer alan diğer meslek türlerinden farklılaştıran yeni bir
meslek olarak tanımlamaktı. Çıraklık ve staj profili için şirket içi WBL mentorunun geliştirilmesi,
kurs tasarımımıza dahil edilmek üzere istenen öğrenme çıktılarına rehberlik eden

görev ve

sorumluluk yeterliliklerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Çalışmalar, iş profilinin ana faaliyetlerini
oluşturmak ve kurs tasarımımıza başarılı stratejileri entegre etmek için temel teşkil eden, AB'deki ve
dünya çapındaki mentorlar için kurslar üzerine bir en iyi uygulamalar masası anketiyle başlatıldı. En
iyi uygulama masası anketimiz, sonraki iki görevimiz için, yani şirket içi WBL danışmanları için
Yetkinlik Matrisinin geliştirilmesi ve kursları tasarımı için içgörü sağladı.

2.1. En İyi Uygulamaları Tanımlamak
En iyi uygulamaların belirlenmesinin ve uygulanmasının, şirket içi WBL danışmanları için
başarılı bir kurs tasarımı ve gelişim projesine olan etkisini belirlemek önemlidir. En iyi uygulamalar,
kurs tasarımımız için aşağıdakiler gibi yararlı girdiler sağlayabilir:
• Fikri çıktılarımızın iyileştirilmiş kalitesi;
• “Tekerleği yeniden icat etmek” için gereksiz kaynak harcamalarından tasarruf ederek
maliyet etkinliği;
• Başarısı kanıtlanmış örneklerle zayıf stratejilerin benimsenmesinden kaçınma;
• Ortaklar tarafından bulgularını sentezleyen proje çıktılarının artan etkinliği (Ulusal Kaynak
Merkezi, 2010, s. 6).
Bu bağlamda, şirket içi WBL mentorunun profilini, ilgili görev ve sorumlulukları ile
tanımlama görevimizi yapmaya çalışmadan önce, kurs tasarımımıza rehberlik edecek kapsamlı bir
yeterlilik matrisine oluşturacağız. Bu amaçla, konsorsiyum mevcut mevcut kursların sistematik bir
incelemesini yaptık. Bir amacımız da, programatik ve organizasyonel yönleri konusunda için en iyi
uygulamaları ve son teknoloji stratejileri belirleme bakış açısıyla şirket içi WBL mentorları için
teorik ve pratik araçlar sunmaktı.
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Sonuç olarak, bu sistematik incelemeye yaklaşımımız öncelikle kursun sunumunda
kullanılan yöntemler gibi programatik alanlara odaklandı (örneğin ihtiyaç analizi, modüller, mevcut
yetkinlik profilleri, kurs tasarımı, kurs sunumu, değerlendirme, lojistik, bağlama özgü süreçler) vb.)
ve kursun uygulanmasını etkileyen yöntemler gibi organizasyonel alanlarda (ör. yönetişim, finansal
yönetim, BT, pazarlama vb.), karşılaştırılabilirlikleri ve aktarılabilirlikleri nedeniyle entelektüel
çıktılarımız için derin bir kavrayış ve işlevsellik sunabilir (Ulusal Kaynak Merkez, 2010, s.6-7).

2.1.1. Mevcut uygulamaların Masa Araştırması
“Şirket içi WBL danışmanları için kurslar" anahtar arama sözcüklerini içeren basit bir Google
araması, neredeyse 50 milyon sonuç verir. Sonuç olarak, şirket içi WBL mentorluk uygulamasını ve
hizmetlerini iyileştirmek için çok sayıda kurs vardır, ancak yine de şirket içi WBL mentorluk
kursunu neyin en iyi şekilde oluşturabileceğine dair yeterli kanıt veya içgörü sağlamak için bu tür
kanıtların sistematik bir incelemesi ve Şirket içi WBL danışmanları gibi daha spesifik bir ekonomik
sektör için benzer bir bağlamsal kurs geliştirmek isteyen paydaşlar için rehberlik gerekmektedir. Bu
sorunun büyük ölçüde ikincil öneme sahip olduğu kolaylıkla tahmin edilebilir. Projemiz bu bilgi
açığını gidermeye karar verdi ve projemizin 1. Görevi, programatik ve organizasyonel yönlerini
haritalamak ve bunları gerekli sağlam temeller olarak görmek amacıyla şirket içi WBL mentorları
için mevcut kursların sistematik bir literatür incelemesini yaparak rotamızı inşa etmektir. Bu arka
planda, mevcut uygulamalar için masa başı araştırmamız şunları hedefliyor:
a) Şirket içi WBL mentorları için MEÖ alanında nelerin yenilikçi, gelecek vaat eden, etkili ve / veya
en iyi uygulamaları oluşturduğunu belirlemek için şirket içi WBL mentorları için son teknoloji
kursların kanıta dayalı sistematik incelemesinin yapılması,
b) projemizin entelektüel çıktılarını oluşturmak için en iyi uygulamaları değerlendirmek ve
sentezlemek,
c) kursların programatik ve organizasyonel yönlerinin teorik ve pratik uygulamalarını, görevleri ve
yeterlilik matrisi ile şirket içi WBL şirket içi WBL mentor profilini ve bunları eğitmek için ilgili
kurs tasarımı ve geliştirmesini oluşturmanın temeli olarak düşünün.
Sonraki bölümler, masa başı araştırması için benimsenen analitik çerçevenin önemli noktalarını ve
ardından verileri incelemek ve analiz etmek için kullanılan yöntemi ve son olarak bulguların ve
yorumlarının bir sunumunu sunar.
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2.1.2. Analitik çerçeve: En iyi uygulamanın betimlenmesi
Farklı bağlamlardaki çoklu yorumları nedeniyle (Tuokuu, Idemudia, Gruber ve Kayira, 2019,
s. 923) "en iyi uygulama" teriminin kavramsallaştırılmasınından çıkışla, neyin bir kavram olarak
nitelendirildiğine dair net bir anlayış gerekir. En iyi uygulamanın belirlenmesinin önünü açmak için
pratik yapmak da önemlidir. Bir uygulama bir yöntem, strateji, aktivite, sistem, süreç, teknik, taktik
veya yaklaşım olarak yorumlanabilir. Bir ders tasarımı, gelişim aşamalarında ihtiyaç analizinden son
değerlendirmesine kadar çeşitli uygulamaları içerir ve en iyi uygulamayı oluşturan tanım ve
standartlar, uygulamaları tanımlamak ve sınıflandırmak için farklı kriterlerin kullanılması ve
terimlerin farklı yorumları nedeniyle literatürde farklılık gösterir. Bu nedenle, kurslar içindeki
benzer uygulamaları karşılaştırırken etkinliği değerlendirmek için açık parametrelerin açıkça
tanımlanması gerekli görülmektedir.
Hughes ve Smart'a (1994) ve Tuokuu ve ark. (2002)’a göre, en iyi uygulama “anlamlı bir
karşılaştırmayı mümkün kılmak için yeterince benzer koşullarda diğer şirketler tarafından elde
edilen standarda daha iyi veya eşit bir standarda göre gerçekleştirilen bir faaliyet veya eylemdir” (s.
290). Projemiz için, en iyi uygulamaları tespit etmemize rehberlik edecek güvenilir karşılaştırmalar
yapmak ve analitik bir çerçeve geliştirmek için bu yorumu benimsedik. Tüm ortaklara en iyi
uygulamayı neyin oluşturduğuna dair birleşik bir model ve bakış açısı sağlamak için, konsorsiyum
şirket içi WBL danışmanları için bir sınıflandırma aracı oluşturmak amacıyla sunulan kursları
değerlendirmek için toplu bir gösterge geliştirmiştir (Ek A'ya bakınız). Amacımız, yenilikçiden en
iyi uygulamaya evrimleşen uygulamaların yorumlanmasından oluşan en iyi uygulamaları ve her
evrimsel seviyeyi karşılamak için kriterleri belirlemek. Bu bağlamda, uygulamalar aşağıdaki
evrimsel ölçeğe göre sınıflandırılabilir:
1. Yenilikçi - Kavram içinde olan veya belirli bir bağlamda geliştirilmiş olan ve uzun vadede
en iyi uygulama olma potansiyelini gösteren bir yöntem, strateji veya teknik yenilikçi olarak
adlandırılır. Diğer bağlamlarda ilgi düzeyi, etkinliği ve replikasyon potansiyeli henüz
kanıtlanmamıştır.
2. Umut Verici - Belirli bir bağlamda işe yaramış ve ilk aşamalarında uzun vadeli
sürdürülebilir etkiye sahip en iyi uygulama olma yolunda umut vaat eden bir yöntem, strateji veya
teknik umut verici olarak değerlendirilir. Gelecek vaat eden bir uygulama, halihazırda başarılı
sonuçlar yoluyla öznel temele ve diğer bağlamlar arasında çoğaltma potansiyeline sahip olmalıdır.
3. Etkili - Yüksek düzeyde verimlilik veya etkinlik gösterdiği ve başarılı sonuçlar ürettiği
kanıtlanmış bir yöntem, strateji veya teknik etkili olarak adlandırılır. Etkili uygulamalar, nesnel
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araştırma ve değerlendirme yoluyla yenilikçi veya tekrarlanabilir bir yaklaşım gösteren kanıta dayalı
ve kanıtlanmış etkili ve sürdürülebilirdir.
4. En İyi - Belirli bir durumda diğer yollarla elde edilenlerden daha üstün sonuçlar gösteren
ve diğer durumlar için uyarlanabilen bir yöntem, strateji veya teknik en iyi yöntem olabilir. Bunun,
öznel ve nesnel veri kaynakları tarafından sağlanan kanıtlarla etkili bir şekilde çalıştığı ve başarılı
sonuçlar ürettiği gösterilmelidir (Robin, 2011; National Resource Center, 2010).
İyileştirmeler yapıldıkça ek kriterler karşılanarak daha yüksek bir sınıflandırmaya geçiş
sağlanır. Genel olarak, bu, titiz bir değerlendirme, kanıtlanmış başarı, etki ve çoğaltma kapasitesi
gerektirir (Robin, 2011).
Bu metodoloji tarafından önerilen kriterler aşağıdaki bölümde ele alınmaktadır.
2.1.2.1. En iyi uygulamalar matrisi: Bir sınıflandırma aracı
Tablo 3'teki aşağıdaki matris, bir Uygulamayı sınıflandırmak için gereken kriterlere göre sıralamak
veya Uygulamanın evrimsel ölçekte nerede olduğunu belirlemek için bir çerçeve sağlar. Bir
Uygulamanın matris üzerinde konumlandırılması, her bir uygulamayı karakterize eden kriterlerin
karşılaştırılmasına dayalı olarak, söz konusu Uygulamanın En İyi Uygulama olarak sınıflandırılma
potansiyeline ilişkin bir gösterge sağlar; bunlar aşağıdaki gibidir:
1. Sürdürülebilir- Bu uygulama, finansman sonrası dönemde bile konsorsiyum tarafından aynı
standartlarda veya düzeyde sürdürülebilir.
2. Tekrarlanabilir- Bu uygulama sınırlı bir ölçekte tekrarlanabilirlik göstermiştir ve / veya birden
fazla bağlamda etkili bir şekilde çalışabilir.
3. Teklif Uyumlu- Bu uygulama, projemizin çıktıları ile uyumludur.
4. Gerekli Görülen- Bu uygulama, projemizin çıktıları ile örtüşür ve hariç tutulamaz (Robin, 2011;
National Resource Center, 2010).
Matrisin sol üst köşesine yerleştirilen uygulamalar, daha düşük bir sıralamaya sahip olanlardır, oysa
matrisin sağ alt tarafına yerleştirilenler en yüksek sıralamaya sahip olanlardır. Sonuç olarak, ortaya
çıkan sıralama, belirli bir uygulamanın evrimsel ölçekte nerede olduğunu gösterecektir (Robin,
2011).
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Inovatif
Uygulama

Umut veren
uygulama

Verimli
uygulama

En iyi
uygulama

Sürdürülebilir
Tekrar edebilir
Öneri ile uyum
Gerekli görülen
Tablo 2 En iyi Uygulamalar matrisi (Robin, 2011’den uyarlanmıştır)

Kriterler IO1 projesinin çıktılarına ve ihtiyaçlara göre uyarlandı. Bu kriterler aşağıdaki Tablo 4’te
detaylı olarak açıklanmaktadır:

Kriterler
Inovatif
Uygulama

Yatay Eksen
Tanım
 Sorunu ele alan yeni bir öneri
 Henüz geniş ölçekli test
edilmemiş
 Kısıtlı desteklenen veri

İlgili Sorular
Bu fikir yenilikçi mi? Eşsiz
mi? Mevcut uygulamaları
önemli ölçüde geliştiriyor
mu?

Umut Veren
uygulama



Kısıtlı olarak uygulanan yeni
öneri
 Kısıtlı boyutta tekrar edilir
 Pozitif sonuçlar veren yeterli
miktarda destekleyici veri

Bu uygulama bir ya da iki
kuruluşta uygulandı mı?
Sonuçlar veya değerlendirme
öznel mi, doğrulanmış mı?

Verimli
uygulama






Kanıtlanmış verimlilik
Uzun dönemli çözümler
Geniş ölçüde tekrarlanabilirdik
Pozitif sonuçlar veren kanıtlanmış
veri

Bu uygulama uzun zamandır
kullanılıyor mu? Sonuçları
objektif bir biçimde
değerlendirilip dışarıdan
denetlendi mi?

En iyi uygulama



Verimliliği kanıtlanmış inovatif
uygulama
 Yeni sunulan çözüm
 Yeterli boyutta tekrarlanmış
 Pozitif sonuçlar veren sonuca
götüren veri

Fikir mevcut uygulamalardan
farklı mı? Operasyonel
değerini verimli olarak
kanıtladı mı?

Sürdülebilir




Dikey Eksen
Pahalı değildir
İstikrarlı sonuçlar sunar

Değerinden daha fazla çaba
mı gerektiriyor? Bir bireye mi
dayanıyor? Sponsorluğu var
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Tekrar edilebilir



Tekrarlanabilir

Öneri ile Uyum



IO önerileri ile uyumludur

Gerekli görülen
kısım



Sonuçlarımızda yer alır

mı? Ekonomik kaynak
sağlanıyor mu?
Yerel nedenlerden dolayı
kısıtlı mı? Tekrarlanabiliyor
mu?
Önerimizin IO larında yer
alıyor mu? Beklenen
sonuçları aşıyor mu?
Onsuz yapamayacağımız bir
şey mi? Tüm eğitimlerde yer
alıyor mu?

Tablo 3 (Robin, 2011; National Resource Center, 2010’dan Uyarlanan En iyi Uygulamalar Matris
Kriterleri
Bir Uygulamanın sınıflandırılması, modelin her iki ekseninde de artımlıdır. Bu, bir seviyeye
ulaşmak için önceki tüm gereksinimlerin karşılanması gerektiği anlamına gelir, yani biriktiricidir ve
yerine getirilmesinden önceki kriterlere bağlıdır. Bir Uygulama, ulaştığı en düşük kümülatif
seviyede sınıflandırılır. Aşağıdaki Tablo 5'deki gibi kriterlerin başarılma derecesini belirlemek için
bir puanlama matrisi de bir Uygulamanın sınıflandırılmasına yardımcı olmuştur:

Innovatif
uygulama

Umut veren
uygulama

Verimli
Uygulama

En iyi
Uygulama

Sürdülebilir

1

2

3

4

Tekrar edilebilir

2

3

4

5

Öneri ile
uyumluluk

3

4

5

6

4

5

6

7

Gerekli görülmesi

Tablo 4 Uygulama araçlarının sınıflandırılması (Robin, 2011’den uyarlanmıştır)

Bu tablo, yerine getirilen Kriterleri matrise eşleyerek her bir Uygulamayı derecelendirmek
için kullanılmıştır. Ortaya çıkan sınıflandırmanın nedenleri, karşılanan Kriterlere dayalı olarak
gerekçelendirilebilir ve ayrıca Uygulamanın daha yüksek bir sınıflandırma alması için daha fazla
geliştirilmesi gereken kriterleri de gösterebilir (Robin, 2011). Projemizin amacı doğrultusunda,
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yukarıdaki ölçekte 6-7 puan alındığında “en iyi uygulama” olarak nitelendirilen uygulamalar ortaya
çıkar.
2.1.2.2. Metodoloji
IO1 çıktıları sürecimize dahil edilmeleri için en iyi uygulamaların tanımlanmasına yönelik
metodoloji aşağıdaki aşamalardan oluşur:
1. Gerekli veri alanlarının belirlenmesi- Hangi kurs özelliklerinin toplanması gerektiğinin
belirlenmesi hayati önem taşıyordu.
2. Literatür araştırma stratejisi- Bu strateji, projemizin ihtiyaçlarını karşılamak için veri
arayışında belirli bir protokolü izledi.
3. Kursun değerlendirme unsurlarının belirlenmesi- Değerlendirmemizi projemize dahil
etmek için aktarılabilirliklerine bağlı olarak hangi kurs unsurlarının daha gerekli olduğuna karar
vermek önemliydi.
4. Belirli bir kursun öğelerinin değerlendirilmesi- Önceki aşama kursun unsurlarından
belirtilenlerin değerlendirilmesi, geliştirdiğimiz En İyi Uygulamalar sınıflandırma aracımızla
karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.
5.

Uygulamaların

Doğrulanması

ve

Sınıflandırılması-

Doğrulama

süreci,

dokümantasyonun analiz edilmesinden ve uygulamanın en iyi uygulama ve etkili bir uygulama,
gelecek vaat eden bir uygulama veya yenilikçi bir uygulama olarak sınıflandırılmasından
oluşuyordu. Kapsamlı bir doğrulama süreci, hem öznel (akran değerlendirmesi) hem de nesnel veri
noktalarının (En İyi Uygulama sınıflandırma Matrisi) incelenmesini içermiştir (Tuokuu ve diğerleri,
2019; National Resource Center, 2010).
Bu bağlamda, konsorsiyum tarafından belirlenip karşılıklı mutabakata varıldıktan sonra
toplanması gereken temel ders özelliklerinden oluşan masa başı araştırma aracı olarak kullanılmak
üzere bir şablon geliştirilmesiyle süreç başlatılmıştır (Ek B'ye bakınız). Ortaklar daha sonra kendi
ülkelerinde halihazırda var olan veya literatürde veya internette 2010 yılından itibaren bulunan
kurslardan alınan bilgilerle birlikte geliştirilen şablonu tamamlamaya davet edildi. Ortaklar, veri
toplandıktan sonra, değerlendirmelerini aşağıdaki kursun unsurlarına odaklayacaklarını belirlediler
ve karşılıklı olarak anlaştılar (Şekil 2):
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Resim 2 Derse ilişkin değerlendirilecek veri toplama unsurları
İhtiyaç analizi- metodoloji- değerlendirme- sonuç

2.1.3. Masa Araştırması Bulguları: en yeni en iyi uygulamaların bir araya getirtilmesi
Mevcut eğitim kurslarının çoğu, mentorların hazırlanmasına organizasyonel bir süreç olarak
atıfta bulundu. Bir eğitim kursunun tamamlanmasının ardından bağımsız bir koç ve akıl hocası
olmak için bireysel bir süreç olarak çalışma olasılığından sadece Birleşik Krallık durumunda
açıkça bahsedilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, kursların İhtiyaç Analizi, Metodoloji,
Değerlendirme ve Dağıtım kurs tasarım unsurlarına göre gözden geçirildi. Projenin ortakları, on
altı mentorun eğitim kurslarını inceledi.
dokuz AB ülkesi ve üç AB dışı ülke (Myanmar, Ohio, Türkiye),
şe dayalı öğrenim / çıraklık eğitimlerinde öğretmenler ve eğitmenler için
modeller ve uygulamalar hakkında bir Avrupa Komisyonu raporu (Avrupa Komisyonu,
2017),
ararası İnsan Hakları Eğitimi Merkezi (Equitas) tarafından sunulan bir "eğitmeni
eğitme" kursu ve
z, Belçika, Türkiye, Slovakya, Polonya ve Birleşik Krallık konsorsiyumu
tarafından sunulan bir Avrupa projesi (LdV Projesi, 2013-2015).
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İncelenen unsurlar şunlardı (bkz.Ek B):
1. Eğitim kursuna katılım için gerekli ön koşullar (eğitim seviyesi- önceki deneyim ve bilgi)
2. Eğitim kursunu sunan kuruluş, kamu veya özel kuruluş
3. Eğitim kursunun hedefleri ve öğrenme çıktıları
4. Eğitim kursunun içeriği ve biçimi (metodoloji)
5. Eğitim kursunun süresi ve maliyeti
6. Eğitim kursunun değerlendirme prosedürü (varsa) ve sunduğu akreditasyon
7. Şirketin bu tür eğitim kursları sunmaya uygunluğu (uygunluk ve altyapı, donanım,
yazılım veya gerekli belgeler gibi ön koşullar).

2.1.3.1. Eğitime katılmak için gereken ön koşullar (eğitim seviyesi, önceki deneyim ve bilgi)
Bir kişinin bir mentorun eğitim kursuna katılmaya hak kazanması için karşılaması gereken
ön şartlarla ilgili olarak, ülkelerin çoğu pedagojik yeterliliğe sahip olan veya olmayan halihazırda
yetenekli işçilere yöneliktir. Pedagojik okuryazarlık, rolü psikososyal kadar eğitici olmadığından,
mentor olmak için güçlü bir ön koşul olarak ortaya çıkmamaktadır. Mesleki bir saha içi eğitimin ön
şartı, gelecekteki mentorların zanaatkar olması veya bir mesleki üst orta öğretim kurumundan
(örneğin teknik okul) mezun olması gibi bir zanaatkarlık yeterliliğine sahip olması gerekliliği bazı
ülkelerde karşılanmaktadır. Mikro KOBİ'ler söz konusu olduğunda, işverenlerin kendileri- ya
şirketin sahibi ya da yöneticisi- genellikle herhangi bir başlangıç eğitimine katılmadan bir mentor
rolü üstlenirler.
Ayrıca, önceki deneyim, gözden geçirilen tüm ülkelerde gelecekteki mentorlar için olmazsa
olmaz bir koşuldur. Çalışma alanındaki önceki pratik deneyimin kriteri, her durumda, işte iki yıllık
deneyimin asgari ön koşulu olarak belirlenir. Birleşik Krallık'ta ayrıca, bir mesleki gelişim rolüne
geçmek veya bir serbest koç veya akıl hocası olarak bir kariyere başlamak isteyen yöneticiler /
bireyler için, yani şirkette çalışmayan gelecekteki mentorlar için bir hüküm vardır. Almanya'da en
az altı yıllık ilgili mesleki deneyim, daha önce tanınmış bir mesleki yeterlilik olma olasılığını bile
kapsar ve Yunanistan'da, belirli bir meslekte daha önce deneyime sahip oldukları sürece tüm
kalifiye profesyoneller mentor olabilir.
2.1.3.2. Eğitimi sunan kuruluş
Araştırmaya göre, mentorluk eğitim kursu düzenleyen kuruluşlarda çeşitlilik var. Uluslararası
(Equitas) ve AB organları (Avrupa Komisyonu) veya programları (LdV projesinin HBÖ programı
konsorsiyumu), bölgesel odalar veya sanayi odaları, mesleki eğitim merkezleri, üniversiteler, okullar
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ve özel kuruluşlar gibi kurum içi kuruluşlar dışında, Eğitim Kursları eğitim sunar. Finlandiya'da,
Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu Mesleki Eğitim ve Öğretim kurslarından sorumludur.
Yunanistan'da, Çalışma, Sosyal Sigorta ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı denetimindeki Manpower
Employment Organization (OAED), Greek PES (Kamu İstihdam Hizmeti) sürecin tamamının
izlenmesinden, Fransa ve ABD'de ise (Ohio) devlet okulları (özel şirketler gibi diğer kuruluşlarla
işbirliği içinde) iş temelli öğrenme programları düzenler. Türkiye örneğinde devlet üniversiteleri
veya eğitim verme yetkisi olan özel kuruluşların, piyasa dışı kurumlara iş temelli öğrenmede yer
alma şansı veren bir uygulama olan bu eğitim kurslarını düzenleme yetkisinin olduğu durumlar da
vardır.
2.1.3.3. Eğitimin amaçları ve öğrenim çıktıları
Mentorun eğitim kursları, ülkeler arasında çeşitli hedeflere ve öğrenme çıktılarına sahiptir
(Tablo 6). Özel amaçlar ülkeye göre değişebilir ancak genel hedeflerin arkasında ortak bir çerçeve
vardır. Öğrenme hedefleri, kurs / eğitim / projenin sonunda öğrencilerden neler öğrenmelerinin
beklendiğini açıklayan kısa ifadeler olduğundan, çoğu mentor bunları şirket içinde mentilere
rehberlik edebilecek şekilde hazırlamayı amaçlar. İlerleme ve bir bütün olarak mesleki gelişimleri,
her zaman işgücü piyasasına girişlerini ve entegrasyonlarını kolaylaştırma ruhu içinde ilerler. Eğitim
kurslarının hedefleri incelendiğinde, bir mentorun işinin niteliği çıkarılabilir, çünkü vurgu sadece
eğitici boyutta değil, aynı zamanda tüm öğrenme süreci boyunca danışanları destekleme ve teşvik
etme ve genel olarak mentorlukları üzerinde de olabilir. Buna, izleme, genel değerlendirme ve geri
bildirimler dahildir. Birleşik Krallık'ın eğitim kursu, bu sonuçları bir koçluk ve mentorluk kültürü
olarak nitelendirir. Türkiye ve Avusturya’nın eğitim kursları, gelecekteki şirket içi WBL
danışmanlarına verilmesi gereken “pedagojik becerilere” açıkça atıfta bulunmaktadır.

Avusturya
Belçika
Danimarka

Equitas

Finlandiya

Mesleksel ve pedagojik konularla ilgili şirket içi eğitmenlere
belli başlı yetkinlik standartları sunmak
Günlük pratik yapmak için somut araçlara sahip olmak
Meslektaşların yetkinliklerinin ve öğrenim tarzının önemini
kavramak
Farklı hedef gruplara etkin (insan hakları) eğitimleri
tasarlayabilmek ve sunabilmek
Eğitimin çeşitli aşamalarında iş başında öğrenme ve pratik
öğrenim sunabilmek, aynı zamanda her işyeri eğitmeni için
mesleksel yetkinliklerin ve yetkinlik gereksinimlerinin
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değerlendirilmesi

Fransa 1

Yeni bir çalışanın şirkete entegrasyonunu kolaylaştırmak,
yetkinliklerin aktarımını sağlamak ve ilerlemesini desteklemek
için araçların ve metotların olması

Fransa 2

Yeni çalışanları entegre etmeyi, iş yapış biçimini paylaşmayı
ve yetkinlikleri geliştirmeyi öğrenmek

Almanya

Şirket içi eğitmen olmak

Yunanistan

Şirket içi eğitmen olmak

LdV Projesi

Mevcut ve geçerliliği sağlanmış araçların ve metodolojilerin
yeni hedef gruplara aktarımı

Lüksemburg

Şirket içi eğitmen olmak

Myanmar

Şirket içi eğitmen olmak

Ohio- ABD

Öğrencinin deneyimlerinin planlanmasına ve yönetilmesine
yardımcı olmak için, genç öğrenciler tarafından sunulan rutin
zorluklarla başa çıkmaya, gençlerle etkileşim kurarken kabul
edilebilir etkinlik ve davranış türlerini anlamaya hazır olmak

Türkite

Birleşik Krallık

Farklı disiplinlerde çalışanlara pedagojik becerilerin
kazandırılması
Öğrencilere gerekli bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmak için
Başkalarına etkili bir şekilde koçluk veya akıl hocalığı yapma Gelişimde veya bağımsız bir koç olarak kariyer için
mükemmel bir temel oluşturmak & şirket içi WBL mentoru Bireylerin gelişebilmesi için koçluk ve mentorluk kültürü
geliştirmek performansları ve organizasyonel üretkenlikleri Yöneticileri, başkalarının gelişimi için etkin destek sağlamaya
ve performanslarını artırmaya teşvik etmek

Tablo 5 Mentor Eğitim Kursunun Amaçları

Özellikle hedeflerle karşılaştırıldığında, bir eğitim kursunun daha spesifik, gözlemlenebilir
ve ölçülebilir bir parametresi olduğu göz önüne alındığında, eğitim kurslarının öğrenme çıktılarına
kapsamlı bir referans yoktu (Tablo 7). Daha fazla detayın mevcut olduğu ülkelerde, vurgunun çoğu,
özellikle iletişim (etkili iletişim, aktif dinleme, gizlilik, empati, güven ilişkileri kurma, vb.) gibi
kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesine odaklanıyor gibi görünüyor.) Esneklik, takım çalışması,
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problem çözme yetenekleri, motivasyon ve iş etiği gibi bir mentorun girişim ve mentee arasında bir
arabulucu olarak hareket etmesine "yardımcı olacaktır". Pek çok işletme, özellikle de KOBİ'ler,
stajyerleri ağırlamaya aşina değildir ve esas olarak hem şirketin kendisi hem de stajyer için bu
prosedürden en iyi şekilde yararlanmaktadır. Dahası, pek çok şirket, özellikle de KOBİ'ler,
faydaların maliyetlerden daha ağır bastığını düşünmedikleri ve kaliteli çıraklıklar küçük şirketler
için yapması zor olan büyük yatırımlar gerektirdiği için çırak alma konusunda isteksizdir. Buna ek
olarak, bir çırağın daha sonra başka bir işverene geçmesi durumunda işverenler yatırımlarının geri
dönüşünü belirsiz bulabilirler (Avrupa Komisyonu, 2017, s. 18-19). Bu nedenle, şirket içi WBL
mentorları, yalnızca teknik, işle ilgili becerilerin kazanılmasına değil, aynı zamanda işyeri
kültürünün mentee tarafından uyarlanmasına da vurgu yaparak, mentinin şirkete entegrasyonunda
öncü rol üstlenir.

Lüksemburg

Myanmar

Türkiye

Birleşik Krallık

Öğretmenin görevini nasıl konumlandıracağını bilin
-Çırağın şirkete entegrasyonunun nasıl teşvik edileceğini bilin
-Çırak (lar) ile ilişkinin nasıl yönetileceğini bilmek (anlama,
iletişim, pedagojik yaklaşım)
-Uygun bir eğitim kursu oluşturun
-İşletmedeki çıraklara / personele kaliteli eğitim verecek beceri,
bilgi ve tutumu kazandırın
-İşyeri deneyimine kurs konseptlerini uygulamak ve iş başında
eğitim için daha özgüvenli olun
-Rekabet için gerekli becerileri kazandırın
-Öğrenme sürecini hızlandırmak için beceriler verin
- Çırakları motive etmek için liderliği ve becerileri öğrenin
-Beden dilinin doğru kullanımı
-Öğretme becerilerini öğrenin
-Etkili sunum teknikleri kazanın

-İşyeri koçu ve mentorunun rolü ve sorumlulukları hakkında
eleştirel bir anlayış kazanın
-Koçluk ve mentorluğun bir organizasyonu nasıl
etkileyebileceği konusundaki anlayışınızı derinleştirin
-Kendi becerilerinizi, davranışlarınızı ve bilginizi bir koç ve
mentor olarak değerlendirebilme
- Yeterlilik yoluyla bir koç ve mentor olarak kendi
gelişiminizin kanıtını sağlayın ve gelişiminizi planlayın
-Kuruluşunuzda koçluk ve mentorluk planlayın, uygulayın ve
gözden geçirin
-Bireylerin performanslarını ve örgütsel üretkenliklerini
iyileştirebilmesi için bir koçluk ve mentorluk kültürü geliştirin
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Tablo 6 Mentor Eğtim Kursunun Öğrenim Çıktıları (olan yerlerde)

2.1.3.4. Eğitim Kursu İçeriği ve Formatı (metodoloji)
Mentorlara yönelik tüm eğitim kursları yüz yüze yapılır. E-öğrenme veya harmanlanmış
öğrenme yetişkin öğrenimi için çağdaş uygulamalar olsa da, az sayıda eğitim, metodoloji olarak
uzaktan eğitimi (e-öğrenme) kullanır. Tüm eğitim kurslarının müfredatı beş temel eksen etrafında
oluşturulmuştur:
• Akran öğrenimi (deneyimleri paylaşmak)
• Yetişkin öğreniminin temel ilkeleri
• Becerilerin aktarımı
• Eğitimin planlanması / hazırlanması ve uygulanması
• Eğitimin değerlendirilmesi
Yalnızca bir eğitim kursunda (Ohio), her katılımcının ihtiyaçlarına göre özel olarak
hazırlanmış bir içerik vardı, yani sabit olmayan bir içerik vardı. Ayrıca, yalnızca bir kurs (Equitas),
öğrenci merkezli eylem temelli stratejiler aracılığıyla kapasite ve beceriler geliştirmek için katılımcı
dönüştürücü yaklaşımı kullanır. Fransa’nın eğitim kursları, Türkiye’nin ve LdV Project’in sunduğu
eğitim, içerikleriyle ilgili en detaylı eğitim kurslarıydı.
2.1.3.5. Eğitimin Süresi ve Maliyeti: Karşılıklı Bir Uygulama
Eğitim kurslarının süresi, birkaç güne yayılmış sekiz saat (bir gün) ile doksan altı saat
arasında değişir. Örneğin, Belçika ve Fransa’nın incelenen eğitim kursları bir gün sürerken,
Danimarka’da iki hafta ve Almanya’da üç hafta sürer. Ortalama süre iki-beş gündür. Şirket içi bir
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WBL mentorunun eğitim kursunun ideal süresini tanımlamak oldukça zordur, çünkü kurs sadece
teoriyi değil, aynı zamanda en önemlisi çalışma koşullarının pratiğini ve simülasyonunu da içeren
doğası nedeniyle çok kısa olmamalıdır, ancak çok uzun da olmamalıdır. Aksi takdirde, uzun kurslar
şirket içi WBL danışmanlarının katılımı ve ayrıca şirketlerin işverenlerinin katılmasına izin vermesi
için caydırıcı olacaktır.
Oldukça sınırlı veriler göz önüne alındığında, eğitim kurslarının maliyeti öncelikle süresine
ve ikinci olarak bir sertifika / diploma sağlayıp sağlamadığına bağlıdır. Belçika ve Yunanistan'da
incelenen eğitimlere katılım maliyeti yoktu. Eğitim kurslarının geri kalanı için fiyatlar 250 euro ile
1490 euro arasında değişiyor. Çoğu durumda, saatlere, verilen akreditasyona ve değerlendirme
prosedürüne bağlı olarak farklı maliyet seviyeleri mevcut. Eğitim giderlerinin şirket tarafından mı
yoksa gelecekteki mentorun kendisi tarafından mı karşılanacağı net değildir, ancak işverenlerinin
insan kaynakları eğitiminin mesleki gelişimi için ödeme, şirketten uzun vadeli faydalar sağlayan bir
yatırım olarak görülmelidir. Ohio'da, okulun iş temelli öğrenim programları için sponsorluklar
olduğu için eğitim kursunun maliyeti okuldan karşılanmaktadır. Aslında, birçok okul çalışma sahası
danışmanları için bir tür yıllık tanıma faaliyeti planlar. Faaliyetler, basit ödüller ve tanınma
kahvelerinden daha resmi işlevlere (öğle yemeği, akşam ziyafetleri, vb.) kadar çeşitlilik gösterir.
2.1.3.6. Eğitimin değerlendirme prosedürü (varsa) ve sunduğu akreditasyon
Gelecekteki mentorun edindiği yeterlilik ve becerileri değerlendirmek için farklı
değerlendirme türleri vardır. Almanya, Myanmar ve Türkiye'de eğitimlerin tamamlanmasının
ardından sözlü veya yazılı sınavlar yapılmaktadır. Ancak bu bir kural değildir. Danimarka ve
Yunanistan gibi diğer ülkelerde veya Equitas gibi kurumlarda, hiçbir sınav yoktur veya mentorun
değerlendirmesi, kişisel bir portföy veya bir dergi (Birleşik Krallık) oluşturma gibi daha öğrenci
merkezli yöntemlere dayanmaktadır. Bir model eğitim oturumu (Equitas) veya gönüllü bir nihai
uzman konuşması oluşturulması (Avusturya) da seçenekler arasındadır.
Çoğu durumda, eğitimlerin tamamlanması kursiyerler için bir diploma veya sertifika ile
sonuçlanır. Bu diploma, Ticaret Odası (Lüksemburg) tarafından verilen basit bir katılım
sertifikasından veya bir kalfalık sertifikasından (Danimarka) Liderlik ve Yönetim (Birleşik Krallık)
bir lisansüstü diplomasına kadar olabilir. Diplomanın niteliği, kursu veren kuruluşa (Oda,
Üniversite, özel eğitim merkezi), kursun saatlerine ve akreditasyon prosedürüne bağlıdır.
Yunanistan gibi birkaç durumda, sertifika için herhangi bir hüküm yoktur. Sertifika, Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesinin (EQF) 4. Seviyesine karşılık gelir; bu, pratik olarak eğitimli
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danışmanların, çalışma alanındaki belirli sorunlara çözümler üretmek için gereken bir dizi bilişsel
ve pratik beceriye sahip olduğu ve kendi kendini yönetebilecekleri anlamına gelir.
2.1.3.7 Bu tür uygulamalar sunmak için şirketin uygunluğu (uygunluk ve önkoşullar,
gerektiğinde altyapı, yazılım, donanım ve dokümantyasyon gibi)
Pek çok durumda çıkraklık ya da stajyerlik pozisyonları için şirketin uygunluğuna referans
bulunmamaktadır. Bu duruma istisna olarak Avusturya ve Danimarka’da şirket içi eğitim
programlarına katılmak isteyen şirketlerin bazı kriterleri karşılamaları gerekir.

2.1.4. Mevcut uygulamaların sınıflandırılması
Kullanılan matris (bkz. Ek A), her eğitimin değerlendirilmesi için bir çerçeve sunmuş, onu
sınıflandırmak için gerekli kriterlere göre derecelendirmiştir veya evrimsel ölçekte nerede olduğunu
tanımlamıştır. Ortaklar matris üzerinde bir uygulama konumlandırdılar ve bu uygulamanın En İyi
Uygulama olarak sınıflandırılma potansiyeline ilişkin bir gösterge sağladılar. Merriam-Webster
Sözlüğüne göre, En İyi Uygulama, araştırma ve deneyimlerle en iyi sonuçları elde etmek için
gösterilen ve yaygın olarak benimsenmeye uygun bir standart olarak belirlenen veya önerilen bir
prosedür olarak tanımlanır (Merriam-Webster). En iyi uygulama, tüm paydaşları dikkate alır ve
durumlarına empati gösterir, tutarlı sonuçlar sağlar ve sonuçları en üst düzeye çıkarırken kaynakları
en aza indirir. Bu kılavuz, konsorsiyum ortaklarına, her eğitim kursunun uygulamalarını ihtiyaç
analizi, metodolojisi, sunum ve değerlendirme süreçleri veya genel olarak ölçmek için kıyaslama
sürecinde yardımcı olacak faydalı bir metodoloji ve araçlar sağlamıştır ve bunların nihai sıralaması
Tablo 8'de gösterilmiştir.

Ülke

En İyi Uygulamalar
Matrisi Sınıflandırması

Avusturya
Belçika
Danimarka
Equitas
Avrupa Komisyonu
(28 MS)
Finlandiya
Fransa 1
Fransa 2
Almanya

7
3
2
7
Geçerli değil

Kriterler

Genel
İhtiyaç analizi, sonuç
Sonuç
Metodoloji, En İyi Uygulama
Geçerli Değil
Genel, En İyi Uygulama
Metodoloji
Metodoloji
Metodoloji, Değerlendirme

7
2
3
5
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Yunanistan
LdV Projesi
Lüksemburg
Myanmar
Ohio- ABD
Türkiye
Birleşik Krallık

Sonuç
Genel
Metodoloji
İçerik, sonuç
Sonuç, Metodoloji
Metodoloji, İhtiyaç analizi
Metodoloji, Değerlendirme

4
4
2
4
5
5
5

Tablo 7 En İyi Uygulamalar Sınıflandırma aracı yoluyla eğitim kurşununun nihai derecelendirilmesi
(Ek A’ya bakın)

Yukarıdaki tüm ülkelerden mentorlar veya eğitmenler için eğitim kursunu gözden
geçirdikten sonra, Avusturya, Equitas, Finlandiya ve Türkiye'den eğitim kursları, diğer ülkelerin
eğitimlerine kıyasla yüksek sıralarda yer aldı.
Avusturya’nın eğitim kursu gerekli görüldü ve En İyi Uygulama olarak belirlendi. Şirket
içi eğitmenler için yalnızca mesleki değil, aynı zamanda Avusturya yasaları tarafından düzenlenen
pedagojik konularla ilgili belirli nitelik standartları oluşturmayı amaçladığından, kapsamı özel ve
ölçülebilirdir. Çıraklık gibi işe dayalı programları benimseyen firmaların, her ilin Çalışma Odası ve
Çıraklık Bürosu tarafından belirli kriterlere göre uygunlukları, yani nitelikli şirket içi eğitmenlerin
varlığı, çırağın eğitim alacağı faaliyetlerle ilgili gerekli ekipman ve yasal çerçevenin uygulanması
söz konusu olur. Şirket içi eğitmen aynı zamanda mesleki pedagoji ve hukukta da kanıtlanmış
niteliklere sahip olmalı ve bir usta zanaatkar sınavına (İlk Mesleki Eğitim ve Öğretim Eğitmen
Sınavı) girmelidir.
Eğiticinin de bir çırak olabileceğini belirtmek ilginçtir. Kanun tarafından öngörüldüğü üzere,
eğitmen bir çıraklıktan sonra final sınavını geçmiş olmalı ve çalışma alanında en az iki yıllık pratik
deneyime sahip olmalı veya alanında en az iki yıllık pratik deneyime sahip ilgili bir okuldan mezun
olmalıdır. Bir eğitim uygulaması olması gerekmeyen iş alanında en az beş yıllık pratik deneyim de
gereklidir. Pedagojik yeterlilik için, KOBİ'lerin çok büyük bir engel oluşturmaması nedeniyle
oldukça basit ve uygulamaya yönelik bir standart belirlenir.
Bu dersin metodolojisi oldukça derinlemesine ve ayrıntılıdır. İçeriği iki temel kategoriye
ayrılmıştır:% 60 yasal içerik ve% 40 pedagojik içerik. Dört ana modül vardır: 1. Eğitimin
hedeflerinin, işletmede eğitimin belirlenmesi ve planlanması 2. Eğitim önlemlerinin hazırlanması,
gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi 3. Eğiticinin tutum / davranışları (liderlik, motivasyon ve
iletişim becerileri dahil) ve 4. Eğitim- ilgili yasal hüküm. Tüm modüller, kursiyerlerin kişisel,
sosyal, pedagojik ve teknik becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
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Değerlendirme süreci oldukça yenilikçi bir şekilde seviyeler halinde yapılandırılmıştır.
Sertifikalı bir çıraklık eğitmeni (25 puan), lisanslı (40 puan) veya diplomalı nitelikli bir çıraklık
eğitmeni (70 puan) olabileceğinden, geleceğin eğitmeni için üç akreditasyon düzeyi vardır. Şirket içi
eğitmen diplomasının alınması için iki yol vardır: ya bir sınav komitesinden önce bir eğitmen sınavı
ya da final sınavı olmadan bir final "uzman konuşması". İki alternatifin varlığı, tüm olası
kursiyerlerin öğrenme stillerini hesaba katması ve eğitimi, bazı adaylar için ekstra bir yük olarak
görülebilecek final sınavlarından farklı olması nedeniyle en iyi uygulama olarak kabul edilir. Süresi
kırk saattir.
Uluslararası İnsan Hakları Eğitimi Merkezi'nin sunduğu eğitim olan Equitas'ın eğitimi,
eğitmenlerin daha fazla eğitilmesi becerilerinin geliştirilmesi için bir uygulama olarak tasarlanmış
olsa da, iyi yapılandırılmış tasarımı ve metodolojisi nedeniyle En İyi Uygulama olarak kabul edildi.
Yetişkin deneyimsel öğrenme ilkelerine dayanan ve insan hakları eğitmenlerine etkili eğitimci
eğitimi (TOT) atölye çalışmaları planlamak, tasarlamak ve yürütmek için gerekli araçları sağlamayı
amaçlayan altı günlük bir atölye çalışmasıdır. Hem eğitmenler hem de kursiyerler aynı rehber kitap
tarafından yönlendirilirken içeriğin çoğu katılımcıların deneyimlerinden gelecektir. Sürekli düşünme
ve geri bildirim öğrenme sürecinin merkezinde yer aldığından, eğitim “stajyer merkezlidir”.
Dönüştürücü öğrenme teorisi, atölye içeriğinin ve sürecinin temelini oluşturur. İçeriği, İnsan Hakları
eğitimi, Kolaylaştırma sanatı ve katılımcılar tarafından model eğitiminde sonuçları ölçmek için Etkili
Yöntemler seti dahil olmak üzere sekiz modüle bölünmüştür. Eğitim altı gün boyunca gerçekleşecek
şekilde tasarlanmıştır. En az 10, en fazla 30 katılımcının katılması tavsiye edilir. Katılımcılar bir
insan hakları eğitim oturumu için gerçek bir model hazırlayarak öğrenmelerini uygulamaya koyma
fırsatına sahip olduklarından, eğitimin değerlendirmesi eğitici simülasyon yöntemine dayanmaktadır.
Bu değerlendirme yöntemi, geleneksel sınav yönteminin ötesine geçer.
Finlandiya'nın eğitimi, son derece etkili operasyonel değere sahip kursiyerlerin dinamik ve
esnek öğrenimine vurgu yapan En İyi Uygulama olarak da kabul edildi. Sürdürülebilir,
tekrarlanabilir, teklife uygun ve gerekli olduğu düşünülmektedir. Eğitim, mesleki üst orta
öğretimdeki işyeri eğitmenleri için eğitimin planlanması ve uygulanması ve yeterlilik temelli
nitelikler için hazırlık eğitimi ve çıraklık eğitiminde işyeri eğitmenleri için bir temel oluşturur.
Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu'nun desteği için hazırladığı talimatlara göre yürütülür. Mesleki
eğitim ve öğretimde öğrencilerin işyeri eğitmenliği yapan kişilere yöneliktir.
Metodolojisi, esnek uygulama yöntemlerinde ve işyeri eğitmenlerinin en uygun olduğunu
düşündükleri birini seçebilecekleri çok yönlü eğitim fırsatlarında yatmaktadır. Eğitim, katılımcının
öncelikli olarak mesleki üst orta eğitim ve öğretimde öğrencilere, yeterlilik temelli yeterlilikler için
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hazırlık eğitimindeki öğrencilere veya çıraklık eğitimindeki öğrencilere eğitim verip vermediğine
bağlı olarak, her katılımcı için kişisel olarak uyarlanmıştır. Eğitim planlanırken çeşitli mesleki
alanların ve iş yerlerinin özel nitelikleri dikkate alınmalıdır. Mümkün olduğunda, işyerleri eğitimin
uygulama yöntemini belirlemeye katılabilir. Üç modülden oluşur (toplam 3 kredi): 1. İşyerinde
sağlanan eğitimin planlanması, mesleki beceri gösterileri ve yeterlilik testleri (1 kredi) 2. Öğrenciye
talimat verme ve öğrenmeyi değerlendirme (1 kredi) 3. Öğrencinin veya adayın yetkinliklerinin
değerlendirilmesi (1 kredi).
Ayrıca, eğitimin uygulanması için önceden edinilen becerilerin ve bilginin nasıl tanımlanıp
tanındığını belirten bir plan hazırlanmalıdır. Katılımcılar, eğitimin yalnızca oldukça yenilikçi olan
bölümlerini tamamlama seçeneğine sahiptir. Eğitim modüllerinin sabit bir tamamlanma sırası
yoktur. Bunun yerine katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda tamamlanabilir. Eğitim, işyeri
eğitmenlerine çeşitli formatlarda sunulabilir. Eğitim çevrimiçi olarak düzenlendiğinde, eğitim
sağlayıcısı ekipman ve yazılım maliyetlerini üstlenir. İşyeri ayrıca e-öğrenme için donanımlı
olmalıdır. Maliyetiyle ilgili olarak, finansman çeşitli kaynaklardan, örneğin şirketler, ulusal eğitim
idaresi ve eğitim ve yeterlilik sağlayıcılarından elde edilebilir. İşyeri eğitmenleri için eğitim, söz
konusu projeler için belirlenen hedeflere ulaşılmasına katkı sağlaması koşuluyla, geliştirme
projelerinin bir parçası olarak da uygulanabilir. Yaklaşık üç haftaya kadar dayanacak şekilde
tasarlanmıştır.
Eğitim sağlayıcılar, işyeri eğitmeni eğitiminin uygulanmasının ve etkilerinin nasıl
izleneceğine karar verir. Bu, hangi geri bildirimlerin toplanacağını ve bu bilgilerin eğitimin
geliştirilmesinde kimden ve nasıl uygulanacağını belirler. İşyeri eğitmeni eğitiminin etkisi
değerlendirilirken, eğitim sağlayıcısının işyeri eğitmen eğitimine ilişkin hedefleri değerlendirilir.
İşyeri eğitmeni eğitimi, ör. Öğrencilere sağlanan eğitimi ve öğrencilerin mezuniyet sonrası iş
dünyasına girişini geliştirmek için işyeri eğitmenleri arasındaki yeterlilik gelişimini izlemek.
Son olarak, Türkiye’nin eğitimi, tam özellikli bir içeriğe, ilginç bir metodolojiye sahip
olması ve daha geniş bir ölçekte tekrarlanabilmesi nedeniyle En İyi Uygulama olarak görülmeye
yakındı. Bu eğitim üniversiteler ve aynı zamanda eğitim verme yetkisine sahip özel kuruluşlar
tarafından verilmektedir. Çırak işe almak isteyen şirketlere, yasalara göre önce yetenekli bir usta
eğitmeni çalıştırmaları gerektiğinden hitap edilmektedir. Bu eğitim aynı zamanda ondan fazla
çalışanı olan şirketlerde çalışanların% 5'i için zorunludur. Eğitime katılabilmek için, geleceğin
mentorlarının en az beş yıllık istihdam (çırak olarak değil) olması veya en az 3 yıllık bir teknik
okuldan mezun olması veya ilgili bir üniversite diplomasına sahip olması gerekir. Gelecekteki
mentorun da bir pedagojik eğitimi tamamlamış olması gerekir.
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Eğitim müfredatının çok ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Farklı disiplinler (örn. İş
güvenliği, çalışan sağlığı vb.) için ayrı ayrı tasarlanmış olsa da, tüm disiplinleri ele alan bir çekirdek
müfredat vardır. Felsefe, bu genel temel modüllerin temel olarak pedagojik becerilerin farklı
disiplinlerde çalışan ustabaşlara verilmesi anlamına gelmesidir. Bu nedenle iş yapış bilgisine vurgu
yapılmaktadır. Bu modüller, yetişkin eğitiminin gerekliliklerini anlama ve materyali yetişkin bir
kursiyer grubuna uyarlama, her disipline özgü yetişkin eğitimi modülleri edinme yeteneğini
geliştirme, etkili sunum becerilerini geliştirme ve tüm ölçüm araçlarının nasıl kullanılacağını
öğrenme gibi öğrenme çıktılarını içerir. Doksan altı saate kadar sürer, ancak en az kırk saatlik bir
süre için hüküm vardır. Yüz yüze ve aynı zamanda konu işyeri eğitimi gerektiriyorsa yerinde
yapılır. Tamamlanması, ilgili sertifikanın alınmasına yol açar.
Son olarak, incelenenlerden, Almanya, Ohio ve Birleşik Krallık eğitimleri de esas olarak
benimsedikleri metodoloji nedeniyle sıralamada üst sıralarda yer aldı. Almanya’nın eğitimi daha
çok öğrenci merkezlidir, güçlü bir ön koşullara sahiptir ve yazılı ve sözlü sınavlarla kapsamlı bir
sertifika prosedürü vardır. Bununla birlikte, şirketler veya stajyerlerin parasını kendileri
ödediğinden, bu kolayca tekrarlanamaz ve bu KOBİ'ler için caydırıcı olabilir. Ohio'da (ABD), bu
tür eğitimler okullar tarafından yürütülmektedir ve sponsorluklar mevcuttur. Her eğitimin farklı bir
müfredatı vardır ancak hepsi grup toplantılarını (örn. seminerler, atölye çalışmaları), tüm kilit
katılımcıları bir araya getiren etkinlikleri, iş yardımlarını (örn. Aktiviteyi tamamlamak için belirli
prosedürlerin kontrol listeleri veya hatırlatmaları), el kitapları ve diğer yazılı materyalleri, haber
bültenlerini içerir. Birleşik Krallık’ın gözden geçirdiği eğitim, Liderlik ve Yönetim Sertifika /
Diploma, Yönetici ve Üst Düzey Koçlar için Sertifika / Diploma ve Şirket İçi WBL akıl hocaları
veya Koçluk Süpervizörleri için Sertifika / Diploma gibi bir dizi yeterlilik için ilerleme fırsatı
sağlar. Tüm nitelikler, City and Guilds of London Institute tarafından verilmektedir. ILM ve
European In-company WBL mentoring and Coaching Council UK (EMCC UK) işbirliği, bu
eğitimlerin ana sağlayıcılarıdır ve ilginçtir ki, bu yeterlilikler için bir giriş şartı koymamışlardır,
ancak

kursu

sağlayacak

merkezlerin,

öğrencilerin

yeterliliğin

değerlendirme

taleplerini

karşılayabilecek bir konumda olması sağlanır. Ayrıca e-öğrenme olasılığı da vardır. Birinin eğitime
kabul edilmesi için ilk olan ve bir ödev, bir portföy ve bir dergi içeren sonuncusu olmak üzere iki
tür değerlendirme dahildir. Eğitimin tamamlanması, alınan sertifika / diplomaya bağlı olarak
sırasıyla 16 veya 38 ECVET puanı sağlar.
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2.1.5. Şirket için WBL mentor eğitim kursu: en iyi uygulamaların derlenmesi
Okul / üniversite / iş temelli ortamlarda MEÖ şirket içi WBL mentorlarının başlangıç ve
sürekli mesleki gelişimine yönelik sistematik yaklaşımların getirilmesi, 2015-2020 dönemi için AB
için bir öncelik olarak belirlenmiştir. Avrupa Çıraklık İttifakı'na göre çıraklık eğitimlerinin arzında,
kalitesinde ve imajında ve çıraklar için hareketlilik fırsatlarında bir artış olmalıdır. Avrupa
şirketlerinin%46'sının mesleki becerilerin gelecekteki gelişimleri için en önemli becerilerden biri
olduğunu gösterdiğini dikkate alırsak, bu daha da belirgin hale gelir (Avrupa Komisyonu, 2019,
s.9). Bu nedenle, şirket içi WBL danışmanlarının eğitilme ve sertifikalandırılma şekli, gelecekteki
İşe Dayalı Öğrenme senaryolarının başarısı için kritik bir noktadır. Masa başı araştırmamız
sırasında gözden geçirilen tüm eğitim kurslarından elde edilen bulguların derlemesi, bir En İyi
Uygulamadan oluşur veya matris sıralamasında yüksek olması, şirket içi bir WBL mentorları eğitim
kursunun temel bileşenlerinin net bir görünümünü verir. Çıraklık ve stajlara özel dikkat göstererek
İşe Dayalı Öğrenimi teşvik etmek için ve Şekil 3'te gösterildiği gibi özetlenebilir.

Resim 3 şirket içi WBL eğitiminin hazırlanması için masa araştırması en iyi uygulamalar
bulgularının özeti
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2.2. Şirket içi WBL mentorun profili: Mentör mü eğitmen mi?
Bruges Bildirisi'nde (2010, s. 7), Avrupa'daki mesleki eğitimin kalitesini işgücü piyasasının
ihtiyaçlarına daha erişilebilir ve ilgili hale getirerek artırma eylemleri çerçevesinde, Üye Devletler
ve sosyal ortaklar, tüm ilk MEÖ kurslarında yüksek kaliteli fırsatlar yaratma ve daha sonra işe
dayalı öğrenmeyi (WBL) dahil etme hedefi doğrultusunda çalışır. Genç Avrupalı insanların birçok
durumda işyeri deneyiminden yoksun olduğunu ve Mesleki Eğitim ve Öğretim ile işgücü piyasası
ihtiyaçları arasında daha iyi bir bağlantı kurulması gerektiğini de hesaba katarsak, şirket içi WBL
mentorlarının rolünün başarılı bir şekilde uygulanmasının çok önemli hale geldiği kolayca
anlaşılabilir. Bunun, şirketlerde işe dayalı öğrenme programlarına ve genç istihdamına da olumlu
katkısı olmuştur. Bu rolün tanımlanması için, bu yeni ortaya çıkan mesleğin kavramsallaştırılması
için girdilerini kullanmak ve şirket içi eğitmenler gibi diğer benzer rollerden yola çıkarak görev ve
sorumluluklarının çerçevesini tanımlamak için masa başı araştırma bulgusu yeniden değerlendirildi.
Mentiler, işletmeler, MÖE sağlayıcıları ve diğer kilit oyuncuların yanı sıra, farklı iş temelli
öğrenme biçimlerinde yer alan iki ana aktör vardır: şirket içi WBL mentoru ve eğitmen. Her biri
için gerekli olan çeşitli yeterlilik ve becerileri içeren veya bunlara atıfta bulunan bazı tanımların
halihazırda mevcut olduğunu açıklığa kavuşturmak önemlidir. Şirket içi WBL danışmanları ve
eğitmenleri, teknik ve pedagojik alanda aynı yeterlilik ve becerileri paylaşıyor olabilir. Küçük veya
orta ölçekli işletmeler, sınırlı sayıda çalışan nedeniyle, şirket içi WBL mentor ve eğitmen
terimlerini birbirinin yerine aynı kişi anlamına gelen şekilde kullanma eğilimindedir. Aslında,
küçük işletmelerde işveren aynı zamanda şirket içi WBL mentoru ve eğitmen de olabilir. Bu
nedenle, şirket içi WBL mentorunun profilini veya kendisini bir eğitmenden ayırma derecesini
incelerken, bir önceki kişinin genel işini ve rolünü etkileyen bir parametre olarak işletmelerin
boyutunu dikkate almak önemlidir.

2.2.1 Şirket içi WBL mentorunun ve kapsamının tanımı
Şirket içi WBL mentorluğu, özellikle bir şirketteki bilgi boşluklarının ve beceri eksikliğinin
kapatılmasına yardımcı olmak için öğrenmeyi ve bilgi transferini organize bir şekilde destekleme
süreci olarak tanımlanabilir. Şirket içi WBL mentorluğu, “öncelikle empati ile dinleme, deneyim
paylaşma ve öğrenme (genellikle karşılıklı olarak), profesyonel arkadaşlık, yansıtma yoluyla içgörü
geliştirme” olarak tanımlanmıştır (Clutterbuck, 1991, s.8'den aktaran Kent, Dennis & Tanton,
2003). Başka bir deyişle, şirket içi WBL mentorluk, deneyimli bir çalışan ile deneyimsiz / yeni bir
çalışan / bir öğrenci / bir çırak arasında aşağıdaki amaçlarla kurulan resmi bir ilişkidir.
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özümsemesine yardımcı olmak
ırsatlarına hazır
olmasına yardımcı olmak
şmişlik ve kariyer gelişimi düzeylerine ulaşmasına yardımcı
olmak (Heathfield, 2020).
Şirket içi bir WBL mentoru, mentiyi çıraklığının başından sonuna kadar destekleyen kişidir.
Çıraklığın ana hedefi, hiç veya çok az iş deneyimi olan bir genci profesyonel bir kişiye
dönüştürmek olduğundan, şirket içi WBL danışmanı stajyerin yanında yer alır ve çıraklığı boyunca
ona "rehberlik eder". Aslında bir kazan-kazan prosedürüdür, çünkü şirketin menfaatlerinin yanı sıra
- şirketler daha iyi eğitilmiş olduğundan ve bağlı bir işgücünün gelişimine katkıda bulundukları için
şirket içi WBL mentorluk programlarından yararlanırlar - mentee kişisel ve mesleki beceriler
tutumlar ve yeterlilikler geliştirir; şirket içi WBL mentoru şirket içi bir WBL mentoru olarak
becerilerini ve yeterliliklerini geliştirerek ve genç mentee ile etkileşimden elde edilen yeni bilgiler
geliştirerek fayda sağlar.
Dahası, şirket içi bir WBL mentoru, çırağı (yeni bir çalışan veya okulu tarafından gönderilen
bir öğrenci olabilir) kendisiyle işçiler arasında irtibat kurarak sosyalleştirir. Aynı zamanda, şirket içi
WBL mentorluğu sadece rehberlik ve öneriyi değil, aynı zamanda otonom becerilerin, yargıların,
kişisel ve profesyonel ustalığın, uzmanlığın, güvenin ve zaman içinde özgüven geliştirilmesini de
içerir (Kram, 1985; Richert, 2006: Hamburg, 2012 aktaran Hamburg ve Hall, 2013, s. 89).

2.2.2. Şirket içi WBL mentorun eğitim geçmişi ve deneyimi
Şirket içi bir WBL mentorunun zaten şirketin bir çalışanı olduğu göz önüne alındığında,
belirli çalışma alanında zaten pratik deneyime sahiptir, yani vasıflı bir çalışandır. Şirket içi WBL
mentorun eğitim geçmişi ve ilgili deneyimi, yalnızca mesleği için değil, aynı zamanda şirket içi bir
WBL mentor eğitim programına katılımı için de bir ön koşuldur. Avrupa ülkeleri ve AB dışındaki
ülkelerde sağlanan şirket içi WBL mentor eğitimlerinin çoğu, belirli bir meslekte iki yıllık bir iş
deneyimi asgari şart olarak belirledi. İş deneyimi, ilgili tüm eğitimlerin takip ettiği bir kalıp gibi
görünüyor. Bazı eğitimlerde, ön koşul olarak iş deneyimi, ilgili bir meslek okulundan veya ilgili bir
mesleki yeterlilikten mezuniyet ile değiştirilebilir (örneğin Almanya'da Usta Zanaatkarlık yeterliliği
veya Yunanistan'daki meslek enstitüleri –IEK-).
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Buna ek olarak, şirket içi WBL mentorlarının bazı eğitimleri, gelecekte şirket içi WBL
mentorunun, diğer rollerin yanı sıra, mentorlar için bir eğitimci olarak hareket etmesi
beklendiğinden pedagojik yeterlilik sağlar. Bunun için öğrenme programı tasarlanmalı, ana hedefler
ve öğrenme çıktıları tanımlanmalı, uygun eğitim yöntemi ve araçları seçilmeli ve araç (lar) ı
mümkün olan en iyi şekilde kullanılarak uygun öğrenme ortamı yaratılmalıdır. Ayrıca mentor,
mentinin öğrenme stilini anlayabilmeli ve mentinin en verimli şekilde hangi yolla öğreneceğini
tanımlayabilmelidir.

2.2.3. Şirket içi WBL mentorun işinin doğası
Şirket içi bir WBL mentorun işinin çoğu durumda çeşitli yönleri vardır. Şirket içi bir WBL
akıl hocası aynı zamanda bir eğitmen, bir süpervizör, bir meslektaş ve bir eğitimci olarak hareket
etmelidir. Bu nedenle, işi çoklu görev içerir ve farklı türden beceri ve yeterliliklerin birleşimi,
çalışma gerçekliğinde karşılaştığı bir numaralı zorluktur. Aşağıda belirtilen rollerin her birinin kendi
görevleri vardır:
(Yetişkin) bir eğitmen
olarak Şirket içi WBL
mentoru
 Mesleksel
yetkinliklerin
aktarımı

Supervizör olarak
Şirket içi WBL
mentoru
 Verilen
görevler





İş deneyimi için
sunulan fırsatlar




Meslektaş olarak
Şirket içi WBL
mentoru
 İşbirliği ve
meslektaş
dayanışması
açısından
mentee’nin saygısı
ve desteği

 Eşit/ adil davranma

Görevlerin
uygulanmasını
izlenmesi ve
değerlendirilme
si
Kriz yönetimi

Mentee’nin

şirket işlerine
ilişkin
bilgilendirilmesi
ve karar almaya
katılımının
teşvik edilmesi

Eğitmen olarak
Şirket içi WBL
mentoru
 Eğitim



İş yerinde
davranış ve
kurallara
uyumun
denetimi

Kriz yönetimi
Mentee’nin çalışma
ekibine dahiliyetinin
kolaylaştırılması
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Dahası, şirket içi bir WBL mentorunun bu niteliklere eşlik eden özel yeterlilikler ve
beceriler edinmesi gerekir. Mentor, akademik değil, yumuşak, iletişim ve teknik becerilere sahip
olmalıdır. Sektörler arası becerilerin ve yeterliliklerin, kişisel gelişim gibi bilişsel ve pratik
becerilerin geliştirilmesine önem verilmelidir. Bu nedenle, bir işveren bir çalışanı seçtiğinde veya
şirket içi bir WBL mentoru olması için yeni bir kişiyi işe aldığında, başarılı bir şirket içi WBL
mentoru olmak için gerekli olan bazı kişilik özelliklerini dikkate almalıdır. Bu özellikler aşağıda
listelenmiştir:

nlar tarafından çok beğenildi

Takım oyuncusu ve
etişim becerileri.
Son olarak, girişimcilik, insanların yaratıcılık, inisiyatif, sorumluluk ve bağımsızlık için bir
temel olarak tutum ve yeterlilikler geliştirmesini sağlayan kilit bir beceri olarak kabul edilir
(Tessaring & Wannan, 2004).

2.2.4. Şirket içi WBL mentor’un ana rolü, faaliyetleri ve görevleri
2.2.4.1. Şirket içi WBL mentor’un rolü
Şirket içi bir WBL danışmanı:
likte, öğrenci / WBL öğrencisi için en uygun işe dayalı
öğrenme yolunu tasarlar
BL öğrencisini bir şirketteki çıraklığı sırasında profesyonelleştirmek ve istihdam edilebilirliğini
artırmak için yönlendirir
bilir ve diğer bağlamlara ve diğer profesyonel durumlara aktarılabilir
olmasını sağlar.
Böylece, mentor, aşağıdakileri içeren bir dizi faaliyet gerçekleştirir:
Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices 2018-1-EL01-KA202-047778

[41]

encisinin işe alıştırılması,

2.2.4.2. Şirket için WBL mentor’un ana görevleri
Şirket içi WBL mentorunun ana görevleri şunlardır:
Göreve başlatma
o Çırağı sosyalleştirir, WBL mentisini memnuniyetle karşılar ve entegre eder
o Akademik şirket içi WBL mentoru ile birlikte WBL mentee için en uygun beceri transfer
planını geliştirir
o WBL mentisini bir bütün olarak işe / işletmeye / sektöre yönlendirir
o Öğrenim durumlarını organize eder ve sağlar
o Bilgi, iş yapış biçimi ve işi aktarır
o WBL yolunun uygulanmasını denetler
o WBL mentisinin işle ilgili sınıf görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur
o WBL mentisinin WBL dönemi boyunca ilerlemesini ve takımla olan ilişkisini
değerlendirir
o Akademik şirket içi WBL danışmanı ile güçlü yönler ve iyileştirmenin gerekli olduğu
alanlar hakkında iletişim kurar
o WBL mentinin katılımını ve WBL yolunda geliştirilen üretim raporları / istihdam
edilebilirlik becerileri değerlendirmesi / teknik beceri değerlendirmesini doğrular
o Okul tarafından istenirse ilerlemeye göre bir not sağlar
o WBL mentisini her gün denetler
o Öğrenciye hem işteki hem de okuldaki performansının yanı sıra diğer çalışanlarla ilişkisi
hakkında danışmanlık yapar.
o WBL mentisini belirli bir hedefe hazırlama sorumluluğunu alır ve ona bu hedefe ulaşmak
için gereken bireysel ilgiyi sağlar.
o Çırak ile okulu arasındaki ilişkileri sağlar
Şirket içi bir WBL danışmanı:
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WBL öğrencisi için en uygun işe dayalı
öğrenme yolunu tasarlar
WBL öğrencisini

bir şirketteki çıraklığı sırasında profesyonelleştirmek ve istihdam

edilebilirliğini artırmak için yönlendirir
ve diğer profesyonel durumlara
aktarılabilir olmasını sağlar.
Mentor, aşağıdakiler dahil bir dizi faaliyet gerçekleştirir:
,

öğrencisi ile danışmanlık.
2.2.4.2. Şirket içi WBL mentorunun ana görevleri
Şirket içi WBL danışmanının ana görevleri şunlardır:
şe başlatma
o Çırağı sosyalleştirir, WBL mentisini memnuniyetle karşılar ve entegre eder
o Akademik şirket içi WBL mentoru ile birlikte WBL mentee için en uygun beceri transfer
planını geliştirir
o WBL mentisini bir bütün olarak işe / işletmeye / sektöre yönlendirir
o Öğrenim durumlarını organize eder ve sağlar
o Bilgi, know-how aktarır ve işin tadına varır
o WBL yolunun uygulanmasını denetler
o WBL mentisinin işle ilgili sınıf görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur
o WBL mentisinin WBL dönemi boyunca ilerlemesini ve takımla olan ilişkisini
değerlendirir
o Akademik şirket içi WBL danışmanı ile güçlü yönler ve iyileştirmenin gerekli olduğu
alanlar hakkında iletişim kurar
o WBL mentisinin katılımını ve WBL yolunda geliştirilen üretim raporları / istihdam
edilebilirlik becerileri değerlendirmesi / teknik beceri değerlendirmesini doğrular
o Okul tarafından istenirse ilerlemeye göre bir not sağlar
o WBL mentisini her gün denetler
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o Öğrenciye hem işteki hem de okuldaki performansının yanı sıra diğer çalışanlarla ilişkisi
hakkında danışmanlık yapar.
o WBL mentisini belirli bir hedefe hazırlama sorumluluğunu alır ve ona bu hedefe ulaşmak
için gereken bireysel ilgiyi sağlar.
o Çırak ile okulu arasındaki ilişkileri sağlar

2.2.5. Şirket için WBL mentor’un detaylı görevleri
Şirket içi bir WBL şirket içi WBL danışmanı çok boyutlu olmalıdır. (Doğrudan üç aktörle
ilgili birçok ve farklı türde sorumlulukları ve görevleri vardır: Menti / WBL öğrencisini gönderen
okul, şirket ve mentinin kendisi.
Mentiyi gönderen okulun görevleri:
1. İlgili aktörlerle bağlantılı olarak mentinin ilerlemesini izleyin ve değerlendirmek
2. Şirkette mentinin izlenmesinden sorumlu akademik eğitmeni memnuniyetle karşılamak,
3. Okulla irtibat sağlamak ve çırağın eğitiminin gelişimini izlemek (yol, sınav sonuçları,
vb.).
Şirketin görevleri:
1. Müşteri / tedarikçi ilişkisini anlamak
2. Soruları yanıtlamak ve bilgi kaynağı olmak
3. Şirket ve departman politikalarını / prosedürlerini anlamak
4. Teknik olarak yetkin olmak
5. Şirketin ve departmanın misyonunu / vizyonunu / değerlerini bilmek
Mentinin görevleri:
1. Özellikle şirket içi WBL şirket içi WBL mentoru aynı zamanda eğitmen olduğunda,
mentinin iş temelli öğrenme programının ve çalışma ortamının planlanması ve uygulanması
2. Eğitmenin / öğretmenin desteği (şirket içi WBL danışmanı ve eğitmen iki farklı çalışan
olduğunda)
3. Menti'nin desteği, teşviki ve motivasyonu
4. Mentinin ilerlemesini izlemek ve yapıcı geri bildirimde bulunmak
5. Mentee'nin öğrenim programı değerlendirmesi
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6. Menti (ler) ile ilişki kurma
Şirket içi WBL mentorunun sorumlulukları, bir dereceye kadar şirketin yapısına ve iş
temelli programa dahil olan kişilere bağlıdır. Bu nedenle, şirket içi bir WBL mentorluk programı,
mentileri gelecekte şirkette belirli işler için hazırlayabilir veya doğrudan kendi hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olabilir. Her durumda, şirket içi WBL mentoru, şirketin işe dayalı öğrenmeye
yönelik olumlu görüşünden, mentinin kişisel / mesleki gelişiminden ve şirkete ve daha geniş
anlamda işgücüne başarılı bir şekilde entegrasyonundan sorumludur. Şirket içi WBL mentorluğu,
dahil olan tüm taraflar için mutlu sonla biten başarılı bir hikâye olmalıdır.

2.2.6. Şirket içi WBL mentor’un işinin zorluk seviyesi
Şirket içi WBL danışmanlığı, bilgi, beceri ve farklı kökenlerin yetkinliklerini birleştirmek
zorunda olduğu için kolay bir görev olarak kabul edilemez. Bu kombinasyon, şirket içi WBL
danışmanları için bir iş zorluğudur çünkü bu beceri ve yeterliliklerin resmi (eğitim) veya gayri
resmi (günlük pratik çalışma) öğrenimleri sırasında öğretilmesi "garanti edilmez". Ek olarak, bu
beceriler ve yeterlilikler mentiye aktarılabilir olmalıdır; bu da onların anlaşılmaları ve yeni işçilere
geçme derecesine göre iyi bir şekilde ilgilenmeleri gerektiği anlamına gelir. Her bir beceri ve
yetkinlik seti, şirket içi WBL mentorunun birden çok faaliyetiyle bağlantılıdır. Aktarılabilir veya
kilit yeterlilikler, öğrenmenin gerçekleştiği bağlam, öğrenme çıktısı ve eğitim hedeflerine
ulaşılmasını büyük ölçüde etkilediğinden, ülkelerin çoğunda şirket içi WBL mentorlarının eğitim
kurslarının bir parçasıdır (Tessaring & Wannan, 2004, s.4).
Buna ek olarak, bir şirket içi WBL mentorunun işinin bir diğer zorluğu profesyonel
statüsünde yatmaktadır. Eğitimciler ve şirket içi WBL danışmanları işgücünde beceri gelişimini
desteklemek için gerekli olsalar da, statüleri yeterince yüksek değildir. Bu, şirket içi WBL mentoru
olma motivasyonunun düşük olmasına neden olur. Gelecekteki şirket içi WBL mentorlarının aynı
zamanda işveren ve şirket içi WBL mentor olmak üzere iki rolü birleştirmesi gerektiği gerçeği de
caydırıcı olarak düşünülebilir.
Son olarak, eğitim işyerinde çeşitlendi ve şirket içi WBL danışmanlarının profili daha
çeşitli hale geldi. Şirket içi eğitmenler / Şirket içi WBL mentorları, rollerini öğretimden öğrenme
kolaylaştırıcılarına ve yenilikçilere doğru genişletiyor ve insan kaynakları geliştirme, rehberlik ve
doğrudan koçluk gibi ek görevlere giderek daha fazla dahil oluyorlar. Genel olarak, şirket içi WBL
mentorlarının daha fazla profesyonelleşmesi ile eğitmen / şirket içi WBL mentorunun işe alma
politikaları ve uygulamalarında daha fazla esneklik arasında bir denge gereklidir.
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Bölüm 3 Şirket içi WBL mentorun yetkinlik matris
gelişimi
Görev 2, şirket içi WBL mentorunun yetkinlik matrisinin geliştirilmesi, görev ve
sorumlulukları sağlayan performans kriterlerinden oluşur ve Görev 1 sonuçlarına, şirket içi WBL
mentorunun profiline, masa araştırmasının bulgularına dayanmaktadır. ISO 21001 (ISO, 2018) ve
NP4512 (IPAC, 2012) prosedürlerini takip ederken CERTITUDE, MentorCert & CERTI4TRAIN
gibi daha önceki ilgili projelerin sonuçları, çünkü bu görev Entelektüel Çıktı 3 için en önemli girdi,
ISO uyumlu Sertifikasyon Şeması. Yeterlilik matrisinin geliştirilme süreci, ortakların evrimi için
çoklu uzmanlıklarını sağlayan ve aşağıdaki tüm Fikri çıktıları yönlendiren projemizin omurgasını
oluşturan yüksek düzeyde sinerjiyi içeriyordu.

3.1. Yetkinlik profili ve haritalama süreci
Konsorsiyum, Bölüm 2'de açıklandığı gibi yeterlilik kavramının ortak olarak kabul edilen
yorumuna dayalı olarak, birden fazla bakış açısının müzakerelerini memnuniyetle karşılayan sosyal
bir süreç olarak, Avrupa e-Yetkinlik Çerçevesinin (Breyer, Hook, & Marinoni, 2007) ve PUKÖ
döngüsünden oluşan bir değerlendirme yapar (Tsutsui, 1996). Böylece, şirket içi WBL mentorluk
mesleğinin PUKÖ döngüsü için ana yetkinlik alanlarının ilk taslağı oluşturuldu ve bu, her yeterlilik
alanı için performans kriterleri ile dolduruldu ve detaylandırıldı. Bu kriterler, sosyal ortaklar, politika
yapıcılar, resmi ve resmi olmayan MÖE sağlayıcıları, 4 AB ülkesinden sertifika kuruluşları,
projelerimiz Uzman komitesi ve 1. Etkinlik katılımcıları gibi çoklu kurumsal perspektifleri içeren
konsorsiyumun multidisipliner uzmanları arasında müzakere edildi.
Alanında uzman olan ortağımız Foundation EFCoCert, şirket içi WBL mentorunun iş profili
ile ilgili olan Görev 1'in sonuçlarına dayalı olarak şirket içi WBL mentorunun yetkinliklerinin ilk
taslağıyla süreci başlatan bu görevin lideriydi. İş profili sürecinde olduğu gibi, önceki AB
projelerinden gelen girdilerin masa başı araştırma bulgularımızla birlikte aktarılabilirliği, yeni ortaya
çıkan meslek için ilgili yeterliliklerin tasarımı için köprü oluşturmuştur. Spesifik olarak, aşağıdaki
projeler ilk taslak beceri kartımıza aktarılabilir unsurlar sağlamıştır (bkz.Ek E):
Görev 2, şirket içi WBL mentorunun yetkinlik matrisinin geliştirilmesi, görev ve
sorumlulukları sağlayan performans kriterlerinden oluşur ve Görev 1 sonuçlarına, şirket içi WBL
mentorunun profiline, masa araştırmasının bulgularına dayanmaktadır. ISO 21001 (ISO, 2018) ve
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NP4512 (IPAC, 2012) prosedürlerini takip ederken CERTITUDE, MentorCert & CERTI4TRAIN
gibi daha önceki ilgili projelerin sonuçları, çünkü bu görev Entelektüel Çıktı 3 için en önemli girdi,
ISO uyumlu Sertifikasyon Şeması da çalışılan belgeler arasındadır. Yeterlilik matrisinin geliştirilme
süreci, ortakların evrimi için çoklu uzmanlıklarını sağlayan ve aşağıdaki tüm Fikri çıktıları
yönlendiren projemizin omurgasını oluşturan yüksek düzeyde sinerjiyi içeriyordu.
a.

CERTITUDE projesi

Kurumsal eğitmen: Öğrenciye pratik eğitim ve eğitim desteğinden şirkette sorumlu kişi.
Akademik öğretmen
İş ve görev tanımı- Akademik öğretmenin rolü
Akademik öğretmen, onları profesyonelleştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak için
şirketteki dönemlerde eğitimlerinde öğrencilere eşlik eder.
Akademik öğretmenin faaliyeti, eğitim organizasyonu, eğitim ve öğrenciye bağlı olarak
değişir.
Akademik öğretmen gerçek bir durumda beklenen yetkinlik ve ilgili bilgi ile meşgul olur.
Bilgi ve yeterliliğin kullanılabilir ve diğer bağlamlara ve diğer profesyonel durumlara veya
sosyallere aktarılabilir olmasını sağlar.
Akademik öğretmenin işlevleri:
Akademik öğretmenin, yeterlilik şartnamesinde detaylandırıldığı üzere çeşitli işlevleri vardır:
sosyalleştirme, bilgi ve bilgi aktarımı, rehberlik / koçluk, değerlendirme. Bu 4 işlev, 4 ana
yetkinlik alanı olarak kullanılmıştır.
b. MentorCert projesi
EU MENTORCERT 2000 programlarıyla ilgilenen iş danışmanları, aşağıdaki konularda
çalışan iş danışmanlarıdır:
• serbest çalışanlar / bağımsız çalışanlar olarak,
• iş mentorluk hizmetleri sunan kamu veya özel kuruluşların çalışanları olarak.
İki işletme mentoru kategorisi ayırt edilebilir:
• tam zamanlı iş danışmanları,
• Şirket içinde veya dışında yarı zamanlı veya ara sıra iş danışmanları (zaman zaman iş
mentorluk hizmetleri sağlayan bir kuruluş aracılığıyla hizmetlerini sunarak).
c.

CERTI4TRAIN projesi
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Şekil 4 Planla- Yap- Kontrol et -Harekete Geç- Döngüsü

Eğitmenin rolü ve kategorileri:
Eğitmenler, yetişkin öğrencilerle birlikte çalışan eğitmenlerdir:
a) İşletmelerde, yeni gelenler için işe alım yapmak ve / veya eğitim vermek, tam zamanlı
veya yarı zamanlı veya ara sıra;
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I. İşyeri eğitmenleri ve akıl hocaları olarak
II. Şirket içi eğitmenler gibi
b) İşletmelere ve işletmelerde eğitim veren kamu ve özel eğitim şirketlerinde
c) Serbest meslek sahibi / bağımsız işçi olarak çalışan eğitim şirketlerinde
İki ECVET eğitmeni kategorisi ayırt edilebilir:
a) tam zamanlı profesyonel eğitmenler
b) şirket içi (mentor ve eğitmen olarak veya eğitim sağlayıcı olarak) veya dışarıdan (ara sıra
bir eğitim kurumunda hizmetlerini sunarak) yarı zamanlı veya ara sıra eğitmenler
Yukarıdaki eski Avrupa projelerinin girdileri, mevcut ilgili yeterlilik matrislerine ilişkin masa
başı araştırma bulgularımızla birlikte, şirket içi WBL mentorun iş profili ile yan yana getirilen
karşılaştırmalı analiz için temel oluşturdu (Ek D'ye bakınız). Walter Shewhart tarafından geliştirilen
ve daha sonra Japonların "Deming Döngüsü" olarak yeniden adlandırmasıyla Deming tarafından
benimsenen "Planla-Uygula-Kontrol Et-Eylemi" (PDCA) şeması (Tsutsui, 1996, s. 309) temel olarak
uygulandı şirket içi WBL yeterlilik matrisinin oluşturulması için. PUKÖ döngüsü (Şekil 4),
aşağıdakiler için paha biçilmez öğrenme ve bilgi sunan sistematik bir adım dizisidir.
Bu yinelemeli dört aşamalı süreç, daha yüksek bir düzeyde bir kuruluş için süreç ve kalite
iyileştirmesini tetikleyen bireylere verimlilik iyileştirmeyi aktarma girişiminde bireysel düzeyde
uygulanabilir hale gelecek şekilde uyarlanmıştır (Patel & Deshpande, 2017). Ortaya çıkan bu
mesleğin, iş profilinin yerine getirilen görevleri ve sorumluluklarını ve bunlara karşılık gelen
performans kriterlerini sürdürülebilir ve sürekli gelişen bir süreç halinde düzenleyen, doğal bir
sürekli iyileştirme sarmalı olarak inşa edileceği nettir.
Şirket içi WBL mentorun yetkinlik matrisini oluşturmak için PDCA metodoloji modelinin
uygulanması, hizmetlerini sundukları kuruluşlar için daha yüksek verimlilik ve kalite seviyeleri
sağlayan, mesleğe yönelik ve yerleşik sürekli iyileştirme süreci sağladı. Bu, PDCA döngüsündeki
aşağıdaki aşamalarla garanti edilebilir:
PLANLA- Bu aşama, şirket içi WBL çıraklığı ve / veya staj gibi gerekli müdahaleyi çevreleyen
bağlamsal konuların kapsamlı bir analizini içerir. Bu aşama, ilgili paydaşların- okul, öğrenci, şirketihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemek ve ilgili tüm tarafları tatmin edecek uygulanabilir bir eyleme
geçmek için bağlamsal bir analizin öneminin altını çizer.
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• YAP- İlgili tarafların bağlamsal konumunu tam olarak anladıktan ve karşılıklı olarak tatmin edici
bir eylem planı tasarladıktan sonraki aşama, "Yap" aşaması, yani şirket içi WBL mentorluk
hizmetinin uygulama aşamasıdır.
• KONTROL ET- Uygulama aşamasının değerlendirilmesi ve yansıtılması, şirket içi WBL
mentorluk sürecinin iyileştirilmesi ve evrimi için paha biçilmez geri bildirimler sağlayabilir.
• HAREKETE GEÇ- Değerlendirme ve yansıtma süreci getirisi, verimlilik düzeylerine bağlı olarak
stratejilerin benimsenmesine ve / veya terk edilmesine yol açacaktır. Bu aşama, bu stratejilerin
döngünün yeniden başlatılacağı "Planlama" ve "Yapma" aşamalarının nasıl ayarlayacağına dair karar
verme aşamasıdır. Bu aşamada, şirket içi WBL mentorluk hizmetinin iyileştirilmesi, edinilen bilgi ve
öğrenme ve uygulama yoluyla gelişen bir iyileştirme sarmalına yol açan derslere dayalı olarak
geliştirilmesi için önceki aşamaları yeniden değerlendirilir (Patel & Deshpande, 2017, s. 199-200).
Önceki Bölüm 2'de açıklandığı gibi, Görev 1'deki şirket içi WBL mentor profilinin görev ve
sorumlulukları ve karşılaştırmalı analiz sonuçlarını (bkz.Ek D) PCDA döngüsünün yukarıda
açıklanan aşamalarının her birine göre geliştirilir. Şirket içi WBL mentoru için beceri kartının ilk
taslağı, ilgili performans kriterlerini içeren biçimde geliştirilmiştir (bkz. Ek E).
Şirket içi WBL akıl hocasının beceri kartının ilk taslağı, yorum ve önerilerini sunarak
benzersiz uzmanlıklarını sağlayan tüm ortaklar tarafından meslektaş incelemesinden geçirildi.
Ortakların yorum ve önerilerinin bir derlemesi (bkz. Ek H) gözden geçirilmek üzere uzmanlar
komitemize teslim edildi. Bu komite, paydaşları, taahhüt formlarını imzaladıktan sonra (Ek G'ye
bakınız) katılmaya ve çıktılarımız için fikirlerini ve meslektaş değerlendirmelerini sağlamaya davet
ettikten sonra oluşturulmuştur. Bu süreç boyunca ortaklar, PDCA döngüsüne bir aşama daha
eklemeye karar verdiler, yani yumuşak becerilerin iyileştirilmesini bu sürecin çok önemli bir bileşeni
olarak kabul eden "BE" aşaması ayrı olarak ele alınacak. Neredeyse on iki aylık uzun bir süreç olan
tüm yorumlama süreci, yalnızca gelişiminin omurgası olan yetkinlik matrisi değil, aynı zamanda
geliştirme süreci olan ISO uyumlu sertifikasyon şeması süreci olan Entelektüel çıktı 3 ile paralel
olarak gerçekleşti. Yetkinlik matrisi, ISO uyumlu kurallar ve yönetmelikler tarafından belirlendi.
Ortakların yorum derlemesinin ve ardından gelen uzmanlar komitesi inceleme sürecinin
benimsenmesinin nedeni budur.
Bu bağlamda, IO3 olarak teslim edilecek sertifikasyon planımızın ISO uyumlu olmasını
sağlamak için, nihai yetkinlik matrisimiz bu süreci izleyen ilk taslak beceri kartından geliştirildi:
• Ortaklar yorumlarını 3 türden seçerek sundular:
o genel: belgenin yapısıyla ilgili
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o editoryal: iyi bir anlayış için cümlelerin formülasyonu ile ilgili
o teknik: eksik yetkinlikler, eksik performans kriterleri veya beceri kartında yeri olmayan
yeterlilikler veya kriterlerle ilgili.
• Ortaklar, herhangi bir değişiklik önermek için gerekçelerini sağladı.
• Ortaklar, yaptıkları değişiklik veya yorum için bir teklif sundu.
• Ortakların yorumları ve önerileri diğer ortaklar ve kararlar için uzmanlar komitesi tarafından
incelendi.
• Uluslararası toplantılarımızda kararlar tartışıldı ve sonuçlandırıldı.
Şirket içi mentorun yetkinlik matrisinin geliştirilmesine yönelik bu ISO uyumlu süreçle çalışmaya
son hali verilmiştir. Bu, kurs tasarımını etkileyen kursun öğrenme sonuçlarının geliştirilmesinin
omurgası olacaktır ve böylece IO1, IO2 ile ilgili kurs, IO4'ü içeren değerlendirme kriterleri ve son
olarak IO3'te ele alınacak olan sertifikasyon şeması oluşturulacaktır.

3.2. Projenin 1. Etkinliği, Kenilworth, Birleşik Krallık
Konusuz bir çalıştay olarak düzenlenen 1. etkinliğimiz, projenin 2. çok uluslu toplantısında,
10 Nisan 2019 tarihinde İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Birleşik Krallık
ortağımız Geleceğin Fabrikaları Merkezi (C4FF), iki günlük uluslararası ortak toplantıları sırasında
toplantıları koordine etti ve etkinliklerinde liderlik yaptı. Çalıştayda tüm katılımcı ülkelerden 28
uzman ve paydaşa (21 yerli ve 7 yabancı) ev sahipliği yapıldı: öğretmenler, eğitmenler,
akademisyenler, şirket içi mentorlar ve ilgili paydaşlar, yerli ve yabancı katılımcılarımız vardı.
Konsorsiyumun Yunanistan, İsviçre, İngiltere ve Türkiye'den diğer tüm ortakları da bu etkinliğe
katıldı.
İlk Etkinliğimizin amacı, paydaşların ilgisini çekmek ve onlarla Yetkinlik Matrisimizi ve
gelişiminin metodolojik sürecini paylaşmak ve şirket içi bir WBL mentorunun ihtiyaç duyduğu
gerekli yetkinlikler için yorumlarımıza ilişkin tartışmaları ve müzakereleri teşvik etmekti. Bir
şirketin çırağına ve / veya stajyerine etkili bir şekilde mentorluk hizmetleri sağlamak da amaçlarımız
arasındaydı. 1. etkinliğimize katılan paydaşlardan alınan geri bildirimler, metodolojik süreci olumlu
şekilde destekledi ve çıktıları Yetkinlik Matrisi doğrulaması için daha fazla perspektif sağladı.
Müfredat paydaşların bakış açısıyla ifade edilen ihtiyaçları bütünleştirmek istediğinden, tüm
katılımcılardan gelen tavsiyeler kurs ve müfredat tasarım prosedürlerine dahil edildi. Yetkinlik
Matrisine ve kurs tasarımı geliştirmeye katkı sunuldu; çalıştayların katılımcıları, şirket içi WBL
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mentorunun kursu için birleşik bir pan-Avrupa sertifikasyon sistemine çeşitli sistemlerin
gereksinimlerini entegre etmek için konsorsiyumun karşılaşacağı zorlukların altı çizildi.
Etkinlikten elde edilen değerli içgörüye sahip konsorsiyum, bu tür tematik atölye çalışmaları
sırasında paydaşlar arasında ortaya çıkan çok perspektifli müzakerelerin projenin çıktısına katma
değerini kabul etti ve 2. Etkinliği katılımcılarından etkileşimli geri bildirimlerle planladı.

3.3. Yetkinlik Matrisi
Şirket içi WBL mentor yetkinlik matrisinin son taslağı, ilk taslak beceri kartından (bkz.Ek E),
ISO uyumlu süreci takip ederken çok disiplinli ve çok kurumlu perspektiflerin bir birleşimi ile
sonuçlanan yinelemeli bir süreç yoluyla geliştirilmiştir. IO3 (Ek H'ye bakınız)’te de açıklanan
kriterler aşağıdaki gibidir:

Şirket için WBL mentorleri için performans kriterleri
Şirket içi WBL danışmanları için performans kriterleri
1. PLANLA- Hazırlık ve işe alım
1.1. Bağlamı analiz edin-Yetenek
1.1.1. Okulun Mesleki Eğitim ve Öğretim ihtiyaçlarını anladığını göstermek
1.1.2. WBL mentisinin profilini, öğrenme stilini ve öğrenmenin en verimli yolunu anlamak
1.1.3. Şirketin beklentilerini belirlemek
1.2. Bunlara ulaşmak için WBL hedeflerini ve eylemlerini planlamak- Yetenek
1.2.1. Gerçekçi ve ölçülebilir WBL öğrenme çıktılarını planlamak
1.2.2. WBL hedeflerine ulaşmak için uygulanabilir eylem planları ve kaynakları belirlemek ve
düzenlemek
1.2.3. Şirket içi WBL mentorluk sürecini gerçekleştirmek için gerekli kaynakları belirlemek ve
planlamak
1.2.4. WBL hedeflerinin ve eylem planlarının şirket içi WBL mentorluk programının
ihtiyaçlarıyla tutarlılığını doğrulamak
1.2.5. WBL Mentee'nin hedeflerin ilerlemesinin değerlendirme hedefleri, eylem planları ve
yöntemleri konusundaki taahhüdünü sağlamak
1.2.6. WBL Mentee için en uygun beceri transfer planını geliştirmek için Veteriner okulu
öğretmeniyle işbirliği yapmak
1.2.7. Öğrenme durumlarını ve vaka çalışmalarını organize etmek
1.2.8. Karşılama paketini hazırlamak ve verimli bir ilişki için karşılıklı bağlılığı sağlamak
1.2.9. İşyerinde şirket içi WBL mentorluk süreci sırasında işletme kurallarını mentiyle birlikte
tanımlamak
2. YAP- Şirket içi WBL mentorluğu
2.1. Menti'yi Sosyalleştirmek- Yetenek
2.1.1. Menti şirkete geldiğinde onu karşılamak
2.1.2. Şirketin profili ve kültürü hakkında bilgi vermek
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2.1.3. Şirketin politikalarını ve prosedürlerini açıklamak
2.1.4. Çalışanlar ve Menti arasında sağlam bir sosyal ve davranışsal bütünleşme sağlamak
2.1.5. Şirket içi WBL mentorluk sürecine dahil olan paydaşlarla irtibat halinde olmak
2.1.6. Menti ve okulu arasındaki ilişkiyi teşvik etmek
2.1.7. Mentee'nin hassas kişisel verilerinin korunması için bir süreç uygulamak
2.2. Menti'yi Profesyonelleştirmek- Yetenek
2.2.1. WBL Mentee'yi denetlemek ve ona günlük olarak görevler vermek
2.2.2. Mesleki bilgi, deneyim, teknik bilgi ve yeterlilikleri aktarmak
2.2.3. Menti'yi profesyonelleştirmek ve istihdam edilebilirliğini artırmak
2.2.4. Menti'yi bağımsız kişisel mesleki gelişim / mesleki özerklik yönünde desteklemek ve
güçlendirmek
2.2.5. Diğer işyerlerinde bilgi ve yetkinliklerin aktarılabilirliğini sağlamak
2.2.6. İşle ilgili konularda WBL Menti'ye tavsiyede bulunmak
2.2.7. Rol model ve konu uzmanı kaynağı olarak mentiyi yetiştirmek
2.3. Etkili şirket içi WBL mentorluk uygulamaları uygulayın- Yetenek
2.3.1. Kararlaştırılan eylemin ve şirket içi WBL mentorluk planlarının, durumlarının ve vaka
çalışmalarının uygulanmasını sağlamak
2.3.2. Menti'yi farklı şirket içi WBL danışmanları eğitiyorsa WBL planını koordine etmek
2.3.3. WBL Menti'nin işle ilgili sınıf görevlerini yerine getirmesine ve bunları gerçek çalışma
koşullarında uygulamasına yardımcı olmak
2.3.4. Çerçeveye göre Mentee’nin kişisel öğrenme günlüğünü/ kayıt sistemi kayıtlarını tutmak (ör.
sözleşme, öğrenme günlüğü)
2.3.5. Uygun dijital okuryazarlık ve becerileri sergilemek
2.4. Üretken bir şirket içi WBL mentorluk ilişkisi geliştirin- Yetenek
2.4.1. Mentinin üretken bir ilişki kurma becerilerini geliştirmek
2.4.2. Karşılıklı fayda sağlamak için bu ilişkiyi yönetmek
2.4.3.Güçlü yönlere dayalı olumlu değişiklikleri teşvik etmek
2.4.4. Güven ve açık iletişim kurmak için yaratıcı iletişim araçları ve tekniklerini uygulamak
2.4.5. Mentiyi ihtiyaçları belirleyerek ve uygun olduğunda/yerde savunarak desteklemek
2.5. Zorlukları yönetmek- Yetenek
2.5.1. Mentinin ihtiyaçlarına, zaman kısıtlamalarına, kaynaklara veya diğer sorunlara göre öğrenme
yolunu ayarlamada esneklik sergilemek
2.5.2. Mentinin ihtiyaçlarını karşılamak için yaratıcı düşünme, problem çözme ve çalışma kültürünü
kolaylaştırmak
2.5.3. Uygun iletişim becerilerini kullanın ve çatışmaları çözmek ve bunların şirket içi WBL
mentorluk programı ve ilişkisi üzerindeki etkilerini en aza indirmek için yeterli kararları yerine
getirmek
2.5.4. Kriz durumlarını belirleyin, analiz edin ve yönetin, çatışma durumunda yeterli iletişimi
kullanmak
2.5.5. Etik sorunları yönetmek
3. KONTROL- Değerlendirme
3.1. Şirket içi WBL mentorluk sonucunu değerlendirmek- Yetenek
3.1.1. Planlı aralıklarla değerlendirmek için yapılandırılmış ve belgelenmiş yöntemler uygulamak
a) entegrasyon,
b) edinilen mesleki yeterlilikler,
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c) hedeflere ve ilgili eylem planlarına ulaşılması,
d) ilişki
3.1.2. Değerlendirmeye şirketin memnuniyetini ve ekiple ilişkisini dahil etmek
3.1.3. WBL Menti'yi kendi kendini değerlendirmeye adamak
3.1.4. Ortak çalışanları değerlendirmeye dahil etmeyi yönetmek
3.1.5. Değerlendirme sonuçlarını WBL Mentee ile paylaşın ve kabul edin
3.2. Şirket içi WBL mentorunu kendi kendine değerlendirme- Yetenek
3.2.1. Şirket içi WBL mentorluk uygulamalarını bilinen en iyi uygulamaları doğrultusunda kendi
kendini değerlendirme
3.2.2. Sosyal ve davranışsal yeterlilikleri kendi kendine değerlendirme (rol modeli, iletişim, takım
çalışması, kullanılabilirlik)
3.2.3. Şirket içi WBL mentoru olarak kendi güçlü yönlerini ve iyileştirme alanlarını belirlemek
3.2.4. Şirket içi WBL danışmanının şirket içi WBL mentorluk uygulamalarına ilişkin
değerlendirmesini belgelemek

4. HAREKETE GEÇ- İyileştirme
4.1. Şirket içi WBL mentorluk planını ve sonucunu düzeltin- Yetenek
4.1.1. Hedefleri gerektiği gibi revize edin ve değişiklikleri gerekçelendirin
4.1.2. Değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak gerektiği gibi düzeltmek için zamanında uygun
eylemler önermek ve karşılıklı olarak anlaşmak
4.1.3. İyileştirme planlarına ortak çalışanları dahil etmek
4.1.4. okulu gözden geçirilmiş hedefler ve eylem planları hakkında bilgilendirin
4.1.5. Akademik şirket içi WBL danışmanı ile iyileştirmenin gerekli olduğu güçlü yönler ve alanlar
hakkında iletişim kurun
4.1.6. WBL Menti'ye hem işte hem de okuldaki performansı ve diğer çalışanlarla ilişkisi hakkında
tavsiyede bulunun
4.2. Şirket içi WBL mentorunun uygulamalarını iyileştirin- Yetenek
4.2.1. Değerlendirme sonuçlarına göre WBL Şirket içi WBL mentorluk uygulamalarını iyileştirmek
için eylemler planlayın
4.2.2. WBL Şirket içi WBL mentorluk ile ilgili kişisel MEÖ ihtiyaçlarını belirlemek ve ele almak
4.2.3. Yetkinliği öğrenmek için kişisel, sosyal ve öğrenim göstermek
5. OLUN- Sosyal, Yönetsel ve Davranışsal
5.1. Hassas Yetenek
5.1.1. Bütünlük
5.1.2. Danışmanlık
5.1.3. Sorumluluk
5.1.4. Akranlar tarafından kabul
5.1.5. Coşku
5.1.6. Olumlu davranış
5.1.7. Empati
5.1.8. Takım oyuncusu olmak
5.1.9. İyi iletişim becerileri
5.1.10. Aktif dinleme
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5.1.11. Profesyonellik
Konsorsiyum ortaklarının Uzmanlar komitesiyle birlikte çok disiplinli ve çok kurumlu
uzmanlık işbirliğinden kaynaklanan yetkinlik matrisinin son taslağı ve 1. Etkinlik katılımcılarımızın
yorum ve önerileri, sonraki IO'ların üzerine inşa edildiği temeli oluşturur. Spesifik olarak, şirket içi
WBL mentorunun kurs öğrenme çıktıları, kurs tasarımının IO1'e atıfta bulunan temel iş görevlerini
ve faaliyetlerini sağlamlaştırmak için bu yeterlilik matrisinden türetilmiştir. Ayrıca, yeterlilik matrisi,
türetilen öğrenme çıktılarını IO2 amaçları için öğrenme çıktıları birimlerine çevirerek ECVET
uyumlu uygulama sürecini başlatırken, geliştirilecek kurs modüllerinin yanı sıra kursun amaç ve
hedeflerine de rehberlik etmiştir. Ayrıca, bu yeterlilik matrisi, IO3'e atıfta bulunan mesleğin
belgelendirilmesi için gerekliliklerin bir parçası olarak ö

3.4. EMCC Yetkinlik Çerçevesi ve EQF ile yetkinlik matrisi uyumu
Her yetkinlik alanı için yeterlilik matrisi performans kriterlerinin geliştirilmesinin ardından,
önceden tanımlanmış bir yetenek seviyesinde bir seviye şeması kıyaslama performansı sağlamak için
konsorsiyum tarafından bir seviye uyum görevi üstlendi. Bu amaçla, konsorsiyum referans noktası
olarak Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (EMCC) Koçluk / Mentorluk Yetkinlik Çerçevesi ve
Avrupa Nitelikler Çerçevesi'ni (EQF) kullandı. İlki, davranış veya ilke örnekleri için belirli
göstergeler ile mentorlar ve / veya koçlar için dört farklı gelişim seviyesi için tanımlayıcılar sağlar ve
daha sonra her biri sorumluluk ve özerklik açısından tanımlanan bilgi becerileri ve yeterliliklerle
tanımlanan 8 seviyeyi kullanır.
EMCC, profesyonel mentor olarak çalışan bireyler için akreditasyon sağlayan, toplumun
yararına dünya çapında mentorluk, koçluk ve süpervizyon alanında en iyi uygulama beklentilerini
geliştirmeyi, teşvik etmeyi ve belirlemeyi amaçlayan Bağlı Ülke ve bölge EMCC'lerinden oluşan
küresel bir kurumdur, (EMCC, 2019) / Avrupa Bireysel Akreditasyonu (EIA) aracılığıyla koç ve
Avrupa Kalite Ödülü (EQA) aracılığıyla mentorluk / koçluk eğitimi veren eğitim sağlayıcıları için
akreditasyon sağlar. Konsorsiyum, EMCC ile iletişim kurduktan sonra, EIA ve EQA seviye
tanımlayıcıları ile geliştirilen performans kriterlerini seviyelendirmek ve uyumlarını değerlendirmek
için Yetkinlik Çerçevesini (2009) bir uyum aracı olarak kullanmaya karar verdi. IO2'de daha ayrıntılı
olarak açıklanan bu süreç, EMCC Yetkinlik Çerçevesinin ilk iki seviyesinde, yani Temel ve
Uygulayıcı seviyelerinde Yetkinlik Matrisimizde açıklanan performans kriterlerini değerlendirdi.
EQF, AB genelinde işgücü piyasasının hareketliliğini, şeffaflığını ve istihdam edilebilirliğini
artırmak için AB yeterlilik çerçevelerini uyumlu hale getirmeye çalışan bir Avrupa üst çerçevesidir
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(Avrupa Komisyonu, 2018). Yetkinlik matrisimiz bir yeterlilik çerçevesi içinde geliştirildiğinden ve
bir yeterlilik çerçevesi içinde geliştirildiğinden, bu onların hizalamalarını oluşturan farklı konuları
ele almaları çok zor bir görev olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, sorumluluk ve özerklik
tanımlayıcıları içinde tanınabilir bir yetkinlik olarak yer alan “ekiplerin denetimi” ve “gözden
geçirme

performansı”

parametreleri

bu

iki

farklı

çerçeve

arasında

köprü

kurmayı

kolaylaştırmaktadır. Seviye 4, “başkalarının çalışmalarını denetlemek” ten ilk kez bahseden ilk
seviye olduğu için (Avrupa Komisyonu, 2018, s. 19), konsorsiyum bu seviyenin asgari olarak kabul
edilen yetkinlik matrisiyle uyumlu asgari düzeyde olması gerektiği sonucuna varmıştır. Şirket içi
WBL mentorunun mesleki profili, Görev 1'deki detaylandırılması sırasında, Çırakların ve
stajyerlerin, ulusal ve uluslararası düzeyde bağlamsal paydaşlarla etkileşimleri için sosyal becerilerin
yanı sıra multidisipliner sert becerilere sahip bir mesleki profil üstlenerek entegre bir perspektifte
WBL bağlamlarında profesyonelleşmesi ve sosyalleşmesi amaçlanır; bu da Avrupa Yeterlilikler
Seviye 5 yeterliliğine tekabül eder.
IO1'in Görev 2'sine atıfta bulunan şirket içi WBL mentoru için yeterlilik matrisi, IO1'in son
görevi olan Görev 3'ü, yani kurs tasarımını, yani artık konsorsiyumun net bir fikri çıktısını, bu
performans kriterlerini sağlayan ilgili rotayı tasarlamak için bir pusula olarak kullanılabilir. Bir
sonraki bölüm, şirket içi WBL danışmanının kurs tasarımı sürecini açıklamaktadır.

Bölüm 4 Ders Tasarımı
IO1 Görev 2 sırasında geliştirilen şirket içi WBL yetkinlik matrisi, performans kriterlerine,
yani öğrencilerin IO1'in 3. Görevine atıfta bulunan bir kursa katıldıktan sonra ne yapmaları
gerektiğine ilişkin istenen sonuçları sağladı. Wiggins ve McTighe (1998), "Tasarım Yoluyla
Anlamak" adlı kitaplarının 1. Bölümüne aşağıdaki alıntıyla başlarlar:
“Akılda sonla başlamak, gideceğiniz yeri net bir şekilde anlamakla başlamak
demektir. Nereye gittiğinizi bilmek, böylece şu anda nerede olduğunuzu daha
iyi anlamak ve böylece attığınız adımların her zaman doğru yönde olmasını
sağlamak anlamına gelir. "
— Stephen R. Covey, Son Derece Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı
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Şirket içi WBL mentorunun, son teknoloji literatür incelememize ve karşılaştırmalı
analizimize dayanan görevleri ve sorumluluklarını ve bu yeni mesleğin performans kriterlerini net bir
şekilde anlamaya çalıştık. Projemizin amacı, yani tasarlanacak dersin hangi hedeflere ulaşması
gerektiğini belirlemekti. Öğrencilerin ustalaşması gereken temel performanslar göz önüne
alındığında, IO1'in son Görev 3'ü, hedeflere uygun yönlendirilen bir kurs tasarlamaktı, yani,
belirlenen amacı karşılamak için öğrenme deneyimleri tasarlamaktı. Geriye dönük tasarım yaklaşımı,
planlama sırasını istenen sonuçların belirlenmesinden başlatan, ilgili öğrenme deneyimlerini ve
öğretimi planlamaya başlamadan önce kabul edilebilir kanıtları belirlemeye doğru hareket eden bir
anlayışa sahiptir (Wiggins ve McTighe, 1998). Dee Fink’in (2003) geriye dönük tasarım modeli,
kursların hedeflerine ulaşmadaki etkinliğini destekleyen geleneksel içerikli kursların aksine öğrenme
merkezli kursları destekler. Bu bağlamda, IO1 görev 2 ve 3 geliştirilen performans kriterlerini
gerçekleştirmek üzere şirket içi WBL mentorunun yeni kursu için Dee Finks'in geriye dönük tasarım
modelini uygular.

4.1. Ders Tasarım Metodolojisi: Dee Fink’in Geriye Doğru Tasarım Modeli
Kurs tasarımı ve ardından öğrenme sonuçlarının formülasyonuna vurgu yapan öğrenme merkezli bir
yaklaşım benimsenir. Bu, öğrenmeyi pasif bilgi alma süreci olarak gören geleneksel yaklaşımdan
öğrencilerin bir değişim sürecinden geçtikleri aktif bir süreç olarak gören öğrenme merkezli bir
yaklaşıma doğru bir kaymadır. Araştırma literatürü, bu yaklaşımın gerçekten daha kaliteli öğrenmeyi
desteklediğini göstermektedir (Davidovitch, 2013; Utsching, Williams ve El-Sayed, 2010; Li, 2015;
Indiana Üniversitesi, 2019). Paradigmatik değişim ihtiyacı
teknolojik dönüşümlerden ve bilginin herkese ait olma
durumundan kaynaklanmaktadır. Öğrenme merkezli kurs
tasarımının

ilk

tanımlanmasıdır:

adımı,

öğretim

Kursiyerlerin

genel

hedeflerinin
olarak

kursun

sonunda ne yapabilecekleri buna göre belirlenir. Genel
hedefler tanımlandıktan sonra, öğrenme çıktıları bireysel
olarak tanımlanacaktır. İkinci adım, öğrenciler tarafından
hangi

önemli

öğrenme

başarılarının elde

edilmesi

gerektiğine karar vermektir. Daha sonra, üçüncü adım,
hedeflere ulaşılmasını ölçmenin bir yolunu seçmektir,
yalnızca dördüncü ve son adım, amaçlanan öğrenme

Resim
3 Geriye Doğru Tasarım Modelinin
Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices
2018-1-EL01-KA202-047778
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Aşamaları (Indiana Universitesi, 2019)

çıktılarına ulaşmak için nasıl öğretileceğine karar vermeyi içerir.
Dee Fink (2003), "Creating Significant Learning Experiences" adlı kitabıyla, etkili öğrenme merkezli
kurslar tasarlamak ve sunmak için pratik ve becerikli bir kılavuz sağlar (Utsching ve diğerleri, 2010).
Dee Fink’in (2003) geriye dönük tasarım modeline (Şekil 5) dayalı bir kursun oluşturulması, kurs
tasarımcılarının üç temel soru için verdikleri kararlarına dayanmaktadır:
• Öğrenciler kurstan sonra ne bilecek ve ne yapabilecek?
• Bunu öğrenicilere ve eğitmene hangi veriler kanıtlayacak?
• Hangi içerik ve yöntem istenen sonuçları elde edecek? (Davidovitch, 2013; Indiana Üniversitesi,
2019)
Geriye Doğru Tasarım paradigma kayması (Şekil 6), önemli öğrenme deneyimleri yaratmak
amacıyla öğrenmenin sınıflandırmasının eşlik ettiği sıralı adımlardan oluşan açıkça tanımlanmış bir
yapı sağlar (Dee Fink, 2003).

Figure 4 Geriye doğru taasrım paradigma değişikliği
"Önemli öğrenme deneyimleri" terimi, öğrenmeyi sadece öğrencinin iç süreci değil, bağlamsal bir
değerlendirme olduğu, yani öğrenmenin konumlandırılmış bir müzakere süreci olduğu varsayımına
göre yorumlayan öğrenci merkezliliğe dayanan bir süreci tanımlar. Sonuç olarak, öğrencinin bir
görevi yerine getirmesini neyin sağlayacağına ve bu yeterliliğin nasıl kazanılacağına karar verirken
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öğrenci ders tasarımının odak noktası olmalıdır (Li, 2015, s. 2469). Bu bağlamda, öğrenci,
geleneksel içerik merkezli yaklaşımı tersine çevirerek, öncelikle içeriği ve yöntemleri düşünmeden
önce öğrencilerin bilmesi ve yapabilmesi gerekenlere odaklanan istenen öğrenme çıktılarını göz
önünde bulundurur. Kurs tasarımcıları, arzu edilen öğrenme çıktılarından başlayarak öğrencilerinin
kursun bitiminden sonra bilmelerini ve yapabilmelerini istediklerini tanımlar ve ardından geriye
doğru hareket ederek, kendilerinin ve öğrencilerinin, değerlendirme yoluyla belirlenen bilgi ve
yeterliliği nasıl kazanacaklarına karar verirler. Bunlar,

kurs tasarımcılarına içerik hazırlamada

idoğru öğretme ve öğrenme konusunda rehberlik edecek etkinliklerdir (Indiana Üniversitesi, 2019).
Resim 5 Dee Fink'ün geriye dönük tasarım adımları modeli (Dee Fink, 2003, p. 1)

Geriye Dönük Tasarım
modeli

süreci,

tasarımcıları
kapsamlı
sağlayan

kurs
için

rehberlik
12

adımdan

(Şekil 7) oluşur. İlk iki
adım,

durumsal
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Resim 6 Dee Fink'in önemli öğrenim sınıflandırması(Dee Fink, 2003)

faktörlerin tanımlanmasıyla ilgilidir.
Şekil 7 Dee Fink'in geriye dönük tasarım adımları modeli (Dee Fink, 2003, s. 1)
Bir sonraki adım, etkili öğretme öğrenme etkinliklerinin seçimine geçmeden önce geri bildirim ve
değerlendirme aşamasını kapsarken, kurs tasarımının bu ilk aşamasının son adımı, önceki
bileşenlerin hizalanması ve entegrasyonu ile biter.
IO 1 ve özel olarak Görev 3, yani Kurs tasarımı, geriye dönük tasarımın 1-5 arasındaki
adımları kapsayan bu başlangıç aşamasını içerirken, aşamaların geri kalanı bir sonraki IO2’de ele
alınacaktır. Dee Fink'in geriye dönük tasarım modelini uygulayan proje, şirket içi WBL mentorunun
ilgili yeni meslek kursu için önemli öğrenme etkinlikleri tasarlamak üzere 12 adımlı kılavuzu takip
etti ve bu IO1'de bu entegre modelin temel bileşenlerinin süreci açıklanacak. Buna göre, durumsal
faktörleri analiz edilir,

öğrenme hedeflerini formüle edilir, geribildirim ve değerlendirme

prosedürleri tasarlananır ve öğretme / öğrenme etkinlikleri seçilir. (Dee Fink, 2003, s. 2).

Resim 7 Entegre Ders Tasarımının Genel Değerlendirmesi (Dee Fink, 2003, p. 2)
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4.2. Şirket içi WBL mentorunun kurs tasarım süreci: Dee Fink’in geriye dönük
tasarımının uygulanması
Dee Fink'in (2003) geriye dönük tasarım modelinin ilk aşamasını takiben, güçlü birincil
bileşenler oluşturmak amacıyla, konsorsiyum, şirket içi WBL danışmanları için entegre kurs
tasarımını oluşturmaya devam etti ve IO1 için entegre ders tasarımının temel bileşenlerini oluşturan
adımlara odaklandı (s. 2). Konsorsiyum, her adım için kritik soruları yanıtlayarak, bağlamsal
faktörleri şirket içi WBL mentorun kursu için çıkarımlarla tanımladı, öğrenme hedeflerini IO1 Görev
2'de sunulan yetkinlik matrisimizde tasvir edilen ve temel alınan önemli öğrenme deneyimlerinin
önerilen taksonomisi ile birleştirdi. Sonraki adımlar, IO3 & IO4'ü de içeren önerilen değerlendirmeyi
ve aynı zamanda IO5'e atıfta bulunan öğretim öğrenme etkinliklerini içeriyordu. Sürecin diğer
IO'larla empoze ettiği sinerjiler ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri kaçınılmaz sonuçlar doğurdu,
bazen gecikmelere ve tüm bileşenlerin hizalanmasını ve entegrasyonunu sağlamak için belirli
adımların yeniden değerlendirilmesi ihtiyacına neden oldu.

4.2.1 Adım 1: Durumsal Faktörler

Resim 8 Dee Fink'in geriye dönük tasarımı(Dee Fink, 2003, p. 25)
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Kaliteli bir geriye dönük kurs tasarımı için ilk adım, bağlamsal durumu dikkate almaktır.
Derinlemesine bir Durum Analizi ile de gereklidir (Şekil 10). Öğretme öğrenme durumunu
etkileyebilecek ve bu başlangıç aşamasının sonraki adımlarında takip edilecek sorularla ilgili önemli
kararları etkileyebilecek önemli bilgilerin toplanması elzemdir. Dee Fink'in (2003) potansiyel olarak
bir dersi etkilemek için önerdiği genel kategoriler şunlardır (s.6):
• Öğretme / Öğrenme Durumunun Özel Bağlamı
• Öğrenme Durumunun Genel Bağlamı
• Konunun Niteliği
• Öğrencilerin Özellikleri
• Öğretmenin Özellikleri
Bu nedenle, Görev 3, yani kurs tasarımımız, şirket içi WBL mentorluk kursu için geriye
dönük tasarım sürecinin durumsal faktörlerin özelliklerine göre bağlamsallaştırılmasıyla başlatıldı.
IO lideri IME GSEVEE, rehberlik için Dee Fink (2003) tarafından sağlanan açık soruları araştırmak
ve detaylandırmak için her durumsal faktörü belirli bir ortağa tahsis etti (bkz. Ek I). Ortaklar,
forumumuzun işlevleri ile Freedcamp'taki çalışma alanımızda meslektaş değerlendirmesi ve işbirliği
içinde tartışma fırsatı buldular. Bu işbirliğine dayalı çabanın son taslaklarının derlemesi aşağıdaki
gibidir:

4.2.1.1. Öğretme ve Öğrenme Durumunun Özel Bağlamı
Her eğitim kursunda minimum 12 öğrenci olmalıdır. Şirket içi WBL mentorluk becerileri
esas olarak temel düzeyde verilecektir. Eğitimin ve değerlendirme sürecinin başarıyla tamamlanması,
şirket içi bir WBL mentorunun temel eğitim kursuna katıldığına dair bir sertifika almanızı
sağlayacaktır.
Kurs, hem eşzamanlı çevrimiçi modda yüz yüze hem de kursun verileceği bağlamsal
faktörlere bağlı olarak fiziksel mevcudiyet ile yüz yüze ve bir e -öğrenme kursu biçimi sunar. Kursun
yüz yüze bölümü, önceki Avrupa Projeleri (NAAGRCY, INNOAPPRENET) bağlamında
geliştirilmiş olan kurslara dayanacak ve şirket içi WBL mentorunun yeterlilik matrisinin ihtiyaçlarını
karşılamak için uyarlanacaktır. Projenin Fikri Çıktısı 1'in bir parçası olarak geliştirilmiştir.
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Müfredatın e-öğrenme kısmıyla ilgili olarak, içerik asenkron olacak ve yüz yüze kısma göre
daha geniş olacaktır. Asenkron malzeme önceden hazırlanır ve istek üzerine kullanıma hazır hale
gelir. Bu, materyalin farklı kültürel geçmişlere ve coğrafi bölgelere sahip katılımcılara farklı
lokasyonlarda uygulanması sağlanacaktır.
Kurs, katılımcıların dizüstü bilgisayarları veya kişisel bilgisayarları aracılığıyla yapılacaktır.
Kurs teslimi, bir sınıf veya laboratuvar düzenlemesi gerektirmeyecektir. Yüz yüze kısım için, fiziksel
ortamda sunulduğunda ve çevrimiçi senkron oturum modunda olmadığında, bu kursa eklenmek
üzere, birden fazla takımın çalışmasını kolaylaştırmak için oturma düzenlemeleri olan bir odaya
ihtiyaç duyulacaktır.
Kurs öncesinde katılımcılara sanal ortama ilişkin öneriler ve kursun süresi ve içeriği ile ilgili
bilgiler verilecektir. İnternet bağlantısı, ders materyalinin dağıtımının başarısını etkileyecek tek
hayati unsur olacaktır. Yüz yüze kısım için, öğrenme ortamı, kursun sunumunun yer ve zamanının
esnekliğine vurgu yapan Yetişkin Eğitimi ilkelerini dikkate almalıdır. Ayrıca, internet bağlantısı
kişisel bilgisayarlar / dizüstü bilgisayarlar / tabletler ve bir projektör (yalnızca fiziksel olarak
bulunulan oturumlarda) gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulacaktır.
Öğrencilere ayrıca kursun süresi, müfredatın yapısı ve modüllerdeki tam zaman (saat olarak)
ve ECVET puanlarının tahsisi hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.
Kurs özel ekipman gerektirmez. Konu, Şirket içi WBL mentorluk becerilerinin sunulması ile
sınırlı olacaktır. Yine de, katılımcıların şirket içi WBL mentorluk yapacakları alanda deneyim ve
yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları beklenmektedir.

4.2.1.2. Dış Grupların Beklentileri
Bu eğitim kursuna kayıtlı öğrencilerin şunları yapması beklenmektedir:
• Şirket içi WBL mentorluk stajyerleri, çıraklar ve / veya şirket içi İşe Dayalı Öğreniciler konusunda
yetkin olmak
• mobil ve uluslararası işgücü piyasasında istihdam edilebilir olmak
• kariyer gelişimi için sürekli bir MÖE'nin parçası olmak
• endüstrinin en son düzenlemeleri ve gerekliliklerinden haberdar olun
• geleneksel eğitim ile en son teknolojiler arasında ortaya çıkan yeni beceri boşluklarına aşina olun
• Endüstriyel veya ticari beceri gelişimi için gereklilikler ve uygulamalar, sosyal becerilerdeki
küresel eğilimler ve stajyerlerin / çırakların kariyer ilerlemesi için güncellemeler hakkında bilgi
sahibi olmak ve
• entegre dijital becerilere sahip.
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Dahası, şirket içi WBL mentorlarının ilgili profesyonel topluluğu, yeni öğrencilerden şunları bekler:
• gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak
• paydaşlarla işbirliği yapmak
• Üniversite çalışmaları için herhangi bir gün / akşam dahil olmak üzere staj, İşe Dayalı Eğitim ve /
veya çıraklık gerekliliklerinin farkında olmak
• öğrenme materyalini değerlendirme içeriği ve uygulamasıyla bütünleştirebilmek
• öğrenme materyalini stajyerler, iş temelli kursiyer ve çıraklara etkili ve verimli bir şekilde
iletebilmek
• Kendini geliştirme, bir ekibin üyesi olarak çalışma, tasarım ve teknoloji uygulama gibi temel ortak
becerileri geliştirip değerlendirebilmek
• Adil bir değerlendirme ve notlandırma sistemi geliştirebilmek sertifikasyon sisteminden haberdar
olabilmek
Şirket içi WBL mentorlarının eğitim kursu şunlardan etkilenir:
• sağlık ve güvenlikle ilgili sorunlar
• gelecekteki ilerleme için stratejilerle ilgili sorunlar
• Biçimlendirici, normatif ve onarıcı gibi çeşitli denetim ve destek yaklaşımlarında örgün, yaygın ve
gayri resmi öğrenim için en iyi şirket içi WBL mentorluk uygulamasıyla ilgili sorun
• Stajyer veya Çırağın öğrenimini iş hedefleriyle ilişkilendirme yeteneği.
Buna ek olarak, akreditasyon kurumlarının standartları gibi başka kaynaklar için karşılanması
gereken başka standartlar da vardır.
4.2.1.3. Konunun Doğası
# Şirket içi WBL mentor4WBL @ EU Projesi kapsamında oluşturulacak şirket içi WBL
mentorları eğitim kursu, teorik arka planını yönetim, stratejik planlama gibi çok sayıda ve farklı
alanlardan aldığı için farklı ve çok disiplinlidir. Öz yönetim, psikoloji, sosyal psikoloji, duygusal
bölüm, iletişim, liderlik ve hepsinden önemlisi yetişkin öğrenimi ön plana çıkar. Bu alanlar
birbirlerini tamamladıkları için geniş ölçüde birbirine bağlıdır: örneğin, başarılı yönetim, sosyal
psikoloji ve liderlik alanlarında da etkili iletişim teknikleri kullanılmaktadır.
Kursun içeriği iki temel kategoriye ayrılmıştır: % 20 teorik içerik (yasal ve pedagojik seviye)
ve % 80 pratik içerik. Kursun müfredatı, ulusal iş kanunları, ikili mesleki eğitim sisteminin arka
planı ve temelleri, beceri yönetimi kavramları ve iş için temel yetkinliklerin değerlendirilmesi, işe
alım süreçleri, eğitim programının hazırlanması, problem çözme, iletişim, çalışma dahil olmak üzere
orantılı olarak yapılandırılmıştır.
Şirket içi WBL mentorluk çalışma alanı temelde bilişseldir ve öğrencilerin öğrenmesini,
hatırlamasını, dikkatini vermesini ve problem çözme mekanizmalarını geliştirir. Paralel olarak,
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içerilen modüller ve kullanılan öğrenme yöntemleri ve teknikleri şunların geliştirilmesini amaçlar:
öğrencilerin algısı (duyusal uyaranların tanınması ve yorumlanması), dikkati (belirli bir eylem /
düşünce üzerinde konsantrasyonu sürdürme yeteneği ve çevrenin rekabet eden taleplerini yönetme
becerisi), bellek depolama, planlama ve uygulama yeteneği gibi hedefe yönelik davranışları mümkün
kılan yürütme işlevleri (esneklik, zihin teorisi, öngörü, problem çözme, karar verme, çalışma belleği,
duygusal öz düzenleme, sıralama) ve işe başlatma.
Bununla birlikte, bu eğitim kursunun hem bilgiye hem de bilginin düzenlenmesine hitap ettiği
için üst bilişsel yönleri (nasıl öğrenileceğini öğrenmek) içerdiği de vurgulanabilir. Biliş bilgisi,
öğrenen olarak kendisiyle ilgili bilgiyi, öğrenme stratejileri hakkında bilgiyi ve belirli bir stratejiyi
neden ve ne zaman kullanacağına dair bilgiyi içerirken, bilişin düzenlenmesi öğrenme sürecinizi
planlama, izleme, düzenleme ve değerlendirme becerisini içerir. Öz farkındalık ve kendini
değerlendirme becerisini geliştirme süreci, kişinin eğitimi ve öğrenimi hakkında bir düşüncedirgeçmiş, şimdi ve geleceği içerir. Yetişkinler büyük ölçüde kendilerini geliştirebildikleri için, üstbiliş
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, yetişkinlerin özerkliklerini artırmayı amaçlayan
herhangi bir eğitim programında önemli bir unsurdur.
Eğitim kursunun müfredatı, öz farkındalığın gelişimini ve öz değerlendirme yeteneğini
olumlu yönde etkileyecek şekilde yapılandırılacaktır. Bu şekilde, öğrenciler geçmiş, şimdiki
zamanda ve gelecekteki öğrenme yolları üzerinde derinlemesine düşüneceklerdir. Yetişkinlerin
üstbiliş becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, özerkliklerini daha da artırmak amacıyla eğitim
programının temel bir unsurudur.
Kursu tamamladıktan sonra öğrenciler şunları yapabilecekler:
• Menti için öğrenme hedefleri belirler (örneğin hedef belirleyin, uzun ve kısa vadeli
hedefleri birbirinden ayırın, menfaat sahiplerinin bunlara ulaşmasına yardımcı olacak faaliyetlerin
ana hatlarını çizin, bunları karşılamada olası engelleri belirleyin vb.)
• Kendisinin ve aynı zamanda mentinin öğrenme stilini anlar (ör. Farklı öğrenme etkinlikleri
hakkında "beğenileri" ve "hoşlanmadıkları şeyleri" ifade etme, öğrenme tercihlerini basit terimlerle
tanıma, başkalarına kendi öğrenme tercihlerini paylaşma ve açıklama vb.)
• kendilerinin ve mentinin öğrenimini değerlendirir (örneğin dersle ilgili duygularını basit
terimlerle ifade etmek, ilerlemelerini izlemek ve değerlendirmek, ulaşılan hedefleri belirlemek, şirket
içi WBL mentoruna ihtiyaçlar ve tercihler hakkında geri bildirim sağlamak vb.).
Çalışma alanı, en azından AB'de, şirket içi WBL mentorluğu, diğer benzer alanları
tanımlayan ve ayıran ayırt edici bir alan olarak ortaya çıktığı için, sabit bir alan olarak
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görülmemektedir. Dahası, bu alan hala gelişmektedir. Kursun güncel literatür taraması bulgularına
dayanması amaçlanmıştır ve gelecekte yapılacak araştırmaların, bugün eski olarak görülen öğrenme
içeriğini kanıtlama olasılığı vardır. Bu bağlamda, öğrenciler daha fazla değişiklik ve güncelleme için
meraklı oldukları konularda bilgilendirilecektir.
Buna ek olarak, bazı faktörlerin her öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre farklılaşacağı ve
çalışma ortamının şirket içi WBL mentorluk becerilerini uygulayacağı dikkate alınmalıdır. Ayrıca,
gelecekteki şirket içi WBL danışmanlarının değişen çalışma ortamlarına ve dolayısıyla işgücü
piyasası ihtiyaçlarına tam olarak adapte olmaları gerektiği gerçeğinin yanı sıra, mentorlarına esneklik
ve çoklu çalışmaya uyum becerilerini “sağlayabilmelidirler”. Bu nedenle, kursun ana amacı, yalnızca
öğrencilerin farklı düzeylerde beceriler edinmeleri üzerine değil, aynı zamanda, öğrencilerin bilgi,
yeterlilik ve becerileri danışanlara aktarmaya

yönelik pedagojik kapasitesi

üzerine de

oluşturulmuştur. Kurs, yeterliliklerinin temel seviyesiyle ilgilenecektir.

4.2.1.4. Öğrencilerin Özellikleri
Eğitim programı, belirli bir profesyonel grubuna (hedef grup) hitap edecektir. Bu grubun, onu
tanımlayan ve üyeleri arasında gelişen ilişkileri belirleyen belirli özellikleri vardır. Bu özellikler,
üyelerinin boyutu, yapısı ve sosyal kurallarıdır.
Yetişkinler olarak, temelde tutum ve değerleri şekillendirdikleri geniş bir deneyim
yelpazesine sahiptirler. Yetişkinliğin özelliklerinden biri olan aktif bir katılıma sahip olma
eğilimindedirler. Öğrenmenin önünde içten (özgüven eksikliği, düşük öz saygı, kaygı, önceden var
olan bilgi ve yeni durumlara uyum sağlamayı zorlaştıran değerler) ve dışarıdan (sosyal / iş, aile
sorumlulukları ve yetişkin görevleri) engellerle karşılaşırlar. Yeteneklerinin, deneyimlerinin, eğitim
seviyelerinin ve kendi kişilik özelliklerinin bir sonucu olarak kendi öğrenme yollarını geliştirirler
(Kokkos, 2005, s. 86-91; Kokkos, 2008, s. 81-83).
Kurstaki hedef öğrenci grubu, işlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip yetişkin
erkekler ve kadınlar, profesyonel çalışanlarıdır. Bu içerikte ders tasarlamadan önce göz önünde
bulundurulması gereken temel bir özellik, öğrencilerin yetişkinlik unsurudur. Tüm öğrenciler
yetişkinlerin kendine has özelliklerini taşırlar: belirli mesleki veya sosyal hedefleri olan eğitimlerini
bilinçli olarak ararlar, bilgi ve becerilerin hemen ve pratik olarak uygulanmasını beklerler ve bir
öğrenme kaynağı olarak kullanabilecekleri çok çeşitli deneyimler edinirler (Kokkos, 2005, 2008).
Deneyimlerini paylaşmak isteyen, ancak bunun nasıl yapılacağına dair uygun bilgiye sahip olmayan,
uzmanlaşmış profesyonel bilgiye sahip kişilerdir.
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Ek olarak, öğrenciler farklı eğitim seviyelerinden gelebilir. Bazıları üniversite mezunu
olacak, bazıları lisansüstü eğitim almış olabilir, bazıları özel veya devlet eğitim okullarına gitmiş
olabilir ve bazıları sadece ortaokul veya lise sonrası eğitime sahip olabilir. En az bir yabancı dil
biliyor ve bilgisayar bilgisine sahip olabilirler.
Mesleki yükümlülüklerinin yanı sıra, öğrenciler büyük olasılıkla kursumuza katılmaya
mevcut işlerine paralel olarak devam edeceklerdir (şirketin mesleki gelişim izni vermesi çok olası
değildir veya şirkete sahiplerse yine kendilerinin yerine birini kolayca bulamayacaklardır) artı aile
yükümlülükleri de sözkonusudur. Öğrencilerin çoğu evli olma eğilimindedir, bu da artan
yükümlülükler ve daha az boş zaman anlamına gelir. Yaşları 25 ile 55 arasında değişmektedir.
İçeriğin bu kısıtlamalara göre ayarlanması gerektmektedir. Son olarak, çalışmanın yüz yüze kısmı ile
ilgili olarak zaman ve yorgunluk faktörlerinin yanı sıra, uygun bir yer seçerken mesafe faktörü
dikkate alınmalıdır.
Eğitim süresi boyunca, şirketin personeli olan kurs öğrencilerinin çalışma sürelerini kısaltmış
olmalıdır. Yine de, deneyimli bir öğrenci olması durumunda, öğrencinin şirket içi WBL mentorluk
konusunda herhangi bir rehberlik olmaksızın deneyim sahibi olabileceği unutulmamalıdır. Bu, şirket
içi WBL mentorluğunda, belirli uygulamaların değiştirilmesine yönelik yerleşik fikirlerin ortaya
çıkmasına neden olabilir. Daha basit bir deyişle, şirket içi WBL mentorluğuna ilişkin önceki
deneyim, bilgi ve gayri resmi beceriler, bunlar herhangi bir uzman rehberliği olmadan elde
edildiğinden ve bu nedenle doğru oldukları garanti edilmediğinden, bir lütuf veya bazen bir lanet
olabilir. Olası değişikliklere yönelik isteksizlik, eğer biri işleri belirli bir şekilde yapmak için
kullanmışsa, eğitim kursu tasarlanırken de dikkate alınabilir.
Çıraklık ve Staj WBL Şirket içi WBL mentorları, şirket içi WBL mentorluk uzmanları veya
çıraklık / staj pozisyonu sunan şirketin deneyimli çalışanları olabilir. Bu bağlamda, müfredat şirketin
büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak esnek olmalıdır.
Öğrencilerin profiliyle ilgili olarak, bu eğitim kursuna katılan bir kişi, şirket içi bir WBL
mentoru olarak çalışmaya istekli olmalı (veya şirket içi WBL mentoru olarak istihdam edilmeli), en
az 3 yıllık mesleki / çalışma deneyimine sahip olmalıdır. Şirkette en az bir yıl tam zamanlı istihdam
edilmiş olmalı- şirket içi WBL mentorunun bir personel üyesi olmalı ve bir serbest meslek sahibi
olmaması durumunda- uzmanlık alanına bağlı olarak diploma / bilgi sertifikası olmalıdır.
Bu eğitim kursuna katılmanın isteğe bağlı olduğu göz önüne alındığında, yetişkin
öğrencilerin de bir dereceye kadar kendi kendilerini motive etmeleri beklenir. Motivasyonları
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doğrudan profesyonel gelişimle ilgilidir, ör. problem çözme kapasitesinin, öz saygının, özgüveninin
artması ve hatta bir Şirket İçi WBL mentorlar grubuna üye olma iradesinin geliştirilmesi.

4.2.1.5. Öğretmenin Özellikleri
Şirket içi WBL mentorları için kurs yetişkin öğrencilere hitap ettiğinden, kurs eğitmeninin
Yetişkin Eğitimi ve genel olarak andragojik öğrenme ilkelerinde yüksek yeterlilik ve güven
sergilemesi çok önemlidir. Yetişkin öğrenme süreci, farklı sosyal, psikolojik, gelişimsel ve durumsal
özelliklerden dolayı çocuklardan farklıdır. Kurs eğitmeninin, öğrenim için yüksek derecede
sorumluluk üstlenen yetişkin eğitim modellerini takip etme konusunda oldukça yetkin ve kendinden
emin olması önemlidir (Gravani, 2012, s. 420-421; Knowles vd., 2005, s. 64). Bu nedenle, kurs
eğitmeni, şirket içi WBL danışmanlarına kurs boyunca gelişimlerini kendi kendine yönlendirme,
özerk katılım ve kontrol etme konusunda rehberlik eden bir fasilitatör rolünü üstlenir. Ek olarak, kurs
verme yöntemi harmanlanacağı / karma olacağı için, kurs eğitmeninin rolü çevrimiçi
kolaylaştırıcılardan biridir. Nitelikler arasında olağanüstü öğretim uygulamasına ilişkin kanıtlar,
güçlü kişisel ve kişiler arası, yetişkin öğrencilerle deneyimler, akranlara saygı ve mevcut mesleki
gelişim bilgileri yer alabilir.
İster ücretli ister gönüllülük temelinde olsun, yetişkin öğrencilerle önceden çalışma deneyimi
şarttır ve şirket içi WBL mentorluk deneyimi bir avantajdır. Bu görev, yüksek öğrenim niteliklerine
sahip olmayan, ancak iş veya gönüllülük yoluyla ilgili deneyimi kazanmış olanlara da açık olabilir.
Psikoloji, danışmanlık veya rehberlik gibi alanlarda mesleki niteliklere veya eğitime sahip olmak bir
avantaj olabilir.
Mentor4WBL @ EU proje konsorsiyumu, yukarıda açıklanan yetkinliklerin yüksek
seviyelerine sahip eğitim sağlayıcılardan oluşur ve projenin ilk Fikri çıktılarının uygulanması
sırasında, ayrıntılı bir şirket içi WBL mentor ihtiyaçları ve ilgili yeterlilik tanımı yapıldığı için
konsorsiyum, şirket içi WBL mentorluk alanı hakkında paha biçilmez bir fikir edinmiştir. Böylece
kurs eğitmenlerine konu hakkında yeterince bilgi verilebilecektir.
Kursun yenilikçi doğası nedeniyle kurs içeriğiyle ilgili önceki deneyim imkânsız olsa da,
Fikri Çıktı 1 sırasında konsorsiyumun geliştirdiği şirket içi WBL mentorları için mevcut kursun
literatür taraması, derin bir temel sağlayacaktır. Eğitmenler, orta öğretim sonrası ve yüksek öğretim
seviyelerinde profesyonel eğitimciler olarak ve bilgi, beceri ve tutumlarıyla, kendi araştırmalarıyla
ve öğrenimleriyle birlikte andragojik ilkeleri izleyerek (Gravani, 2012; Knowles vd., 2005) güncel
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eğitim metodolojileri ve öğrenme teorileri ile donatılmış ve öğretme ve öğrenmede yeterli geçmiş
deneyime sahiptirler.
Konsorsiyumumuza

atanan

kurs

eğitmenlerinin

öğretme

ve

öğrenmedeki

önceki

deneyimlerinin kalitesi ve miktarı, özellikle yetişkin kurs tasarımının en modern teorilerine bağlı
kalarak, başlangıç aşamasından itibaren kurs tasarımına katılımlarının yanı sıra bir değer olarak
kabul edilebilir. Şirket içi WBL mentorlar kursu, harmanlanmış veya karma bir kurs olarak tasarlandı
(McGee & Reis, 2012, s. 9). Bununla birlikte, kurs eğitmeninin rolü çevrimiçi bir kolaylaştırıcı
olduğu için, pasif öğrenenlerin aktif öğrenenleri yeniden kavramsallaştırmasına doğru geleneksel
sınıfın ötesinde bir süreçte bir fasilitatöre dönüşmesi önemlidir. Bu, kurs tasarımının kurs
eğitmeninin esnekliğine izin vermesi gerektiği ve temel bir bileşen olduğu için gerektiğinde kursun
yeniden tasarlanması anlamına gelir. Böylece, öğrenciler, yetişkin öğrenme teorilerinin belirttiği gibi
kurs tasarım sürecine dahil edilmemiştir (Gravani, 2012; 2005).
Bunun yanı sıra, kurs tasarımı ve geliştirme için mevcut olan süre kurs tasarımını etkileyen
bir değişkendir. Konsorsiyum tarafından verilecek ders, finansman kaynağı olan Erasmus +
programının kural ve yönetmeliklerine uyulması zorunlu olan bir proje olması nedeniyle bazı
kısıtlamalara tabidir. Ancak, kurs eğitmeni, onaylanan teklifin kısıtlamalarının içeriğinden ve zaman
açısından sınırlı da olsa sapma özgürlüğüne sahiptir.

4.2.1.6. Özel Pedagojik Zorluk
Erasmus + çerçevesi nedeniyle daha önce de belirtildiği gibi, kursumuz yukarıda
belirtilenlerin dışında bazı zorluklar ortaya çıkmaktadır. Birincisi ve en önemlisi, şirket içi WBL
danışmanlarının, öğrencilerin

katılmaması, aktif katılımları için zorunlu olan içsel motivasyon

eksikliği olduğu anlamına gelir (Deci, Vallerand, Pelletier ve Ryan, 1991). Bu zorluğun üstesinden
gelmek için, kurs tasarımının, kurs eğitmenine, ifade edilen ihtiyaçları ile kursun kapsadıkları
arasında herhangi bir boşluk ortaya çıktığında içeriği öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlama
konusunda yeterli esnekliğe sahip olması için izin vermesi akıllıca olacaktır. Böylelikle hem eğitmen
hem de öğrenci, sırasıyla kolaylaştırıcı / kolaylaştırıcı ve kendi kendini yöneten / özerk öğrenen
rollerini üstlenecek, böylece kurs, andragojik ilkelerle aynı düzeyde işleyecektir (Gravani, 2012;
Knowles vd., 2005).
Kurs tasarımımızın dikkate alması gereken bir diğer zorluk, öğrenenlerin geleneksel sınıf
perspektifinde daha önceki deneyimlerine atfedilecekleri özerklikteki aşinalık düzeyidir ki, aşina
olsalar da andragoji ve harmanlanmış / melez metodolojileri bilmiyor olabilirler. Ayrıca, e-
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öğrenmedeki teknolojik altyapıları yetersiz olabilir. Bu zorluk, eğitim sürecinin ilk aşamalarından
itibaren karşılıklılığı ve işbirliğini garanti eden esnek bir araç olan kurs başlamadan önce bir
öğrenme sözleşmesi ve anlaşma ile çözülebilir (Knowles, 1977, s. 210).

4.2.2 Adım 2: Dersin Öğrenim Amaçlarını Formüle Etmek
Geriye dönük tasarım modeliyle paralel olarak Dee Fink (2003), Bloom'un hiyerarşik
Taksonomisi (British Columbia Üniversitesi) yerine istenen öğrenme sonuçlarına bağlı olarak
etkileşimli bilişsel, meta-bilişsel ve duyuşsal alanlarla Yanyana Öğrenmenin Taksonomisini
geliştirmiştir (Şekil 11'de gösterildiği gibi)

Resim9 Yanyana Öğrenmenin Sınıflandırılması (University of British Columbia, 2019)
4.2.2.1. Dee Fink’in önemli öğrenim sınıflandırması
Fink (2007), taksonomisini Benjamin Bloom'un (1956 aktaran Fink, 2007) önemli öğrenme
geleneksel altı genel öğrenme kategorisi üzerine inşa ettiğini belirtir, ancak taksonomi öğrenme
çıktılarını hiyerarşik bir sıraya sahip olmak yerine interaktif ve birbirine bağlı olarak görür. Bu
durum, şekil 12'de resmedilmiştir ve her biri önemli bir şeyi öğrenmeyi içerir.
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Resim 10 Dee Fink’in önemli öğrenim sınıflandırması (Dee Fink, 2003, s. 9)

Fink (2007), IO1'in şirket içi WBL mentorun kursu için öğrenme çıktılarını tanımlamak üzere
kullandığı bu altı geniş öğrenme kategorisini kısaca açıklamaktadır:
1. Temel bilgi: Bir dizi gerçekler, ilkeler, ilişkiler, yani dersin içeriğini oluşturan bilgiler ve
öğrencilerimizin dersin bitiminden sonra anlamalarını ve hatırlamalarını istediklerimiz.
2. Uygulama: Öğrencilerimizin fiziksel beceriler ve / veya problem çözme, karar verme ve yaratıcı
düşünme dahil edindikleri temel bilgilerle yapmalarını istediğimiz şey.
3. Entegrasyon: Bağlantılar (benzerlikler ve etkileşimler, öğrencilerimizin bir konu veya bir
kurstaki fikirlerin ilişkisel doğasının yanı sıra diğer dersler veya alanlarla ve öğrencilerin kendi
kişisel, sosyal ve iş yaşamlarıyla olan ilişkilerini fark etmesi ve tanımlaması; Dee Fink'in (2007)
belirttiği gibi, öğrenmenin disiplinler arası atılımı.

Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices 2018-1-EL01-KA202-047778

[71]

4. İnsan boyutu: Öğrencilerin kendileri ve / veya başkalarını anlama ve / veya onlarla etkileşim
kurma hakkında öğrendikleri.
5. Önem Verme: Öğrencilerinizin kursunuzun konusuyla ilgili duyguları, değerleri, ilgileri ve
kimlikleri ile ilgili benimsemelerini istediğiniz her türlü değişiklik.
6. Nasıl öğrenileceğini öğrenmek: Bilginin sürekli evrimi gerçeğini kabul etmek ve bugünün
bilgisini ne kadar hızlı eskidiğini göz önünde bulundurmak. Kurs kendi kendine yönelik bir öğrenme
gündemi ile sona erdikten sonra öğrencilerimizin sürekli öğrenmeyi sürdürmelerine yardımcı olmak
önemlidir.
Dee Fink (2007), yukarıdaki altı genel öğrenme türünün önemli olduğu ve tümünün ele alınabileceği
varsayımından yola çıkarak, entegre bir kurs tasarımının amacı olarak önemli öğrenmeyi içeren
güçlü bir kurs tasarımı önermektedir.
4.2.2.2.Şirket

içi

WBL

mentorluk

dersinin

öğrenim

çıktılarının

metodolojisinin

oluşturulması
Dee Fink'in önemli öğrenme taksonomisinin (2007), her bir kategorinin öğrenme çıktılarını
formüle etmek için açıklayıcı sorularla (Dee Fink, 2003) ve her kategori için öğrenme
çıktılarını tanımlayan ilgili fiillerle (British Columbia Üniversitesi, 2019) açık tanımını
takiben (The Peak Performance Center, 2019), IO lideri IME GSEVEE, Görev 2 sırasında
geliştirilen yeterlilik matrisinin performans kriterlerinden türetilen şirket içi WBL mentorun
kursu için öğrenme çıktılarını formüle etme görevlerini çiftlere ayırdı. Her bir çift, geliştirilen
öğrenme çıktıları için değerlendirme kriterleri üzerinde işbirliği içinde çalışmak için
değerlendirme metodolojisinden (IO4) sorumlu C4FF ortağıyla işbirliği yapmalıdır (bkz. Ek
J).
• Konsorsiyum, Dee Fink’in önemli öğrenme türünün bir kategorisini iki ortağa atayarak 6
çifte böldü:
o Temel bilgi IME GSEVEE ve DIEK Egaleo'ya atandı
o Uygulama IME GSEVEE ve BAU'ya atandı
o Entegrasyon IME GSEVEE ad OAED'e atandı
o DIEK Egaleo ve BAU'ya İnsan Ölçüleri atandı
o Bakım (Caring) BAU ve OAED'e verildi.
o Nasıl öğrenileceğini öğrenmek OAED ve DIEK Egaleo'ya verildi
• Her çifte, her kategori için kaliteli öğrenme çıktılarının, açıklamaların ve soruların yanı sıra
her kategori için karşılık gelen fiillerin formülasyonu için kılavuzlar verildi (Tablo 9).
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• Her bir çift, öğrenme sonuçlarının formülasyonu üzerinde işbirliği içinde çalışmak üzere
belgeler oluşturmak için projelerimizin Google sürücüsünü kullanabilir.
• Ortaklar, öğrenme çıktıları formülasyonunun ilerlemesini takip edebilir ve bunları,
işbirliğini ve fikir alışverişini kolaylaştırmak için oluşturulan çalışma alanımızın forumundaki
başlıklarda gözden geçirebilir.

Inco
m
pa
ny
W
BL
me
nt
or
Tr
ain
ing
co
ur
se
Le
ar
ni
ng

Öğrencilerin bilgilerle neler yapabileceklerini açıklar, örn. öğrenciler temel kavramları,
terimleri, fikirleri, ilişkileri, gerçekleri vb. anlayacak ve hatırlayacaktır. Kullanılacak Fiil
Örnekleri: tanımlayın, hatırlayın, anlayın

Temel Bilgi

Öğ
re
Uygulama
ni
m
Çı
ktı
lar Entegrasyon
ı

Kendi başına
öğrenmenin
öğrenme
boyutu
Başkalarını
Öğrenmenin
İnsan Boyutu

Özen

Öğrenmeyi
Öğrenmek

Öğrencilerin edindikleri bilgilere dayanarak gerçekleştirebilecekleri etkinlik ve görev türlerini
açıklar, ör. öğrenciler önemli görevleri gerçekleştirecek / "yapacak". Kullanılacak Fiil
örnekleri: analiz etme, eleştirme, çözme, gösterme, tasarlama, geliştirme, kullanma, hesaplama,
oluşturma, yönetme, koordine etme, üretme, çözme, değerlendirme, karar verme, yargılama

Öğrencilerin belirli bilgileri sentezlerken, bağlarken veya diğer bilgilerle ilişkilendirirken
gerçekleştirebilecekleri etkinlik ve görev türlerini açıklar, ör. öğrenciler "x" ve "y" arasındaki
ilişkiyi belirleyecektir. Kullanılacak Fiil örnekleri: hizala, karşılaştır, zıt, bütünleştir, organize
et, ilişkilendir, bağlan, ilişkilendir

Öğrenicilerin bilgiyi kendilerine uyguladıklarında yapabilecekleri faaliyet türlerini betimler
örn. Kendileri hakkında bildikleri
Kullanılacak fiil örnekleri: sonuçlandırmak, anlamak, değerlendirmek, betimlemek, fark
etmek, ilişki kurmak, kendilerini görmek, başkalarını anlamak, karar vermek

Öğrenicilerin bilgiyi kendilerine ve diğerleriyle etkileşimlerine uyguladıklarında
yapabilecekleri faaliyet türlerini betimler
Kullanılacak fiil örnekleri: ikna etmek, tartışmak, göstermek, tavsiye etmek, yeniden
değerlendirmek

Öğrenicilerin bilgiyi kendilerine ve kişisel hayatlarına anlamlı bir biçimde uyguladıklarında
yapabilecekleri faaliyet türlerini betimler
Kullanılacak fiil örnekleri: hareket etmek, zorlamak, savunmak, desteklemek, değer vermek,
empati kurmak, yanıt vermek
Öğrenicileri gelecekte bu konuyla ilgili öğrenimi sürdürümeleri ve verimli öğrenimleri için
gereken faaliyetleri betimler
Kullanılacak fiil örnekleri: yaratmak, geliştirmek, formüle etmek, belirlemek, organize etmek,
seçmek, sorgulamak, ayarlamak, düşünmek, planlamak, düzeltmek, geri bildirim almak,
özetlemek, öğretmek

Tablo 8 Dee Fink'in sınıflandırmasını tanımlayan fiiller (The Peak Performance Center, 2019)

Her bir ortak çifti, ilgili fiilleri kullanarak atanmış kategorileri için öğrenme çıktılarını türetmek için
işbirliği içinde çalıştı ve yeterlilik matrisimizden en az bir performans kriteriyle kalite güvencesi ve
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doğrudan ilişki için verilen kılavuzu takip ettiklerinden emin oldular. Çift, kendilerine karşılık gelen
performans kriterleriyle atandıkları kategori için işbirliği içinde çalıştıkları öğrenme çıktılarını içeren
bir tablo tamamladı. Ortaklar IME GSEVEE ve DIEK Egaleo tarafından ortaklaşa geliştirilen bu tür
bir Google dokümanının bir örneği Ek K'de görüntülenebilir. Ardından, çalışma alanı forumumuzda
bir ileti dizisi oluşturuldu (ör. Https://freedcamp.com/Partners_YcI/Mentor4WBLEU_Vt7 /
tartışmalar / 796683) ortaklar fikirlerini halka açık bir şekilde tartışabilir ve bu sürece katkıda
bulunan diğer ortaklar tarafından özgürce ve alenen incelenebilir (Şekil 13). Tablo aynı zamanda
değerlendirme ölçütleri ve öğrenme öğretme etkinliklerini içerir. Ortaklar çifti, değerlendirme
kriterlerine ve ilgili IO'ların odağını oluşturan içerik geliştirmeye katkıda bulunmak için IO4 ve IO5
liderleriyle ayrı ayrı işbirliği yaptı. IO4 ve IO5, değerlendirme kriterlerini ve kursun öğrenme
içeriğini ayrıntılı olarak geliştireceğinden, bu alanlardaki ortakların kurs tasarımının bu yönlerini ve
dolayısıyla bu yönleri araştırmasına izin vermek projenin daha faydalı olduğu görülmüştür. Aşama
genel yönergeleri her bir ortak çifti tarafından geliştirildi ve daha ayrıntılı çıktılarına katkı olarak
uzmanlar IO4 ve IO5 liderleriyle tartışıldı.
Resim 11 Temel Bilgi Öğrenim Çıktısının formülasyonunun değerlendirilmesi için yapılan forumun
ekran resmi
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4.2.2.3. Şirket içi WBL mentorun ders öğrenim çıktıları
Google sürücü işbirlikçi belgelerimiz ve serbest kamp çalışma alanımızın işlevsellikleri
tarafından kolaylaştırılan çiftler halinde tüm ortakların ortak çalışması, yetkinlik matrisimizin
her performans kriterinden öğrenme çıktılarının ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Bu, ISO
uyumluluğunu sağlamak için olmazsa olmaz koşul olarak sürekli yorum ve değişikliklerin
belirli bir prosedürünü gerçekleştiren IO3'ü içerdiği için sürekli gelişen bir süreçti. IO3 ISO
uyumlu prosedürler nedeniyle değişiklikleri takip etmek için performans kriterleri listesine
sürekli değerlendirilmesi ve bu değişikliklere dayalı olarak öğrenme çıktılarının sürekli
güncellenmesi için yeterlilik matrisinin performans kriterlerine hizalanmış son tablo Kurs
tasarımına dahil edilecek şirket içi WBL mentor öğrenme çıktıları Ek L'de görülebilir.
Dee Fink'in (2007, 2003) önemli öğrenme taksonomisine göre öğrenme çıktılarının derlemesi
aşağıdaki gibidir:
Kursun tamamlanmasından sonra, öğrenci şunları yapabilmelidir:
Temel Bilgi
• WBL şirket içi WBL mentorluğu için şirket içi çıraklık ve stajın temellerini belirlemek
• WBL çıraklığının ve Stajın şirketlere olan önemini ve katkısını açıklamak
• Şirket içi WBL mentorluğunun ne olduğunu anlamak / benzer terimlerden (ör. Öğretim,
koçluk) farklarını belirlemek
• Üretken bir şirket içi WBL mentorluk ilişkisinin ilkelerini tanımlayın / şirket içi WBL
mentorluk ilişkisi kurmanın önemini ve zorluklarını anlamak
• yetişkin öğrencileri karakterize eden özel faktörleri hatırlamak
• Şirket içi çıraklık ve staj WBL programının tasarım ve uygulama sürecinin farklı
aşamalarını listelemek
• Mentinin sosyalleşme yollarını belirtmek
• Etkili şirket içi WBL mentorluk uygulamalarına örnekler vermek
• Şirket içi WBL mentorluk prosedürünün farklı yönlerini değerlendirmek için
yapılandırılmış ve belgelenmiş yöntemler tanımlamak
• Hassas kişisel verileri tanımak
• WBL'de yaratıcı düşünme ve problem çözmenin faydalarını kabul etmek
• Öz değerlendirmenin faydalarını açıklamak
• Empatinin ne olduğunu anlamak
• kişilerarası becerilerin öneminin farkına varmak
• Başkalarıyla iyi iletişimin çalışma ilişkilerini nasıl etkileyebileceğini açıklamak
• Etkili dinleme tekniklerini analiz etmek ve daha iyi anlamak
Uygulama
• WBL hedeflerine ulaşmak için uygulanabilir eylem planları ve kaynaklar oluşturmak ve
yönetmek / çırağın ihtiyaçlarını analiz etmek
• Şirket içi WBL mentorluk sürecini gerçekleştirmek için gerekli kaynakları tahmin etmek
• WBL mentisinin hedeflerin ilerlemesini değerlendirme hedefleri, eylem planları ve
yöntemleri konusundaki kararlılığını değerlendirmek
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• WBL mentee için en uygun beceri transferi planını geliştirmek için MEÖ okulu
öğretmeniyle koordineli çalışöak
• Farklı şirket içi WBL danışmanlarının mentiyi eğitmesi durumunda WBL planını koordine
etmek
• İşyerinde şirket içi WBL mentorluk süreci sırasında işletme kuralları ile ilgili olarak
mentiyle birlikte kararlar almak
• Çerçeveye göre mentinin kişisel öğrenme günlüğü oluşturmak/ sisteme kayıt etmek (örn.
Sözleşme, öğrenme günlüğü)
• mentinin ihtiyaçlarına, zaman kısıtlamalarına, kaynaklara veya diğer sorunlara göre
öğrenme yolunu ayarlamada esneklik sergilemek
• çıraklık / staj sırasında ortaya çıkabilecek karmaşık sorunları çözmek
• öğrenme senaryoları oluşturmak ve uygun öğretim metodolojisini bunlarla bağlantılı hale
getirmek
• WBL içeriğinin bir özetini içeren bir karşılama broşürü / sunumu / paketi hazırlamak
• Çalışma alanının ve organizasyon kültürünün temellerini bulmak
• Mesleki kuralları ve iş ahlakını göstermek
• Şirket içi WBL mentorluğunun ihtiyaçları için dijital araçları, medyayı ve teknolojileri
kullanmak
• WBL mentisinin şirket ve ekip üzerindeki etkisini değerlendirmek
• WBL mentisinin performansını değerlendirmek ve yorumlamak
• Hedeflerde gerekli değişiklikleri yargılamak ve belirlemek
• Değerlendirmeye dayalı olarak en iyi eylem planını önermek
• WBL mentisinin performansını değerlendirmek ve yorumlamak
• Hedeflerde gerekli değişiklikleri yargılamak ve belirlemek
• Şirket içi WBL mentorluk yolunda olumlu bir değişim yaratmak için şirket içi WBL
mentoru ve mentee arasında tartışmayı ve karşılıklı karar almayı kolaylaştırmak için
değerlendirme tekniklerini içeren danışmanlık becerilerini kullanmak
• Etkili dinleme tekniklerini analiz etmek ve daha iyi anlamak
• Yeni becerilerini çalışma ortamında etkin bir şekilde etkili dinleme konusunda kullanmak
• Çırağın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek
Entegrasyon
• WBL hedeflerini eylem planları ve hedeflerin ilerlemesini değerlendirme yöntemleriyle
birleştirmek
• Okulun MEÖ ihtiyaçlarını, mentinin ve şirketin ihtiyaç ve beklentilerini etkili bir şekilde
birleştirmek
• Şirketlerin politikalarını ve prosedürlerini tüm şirket içi WBL mentorluk süreciyle
ilişkilendirmek
• Şirket içi WBL mentorluk sürecine dahil olan paydaşları birleştirmek
• Mentinin günlük görevlerini düzenlemek
• Mesleki bilgi, deneyim, bilgi birikimi ve yetkinliklerini mentinin kişisel profili ve şirket içi
WBL mentorluk prosedürü ile bütün olarak birleştirmek ve karıştırmak
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• WBL görevlerini sektör ihtiyaçlarına göre ayarlamak
• Okul ödevlerini WBL öğrenme senaryolarına / planına entegre etmek
• Belirli bir görevi gerçekleştirmek için başkalarıyla bağlantı kurun ve birlikte çalışmak
• Davranışı değiştirmek ve daha iyi ilişkiler kurmak için empatiyi entegre etmek
Öğrenmenin İnsan Boyutu (kendini öğrenme ve kendini değiştirme)
• Şirket içi bir WBL mentor olarak yetkinliğinin gelişimini izlemek ve değerlendirmek için
derinlemesine düşünmek
• kendi WBL şirket içi WBL mentorluk uygulamalarının öz değerlendirmesini başlatmak
• gerekli sosyal ve davranışsal yetkinliklerle (rol modeli, iletişim, ekip çalışması,
kullanılabilirlik) yanıt vermek ve ilham vermek
• WBL Şirket içi WBL mentoru olarak kendi güçlü yönlerini ve iyileştirme alanlarını
belirlemek
• Menti ile WBL dönemi boyunca şirket içi WBL mentorluk uygulamaları ve yetkinliklerine
ilişkin değerlendirmesi hakkında görüşmek
• farklı ortamlarda yapıcı bir şekilde iletişim kurun, ekipler halinde işbirliği yapmak ve
müzakere etmek
• mentiyi ahlaksız veya yasa dışı faaliyetlerden korumak
• Rollerinin mentee, şirket ve toplum üzerindeki etkisini hissetmek
• başkalarını öğrenme engelleri açısından anlamak
• iletişim becerilerini tartışın ve dinleme sanatına odaklanmak
• mentiyi ahlaka aykırı veya yasa dışı faaliyetlerden korumak
İnsan Öğrenme Boyutu (başkalarını anlama ve onlarla etkileşim kurma)
• verimli bir şirket içi WBL mentorluk ilişkisi içinde mentiyle işbirliği yapmak
• mentinin yeteneklerini beslemek
• karşılıklı yarar sağlamak için mentiyle işbirliği yapmak
• olumlu değişikliklere odaklanarak motive etmek
• güven oluşturmak için yaratıcı bir şekilde iletişim kurmak
• ihtiyaçları belirleyerek mentiyi desteklemek
• anlaşmazlıkları etkili bir şekilde çözmek
• mentinin endişeleri ve duyguları ile empati kurmak
• şirket içi WBL mentorluk sürecine dahil olan paydaşlarla işbirliği yapmak
• rol model olarak ilham vermek
• Mentiye, hayat boyu öğrenen biri olma yolunda gelişmesi için ilham vermek
• Mentinin şirkette sosyalleşmesine öncülük etmek
• mentiyi ahlaksız veya yasa dışı faaliyetlerden korumak
• Rollerinin mentee, şirket ve toplum üzerindeki etkisini hissetmek
• iletişim becerilerini değerlendirmek ve dinleme sanatına odaklanmak
• mentiyi ahlaksız veya yasa dışı faaliyetlerden korumak
• mentinin çalışma ortamına aşina olmasına ve iş güvenliği ile zorunlu konuları
tanımlamasına yardımcı olmak.
• şirket içi WBL mentoru ve mentinin program boyunca paylaşacağı ortak zemini iletmek
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• mentiyi örgün eğitim bilgisine ulaşmanın değerini takdir etmeye motive etmek
• Değerlendirme sonuçlarını verimli bir şekilde WBL menti ile görüşmek
• değerlendirmeye dayalı olarak en iyi eylem planını önermek
Bakım
• iş hayatında rol model olarak hareket etmek
• bireylerin sürekli öğrenmesini desteklemek
• WBL danışmanları ile bakım ve güven ilişkilerini taahhüt etmek
• WBL danışmanlarının kişilikleri ve yaşamları ile empati kurmak
• bağlamsal farklılıkların etkisine değer vermek (farklı sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişleri
hesaba katın)
• özel kazançtan ziyade kamu yararına değer vermek

Nasıl öğrenileceğini öğrenmek
• şirket içi WBL mentorluk konusunda güncellenecek kişisel bir plan geliştirmek ve
uygulamak
• performansı yansıtmak ve kendi kendini değerlendirmek
• Yeni şirket içi WBL mentorluk ilkelerini ve araçlarını yeni bir mentiye uygulamak için
gerekli olan önemli bilgi kaynaklarını araştırmak ve belirlemek
• Bilgiyi aktarmak ve kendi performansınızı kendiniz izlemeye kararlı olmak
• Şirket içi WBL mentorluğu ve kendi öğrenimi için internet kaynaklarını belirlemek
• mentinin ihtiyaçlarına karşılık gelen soruları formüle etmek
• yaratıcı düşünceyi, problem çözmeyi ve çalışma kültürünü besleyen bir öğrenme planı
geliştirmek
• Şirket içi WBL mentorluklarını ilerletmek için kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu
üstlenmek
• Takım ortamını olumlu yönde etkilemek için davranışlarını kendi kendine düzenlemek

Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices 2018-1-EL01-KA202-047778

[78]

4.2.3. Adım 3: Geribildirim ve Değerlendirmeyi Tanımlama

Resim 12 Dee Fink'in eğitimsel değerlendirme modeli (Dee Fink, 2003, p. 14)
Eğitici değerlendirme, Dee Fink'in, şekil 14'te gösterildiği gibi, öğrenmenin kalitesini artıran denetim
tipi değerlendirmeyi (Dee Fink, 2003, s. 13) daha ileri götüren sofistike öğrenme merkezli yaklaşım
olarak

tanımladığı

terimdir.

Geriye

dönük

tasarım

yaklaşımı,

öğrenme

sonuçlarının

değerlendirmeleriyle hizalanması kavramı üzerine bir yol gösterici soru olarak ve kurs içeriğine
hakim olma düzeyini ölçmek için anahtar değerlendirme stratejisi olarak "Öğrencinin öğrenme
hedefine ulaşıp ulaşmadığını nasıl bileceğiz?" sorusunu sorar. Bu strateji, kapsam, zaman çerçevesi,
ortam ve yapı bakımından değişen, öğrenmenin gelişimini yakalayan ve öğrenme hedefinin
gerçekleştirilmesinin doğrulanması için kabul edilebilir kanıtlara yol açan çeşitli resmi ve gayri
resmi değerlendirme yöntemlerinin sürekliliğini içerir (Wiggins & McTighe, 1998).
Kurs tasarımının bu aşaması, öğrencilerin sırasıyla sertifikasyonlarına doğru ilerlemelerini ölçmek
için kabul edilebilir kanıtlarda uzmanlaşan değerlendirme metodolojisi olan IO3 ve IO5 sırasında
daha derinlemesine ele alınacaktır. Bu bağlamda, bu IO, IO3 ve IO4 ile paralel olarak geliştirildi ve
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değerlendirme metodolojisi ve kriterlerinin yanı sıra sertifika şeması sürecine ve örnek
değerlendirme sorularının ve öğrencilerin sertifikasyonu için kanıtların geliştirilmesine katkıda
bulundu. Bu amaçla, değerlendirme metodolojisi ve kriterlerinin daha ayrıntılı bir sunumu, sonraki
IO'larda sunulacak ve bu IO, 6 türden her biri ile ilgili genel bir formda geri bildirim ve
değerlendirme faaliyetlerinin bir listesini sunma konusunda sınırlı olacaktır. Öğrenme çıktılarının
önemli ölçüde öğrenilmesi ve değerlendirme metodolojisi ve kriterlerinin daha ayrıntılı sunumu,
sertifikasyon süreci, kriterleri ve kanıtları ile birlikte aşağıdaki IO'larda sunulacaktır.
4.2.3.1. Geribildirim ve değerlendirme faaliyetleri listesi
Ortaklar tarafından altı önemli öğrenme türünün her biri için bir dizi değerlendirme yöntemi önerisi
aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir:
Temel Bilgi
•akran değerlendirme
• çoktan seçmeli sınavlar
• vaka çalışması sınavları
• yetişkin öğrencilerin özel özelliklerinin açıklaması için açık soru testleri
Uygulama
• Eylem planları ile kişisel portföy oluşturulması
•Kişisel projeler
• Takım Projeleri
• Belirli durumlarda hayat boyu öğrenme için bir yol haritası çizin
• Öğrenme etkinliklerini takiben bir dizi soruyu yanıtlamak
• Eğitim sırasında iyileştirme hedefi doğrultusunda tutmak için öz değerlendirme
Entegrasyon
• Kişisel görevler
• Kısa pozisyon belgeleri
• Bir video izleyin ve soruları yanıtlayın
Öğrenmenin İnsan Boyutu (kendini öğrenme ve kendini değiştirme)
• Yinelemeli öz değerlendirme
• Gerekirse mentinin ve şirket içi WBL mentorunun ihtiyaç analizi için bir başlangıç kontrol
listesinin hazırlanması ve uygulanması
• Mentiye gelecekteki tavsiyeler için bir bitiş kontrol listesinin hazırlanması ve uygulanması
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4.2.4. Adım 4: Öğrenim faaliyetlerini tanımlama
IO5'in şirket içi WBL mentorunun kurs içeriği geliştirmesine atıfta bulunduğu çıkış
noktasıyla, bu IO, geliştirilecek öğrenme içeriğine dahil edilecek öğrenme aktiviteleri için tasarım
yönergeleri ve önerilen aktivitelerin bir listesini sağlama sorumluluğuyla görevlendirildi. Bu
bağlamda, aktif öğrenme kavramı, geriye dönük tasarım modeli önermeleri doğrultusunda öğrenme
etkinlikleri tasarım metodolojisine ve önerilen öğrenme etkinliklerine dahildir (Dee Fink, 2003, s.
10-21).
İnsan Öğrenme Boyutu (başkalarını anlama ve onlarla etkileşim kurma)
• Gruplarda veya kurs forumunda tartışmalar
• Öğrenme Portföyü
• Sınavlar
•Çoktan seçmeli sorular

Bakım
• Gruplar halinde tartışmalar
•Öz değerlendirme
• Örnek olay sınavları

Nasıl öğrenileceğini öğrenmek
• Gruplarda veya kurs forumunda tartışmalar
• Öğrenme Portföyü
• Sınavlar
•Çoktan seçmeli sorular
• Kişisel gelişim için kişisel bir takip kaydı tutmak
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4.2.4.1. Öğrenim Faaliyetleri Metodolojisi
Aktif öğrenme kavramı, "bir şeyler yapmanın" ve öğrenenleri bilgi edinme ve elde tutma konusunda
ilgisini çekmenin faydalarının temelini oluşturur. Ana fikir, pasif bir şekilde yeni bilgi ve becerilerin
aktarılmasını bekleyen "boş varil" olarak düşünmek yerine, öğrenenleri aktif olarak dahil etmenin,
öğrenenlerin memnuniyet ve başarılarıyla sonuçlanan içeriğe dahil olmalarını ve ilgilenmelerini
sağlamasıdır (Dee Fink, 2003, 2007) Şekil 15'te gösterildiği gibi. Ek olarak, şirket içi WBL
mentorunun öğrenci profili, geriye dönük tasarımımızı başlatan durumsal faktörler analizi sırasında
tanımlandığı gibi
Resim 13 Pasif ve Aktif Öğrenim (Dee Fink, 2003, s. 16)
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Şekil 14 Dee Fink's (2003) aktüf öğrenmeye bütünlükçül bakışın kavramsallaştırılması (p. 17)

Bu süreç, bileşeni etkileşim ve kendini keşfetmeye vurgu yapan deneyimsel öğrenme olan andragojik
bir yaklaşımı gerektirir (Knowles, Holton III ve Swanson, 2005, s. 116).
Önemli öğrenme etkinliklerinin tasarlanması, Dee Fink'in (2003) aşağıdaki Şekil 16'da gösterildiği
gibi kavramsallaştırdığı bütüncül bir aktif öğrenme görünümünü gerektirir.

Bütünsel Öğrenme Modeli, öğrencilerin aşağıdakileri yapması gerektiğini önermektedir:
- genellikle okuma veya dersler yoluyla gerçekleştirilen gerekli bilgi ve fikirleri edinme;
- vaka çalışmaları, rol oynama, problem çözme ve karar verme etkinlikleri, gerçek deneyim
hikayeleri gibi zengin bir öğrenme deneyimi sunmayı gözlemleyin veya deneyimsel olarak yapma;
- kavramların ve deneyimlerin anlamlarını yansıtıcı günlükler ve / veya öğrenme portföyleri
aracılığıyla yansıtma (Dee Fink, 2007).
Hem yeni kavramlar ve beceriler öğrenmek hem de bunları uygulamalı etkinliklerle uygulamak ve
yansıtıcı bir şekilde düşünmeye teşvik etmek amacıyla öğrencilere zengin öğrenme deneyimleri
sunmak için öğrenme çıktılarının ve değerlendirmenin fırsatlarla uyumlu hale getirilmesi, projemizin
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geriye dönük kurs tasarım modeline hizmet etti. Andragojik yaklaşımımız ve dolayısıyla Şekil 17'de
gösterildiği gibi bütüncül ve aktif öğrenme için öğrenme etkinliklerinin tasarımı, IO5 sırasında
gerçekleşecek öğrenme içeriği geliştirme metodolojisini çerçeveler.

Resim 15 Dersin öğrenim faaliyetleri gelişimi modeli (Dee Fink, 2003, p. 18)

4.2.4.2. Öğrenim faaliyetleri listesi

IO5 sırasında öğrenme içeriğinin geliştirilmesine yönelik metodolojinin yanı sıra, IO1, IO5 sırasında
öğrenme içeriği tasarımcılarına örnek olarak kabul edilecek Bütünsel Öğrenme Modelini izleyen
gösterge niteliğindeki öğrenme etkinliklerinin bir listesini sunmaya devam etti.
Temel Bilgi
• Atanmış videolar
• Sunumlar ve makaleler
• Kendi web araştırması
• Grup / forum tartışmaları
• Problem çözme senaryolarında akran işbirliği
Uygulama
• Kendi web araştırması
• Takım oyunu / Küçük grup tartışmaları
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• Eğitim prosedürünün mentinin ihtiyaçlarına göre ayarlanmasına ilişkin vaka çalışmaları
Entegrasyon
• İnternetteki kaynakları keşfetme
• Gerçek şirket içi WBL mentorluk hikayeleri ile simülasyonlar
• Vaka senaryosu rol yapma
Öğrenmenin İnsan Boyutu (kendini öğrenme ve kendini değiştirme)
• Atanmış videolar, sunumlar, kontrol listesi şablonları ve makaleler
• Web araştırması
• Forum tartışmaları
• Küçük grup tartışması
• Problem çözme senaryolarında akran işbirliği
İnsan Öğrenme Boyutu (başkalarını anlama ve onlarla etkileşim kurma)
• Atanmış videolar, sunumlar, kontrol listesi şablonları ve makaleler
• Web araştırması
• Forum tartışmaları
• Küçük grup tartışması
• Problem çözme senaryolarında akran işbirliği
Özen
• Takım oyunu / küçük grup tartışmaları
• Öğrencilerin anketleri ve geri bildirimleri
• Yuvarlak masa veya 360 derece değerlendirmeler (geri bildirim alma)
Nasıl öğreneceğini öğrenmek
• Atanmış videolar, sunumlar ve makaleler
• Web araştırması
• İlginç sitelerin, bilimsel dergilerin, şirket içi WBL mentorluk derneklerinin takipçisi olmak
• Forum tartışmaları
• Küçük grup tartışması
• Problem çözme senaryolarında akran işbirliği

Bölüm 5 Sonuçlar

Çıraklık ve staj için şirket içi WBL danışmanları için IO1 Kurs tasarımı için, diğer IOs
metodolojisi ile organik olarak bağlantılı bir şekilde izlendi çünkü çıktılarana kavramlardan
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oluşuyordu. Bu amaçla, metodolojik sürecin, konsorsiyumun çok kurumlu ve çok disiplinli
kompozisyonundan, Uzmanlar Komitemizden ve Etkinliğimizin katılımcılarından yararlanarak
sosyal olarak yapılandırılmış bir çalışma biçimi içinde yeterlilik teriminin kavramsallaştırılmasıyla
başlatılması kararlaştırıldı. Bir sonraki metodolojik aşama, yeni mesleğin yeterlilik matrisini
oluşturmak için yapı iskelesi görevi görecek, üzerinde anlaşmaya varılan bir çerçeve yapısından
oluşuyordu; bu, Avrupa e-Yetkinlik Çerçevesinin bir füzyonu olan PUKÖ döngüsü ile başarılı bir
şekilde uygulanan kalite iyileştirme unsuru ve yumuşak beceriler’di.
Bu bağlamda, konsorsiyum ortakları tarafından, gelişmiş en iyi uygulamalar sınıflandırma
aracına dayanarak, AB'deki ve dünya çapındaki mentorların eğitim kursları için en son en iyi
uygulamaların belirlenmesi için bir masa başı araştırması gerçekleştirildi. Önceki AB projeleri
devredilebilir unsurlarla birlikte masa başı araştırmasının bulguları, şirket içi WBL mentor profilinin
yeni ortaya çıkan mesleğinin tanımına girdi sağladı ve konsorsiyumun sentezi yoluyla oluşturulan
görevler, roller ve sorumluluklardan ortaya çıktı. Başlangıç noktasıyla, yeni ortaya çıkan şirket içi
WBL mentorun meslek profilinin bu kavramsallaştırması ve izlenecek üzerinde mutabık kalınan
yeterlilik çerçeve yapısına dayalı olarak konsorsiyum, şirket içi WBL hizmet süreçlerine atıfta
bulunan ana yetkinlik alanlarının tanımına götürdü bizi. PUKÖ döngüsü ve buna meslek için gerekli
yumuşak becerileri entegre etmek için BE aşaması eklendi. Müzakereler ve ISO uyumlu
detaylandırma süreçleri, organik bir modalitede her yetkinlik alanı için bir dizi performans kriteri
belirlemek için izlendi, bu süreçler IO3, IO4 ve IO5 ile konsorsiyumun ve Uzman komitemizin çok
kurumlu ve çok disiplinli olması için işbirliği ve esneklik gerektirdi. Bu yinelemeli süreç,
profesyonel

profillerin

ve

bunların

yeterliliklerinin

oluşturulmasının

karmaşıklığının

ve

uzmanlardan, disiplinlerden ve kurumlardan ve bunların bağlamlarından çoklu perspektiflerin
entegrasyonunun öneminin altını çizmektedir. Yeterlilik matrisi çerçeve yapısının son aşaması,
oluşturulan performans kriterlerinin EMCC Yetkinlik Çerçevesi Temeli ve Uygulayıcı seviyelerinin
yanı sıra EQF seviye 4 ile uyumlaştırılmasını içeriyordu.
Nihai yeterlilik matrisi, bağlamsal durumsal faktörler analizini içeren geriye dönük ders
tasarım modelinin ilk aşaması için temel oluşturdu, yetkinlik matrisi öğrenme çıktıları ile uyumlu
Dee Fink'in her bir performans kriterinden türetilen taksonomisine ve bunların değerlendirilmesi için
çerçeve Aşağıdaki IO'lar sırasında tamamen geliştirilecek kriterler ve öğrenme etkinlikleri ortaya
çıkarıldı. Geriye doğru kurs tasarım modelinin orta ve son aşamaları bir sonraki IO2'de yer alacaktır.
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Appendix A - The Best Practices Matrix: a
classification tool
The purpose of this guidebook is to assist and equip the consortium with sufficient insight
and guidance to identify, validate and compile effective models and practices regarding
educational frameworks covering the training of in-company mentors involved in WBL in VET.
According to mentor4WBL@EU our first intellectual output, the course design for
apprenticeship & internship in-company WBL mentors will be derived after the reviewing of
existing state of the art of competences profiles of- and trainings for- in-company WBL mentors
available within the 28 European countries with a focus on the represented partnership countries.
In order to fulfil our first task, which is the description of the in-company WBL mentor’s profile IME
GSEVEE will take the lead to provide partners with a methodology for defining and identifying Best
Practices, as well as the definitions of criteria and a roadmap towards achieving this. A matrix will
be provided as a framework for ranking a Practice against the criteria required to classify it, or
identify where the Practice is in the evolutionary scale facilitating partners to position a Practice on
the matrix and provide an indication of the potential for that Practice to be classified as Best
Practice and benchmark it. Peer networking among partners and research will result in a collection
of existing or new best, effective, promising or innovating practice within or outside EU that are
evidence-based and show measurable impact in the area to be benchmarked.
Benchmarking means identifying, understanding and acknowledging as ideal to follow as
example for the optimisation of the performance improvement process. This guidebook provides a
useful methodology and tools to assist the consortium partners in their benchmarking process.

Classification of Practices tool The Best Practices Matrix
Innovative
practice

Promising practice

Effective practice

Best practice

Sustainable

1

2

3

4

Repeatable

2

3

4

5
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Proposal compliant
Deemed essential

3

4

5

6

4

5

6

7

Matrix Criteria
Criteria
Innovative practice

 New

Horizontal Axis
Definition
suggestion addressing

problem
 Not yet tested in wide context
 Limited supported data
Promising practice

 New suggestion already put into

practice in a limited scope
 Replicated in limited scale
 Enough
supporting data
positive results

Effective practice

Related Questions
the Does this idea break new
ground? Is it unique? Does it
significantly enhance existing
practices?

with

 Proven effectiveness
 Long-standing solutions
 Replicated in broad scale
 Conclusive data with positive results

Best Practice

 Innovative

practice with proven
effectiveness
 Newly presented solution
 Replicated in sufficient scale
 Conclusive data with positive results

Has this practice been
implemented in one or two
organisations? Are the results
or its evaluation either
subjective or not validated
enough yet?

Has this practice been a long
time in operation? Have its
results been objectively
evaluated and externally
audited positively?
Is it an idea different from
dominant practices? Has it
proved its operational value as
highly effective?

Vertical Axis
Sustainable

 It is inexpensive
 It delivers stable results

Repeatable
Proposal compliant

Deemed essential

 It can be replicated
 It complies with the proposals’ IOs

 It is included in our deliverables

Does it require more effort than
it is worth? Is it dependent on
an individual? Does it have
sponsorship? Is it funded?
Is it restricted for any local
reasons? Can it be replicated?
Is it within our proposal’s IOs?
Does it exceed or reduce our
expected results?
Is it something we cannot do
without? Is it embedded in all
training interventions?
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The training course elements to be reviewed:

Each partner will research what training courses are available for in-companies' in-company
WBL mentors either in their country or another and will provide their feedback in a paper defining
which element is considered as worth being followed as exemplar justifying their choices with a
paragraph explaining the mark they have assigned to their choice.
This way we will provide a state-of-the-art report on the top current best practice in EU and
worldwide and the justifiable foundations of the course to be designed as a constellation of the
best practices' elements found in the current literature review.

Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices 2018-1-EL01-KA202-047778

[92]

Appendix B – The desk research tool

IO1- Course design
Proposition based on two standards:
1. ISO 21001: Educational organizations management systems - Requirements with guidance for use
a. Chapter 8.3.4.2. Educational service design and development controls
b. Chapter 8.3.4.3. Curriculum design and development controls
2. NP4512 : 2012 Vocational training management systems, Requirements
a. Chapter 7.3.3.
This document can be used to draft the In-company WBL mentor4WBL course design. It can also be used as a guideline
to list all components of existing trainings in European countries, allowing a benchmark.

Title: #in-company WBL mentor4WBL@EU: Questionnaire on essential characteristics of existing in-company WBL
mentor training course curriculum
Source: EFCoCert
Intellectual output: IO1-: Invitation to complete questionnaire on essential characteristics of existing in-company WBL
mentor training course curriculum
Document Type: Document
Date: 2018-12-20
Action ID: To invite all partners to submit completed questionnaire on essential characteristics of existing in-company
WBL mentor training course curriculum in their respective country and/or in other European countries.
Proposed deadline 2019-01-25
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Course design structure

Course name and description
Purpose and scope of the course
Statutory and regulatory requirements applicable
Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course
Prerequisites
Characteristics of the learners
Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

Learning outcomes






Are consistent with the scope of the course
Are described in terms of competence learners
should acquire by completing the curriculum
Shall include an indication of the level of which
the competences will be achieved
Are specific, measurable, achievable, relevant
and time-bound (SMART)

Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery



Are appropriate for ensuring achievement of the
learning outcomes

 Are SMART
Assessment criteria and methods



Prior to training
During training

 After training
Program content (including
educational sequences)
Training schedule




modules

and

Length (hour)
Dates
Times

 Venues
Language
EQF level
Number of credit points (ECVET)
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Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical
or educational support provided to trainees during
and after the training sessions)
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Appendix C – Desk research findings compilation

IO1-A3 Course design
Proposition based on two standards:
1. ISO 21001: Educational organizations management systems - Requirements with guidance for
use
a. Chapter 8.3.4.2. Educational service design and development controls
b. Chapter 8.3.4.3. Curriculum design and development controls
2. NP4512: 2012 Vocational training management systems, Requirements
a. Chapter 7.3.3.
This document can be used to draft the In-company WBL mentor4WBL course design. It can also be
used as a guideline to list all components of existing trainings in European countries, allowing a
benchmark.

Title: #In-company WBL mentor4WBL@EU: Questionnaire on essential characteristics of existing incompany WBL mentor training course curriculum
Source: IMEGSeVee, Fondation EFCoCert, Centre for Factories of the Future Limited, Bahcesehir
Universitesi Foundation, DIEK Aigaleo, Manpower Employment Organisation
Intellectual output: IO1-A3: Invitation to complete questionnaire on essential characteristics of
existing in-company WBL mentor training course curriculum
Document Type: Document
Date: 2019-02-08
Action ID: To invite all partners to submit completed questionnaire on essential characteristics of
existing in-company WBL mentor training course curriculum in their respective country and/or in
other European countries.
Proposed deadline: 2019-02-08
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Course design structure 1: Austria
Source: https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/case-studies/the-academy-for-apprenticeship-trainers-in-vorarlb
Course name and description
IVET course
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Purpose and scope of the course

Statutory and regulatory requirements applicable

The course aims to pose specific qualification standards for in-company
trainers regarding vocational and pedagogical issues, which are
regulated by the Austrian law.
Before participating in apprenticeships, companies must have been
evaluated regarding their suitability. In detail, companies should have
been evaluated by the responsible organizations which are the
Chamber of Labour and the Apprenticeships Office of each province
(receiving a related certification). Among the auditing criteria is the
existence of qualified in-company trainers between their employees
(the other criteria are the existence of the necessary equipment and
the implementation of the legal framework concerning the activities
that the apprentice will be trained).
The in-company trainer before undertaking the task of educating the
trainee should have proven qualifications in vocational pedagogy and
law. The in-company trainer should take the IVET trainer examination
(which is one module of the master craftsperson examination, to assess
their knowledge and skills). The necessary requirements are described
in the Vocational Training Act (BAG).

Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course

Austria
Regional Economic Chambers

Prerequisites

The vocational qualification must be at least on the level of an
experienced skilled worker. In terms of law the trainer must have
passed the final exam after an apprenticeship and at least a two years
practical experience in the field of work or
 a graduation from a relevant school and at least two years practical
experience in the field of work or
 at least five years practical experience in the field of work (which
does not have to be a training practice).
For pedagogical qualification a rather simple and practice-oriented
standard is set, for the reason that it should not be a too big hurdle for
SMEs. A person who fulfils the above mentioned vocational standard
has two possibilities to become an acknowledged trainer for
apprenticeship training, as described below.

Characteristics of the learners

Skilled workers (staff or owner of a company) who are interested to
participate in apprenticeships as an in-company trainer

Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)
Learning outcomes
 Are consistent with the scope of the course
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum

The learner is supposed to have acquired specific skills and
competences after the completion of the course and in detail:
 Personal skills,
 Social skills,
 Pedagogical skills
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Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)
Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART
Assessment criteria and methods
 Prior to training
 During training
 After training
Program content (including modules and educational
sequences)



Technical skills

face to face, blended

In order the diploma of in-company trainer to be acquired two basic
routes exist:
 a trainers exam before an examination committee
 a recognised (voluntarily participation) with a final “expert talk”
(instead of a formal examination)
The content is divided in two basic categories. 60% legal content and
40% pedagogic content
Main content modules
1. Determination of the training targets and planning of the training in
the enterprise
 analysis of the job profile regarding the planning of training
measures
 specification of individual training targets
 choice and design of appropriate training measures
 time and organization-related structuring of the training activities in
the company
 workflow
2. Preparation, realization and supervision of the training measures
 training methodology (taking into consideration activating methods
in particular)
 use of more staff in the training
 use of training tools
 success control
3. Trainer's attitude / behavior
 tasks and responsibilities of the trainer
 personality development of the apprentice
 leadership and motivation
 communication skills

Training schedule
 Length (hour)

4. Training-relevant legal provision
Length: 40 hours
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 Dates
 Times
 Venues
Language
Price
EQF level
Number of credit points (ECVET)

German

Three main levels exist:
Level 1: certified apprenticeship trainer / 25 points
Level 2: licensed apprenticeship trainer/ 40 points
Level 3: qualified apprenticeship trainer with diploma/ 70 points

Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

7

Course Element(s):

Overall

The methodology of this course is quite in-depth and detailed, structured in levels. There is a provision for
success control (evaluation).
Deemed essential and best practice.

Course design structure 2: Belgium
Source: http://www.ifapme.be/tutorat
Course name and description

Tutoring trainings to optimize your learner's stay in your company

Purpose and scope of the course

With this training based on situations encountered every day in the
field, the tutor will have useful tips and concrete tools to practice with
his learner daily.
This training gives the opportunity to discuss with other in-company
WBL mentors. It brings tools easy to use to enhance daily professional
practices. It valorizes in-company WBL mentor’s role.

Statutory and regulatory requirements applicable
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Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course

Belgium
IFAPME

Prerequisites
Characteristics of the learners
Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

To be a in-company WBL mentor

Learning outcomes
 Are consistent with the scope of the course
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum
 Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)
Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART
Assessment criteria and methods
 Prior to training
 During training
 After training
Program content (including modules and
educational sequences)
Training schedule
 Length (hour)
 Dates
 Times
 Venues
Language
Price

What is your role as a tutor?
How to motivate your learner?
How to positively evaluate the young person?
How to better understand the training system in which you and your
learner evolve?
How to act so that your learner is always punctual?
How can your apprentice or trainee best represent your company?
How to avoid breach of contract?
Face-to-face
Discussions and practical cases
Exchanges with other in-company WBL mentors

Length: 8 hours (a second module of 16 hr exists)
Given during the day or given during evenings

Free

EQF level
Number of credit points (ECVET)
Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
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operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical
or educational support provided to trainees during
and after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

3

Course Element(s):

Need Analysis, Delivery

This face-to-face training course is viable, inexpensive and with quick results. Deemed Essential. Includes
peer learning. Not so many information provided.

Course design structure 3: Denmark
Source: https://www.apprenticeship-toolbox.eu/training-teaching/teachers-trainers/128-teachers-trainers-in-denmark
http://eng.uvm.dk/adult-education-and-continuing-training/adult-vocational-training
http://certsupp.uds.dk/amu
Course name and description
Purpose and scope of the course

Statutory and regulatory requirements applicable

Person to Person training
The
diploma
allows
managing
job
functions
in
companies/organisations which employ skilled and/or unskilled
employees within the job areas that the vocational training
programme targets. Factions has been described in the centrally
approved action oriented of the specific vocational training program.
Companies is necessary to have been approved by the relevant trade
committee (consisting of social partners representatives) to ensure
that the training environment is appropriate and that there are
qualified trainers available. In- company-trainers, however, is not
necessary to have any pedagogical trainer qualification.

Country in which the course is organised

In general there are different programs available related with the
training of in-company trainers offered by the AMU system (the
adult vocational training programmes), lasting from 2 days to 2
weeks, depending on sector. However, so far the specific programs
are more familiar between social and healthcare professions.
Denmark

Name of the organization that delivers the course

Vocational Training Centres

Prerequisites

The in-company trainer must have a qualification as a skilled worker
(or equivalent) within the trade in question. There are very few legal
requirements to become a trainer.
Trainers in enterprises who are responsible for apprentices must be
craftsmen. They must have completed a VET programme for which
they have received a ‘journeyman’s certificate’ and have work
experience.
The trainer is supposed to have some years practical experience in

Characteristics of the learners
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the related job
Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)
Learning outcomes
Upon the completion of the project the participant would be able to:
 Are consistent with the scope of the course  use the training methods, training materials, and
communication to train other people.
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the  understand the importance of their colleagues’ skills and
curriculum
learning style in connection with the training, and make use of
this knowledge in their training of the individual colleague.
 Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)
Training mode and format
face to face
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
 Theoretical course with presentation on methods that can be
used in the working environment
 exchanges and the sharing of experience
 scenarios based on the work of the participants
 working in teams based on specific scenarios
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART
Assessment criteria and methods
No exams are necessary, only attendance
 Prior to training
 During training
 After training
Program content (including modules and
 Plan of teaching/ training
educational sequences)
 Communication
 Feedback
 Teaching Methods
 Motivation
Training schedule
Length: 2 days
 Length (hour)
 Dates
 Times
 Venues
Language
Danish
Price
Between 50€ (for target group) and 250 € (non- target group)
EQF level
Number of credit points (ECVET)

4

Educational resources and venues
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(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical
or educational support provided to trainees during
and after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

2

Course Element(s):

Delivery

This course constitutes a promising practice given its repeatable and inexpensive with a so far application
to social and healthcare professions.
Sustainable and Repeatable.

Course design structure 4: Equitas – International Centre for Human Rights Education
Source: https://equitas.org/wp-content/uploads/2010/11/Equitas_Generic_TOT_2007.pdf
Course name and description
Purpose and scope of the course

Training of Trainers: Designing and Delivering Effective HRE
The manual outlines a six-day workshop which aims at providing
human rights educators with the necessary tools for planning,
designing, and conducting effective training-of-trainers (TOT)
workshops. The manual has been designed for use by both facilitators
and participants. Facilitators will use the manual to prepare and
conduct the workshop. Participants will use the manual as a reference
tool both during and after the workshop. The workshop is designed as
a practicum for human rights education (HRE) development. It focuses
on the “how to” of designing, delivering, and evaluating human rights
training, as well as the development of a systematic approach to HRE.
Participants will not only learn about effective HRE design, they will
also have the opportunity to put their learning into practice by
preparing an actual model for a human rights training session. The
expectation is that participants will use the model as a basis for
developing training they will deliver within the context of the work of
their organizations.

Statutory and regulatory requirements applicable
Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course
Prerequisites
Characteristics of the learners
Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
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qualification, payment and financing conditions)
Learning outcomes
● Are consistent with the scope of the course
●

Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum

●

Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved

●

Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)

Training mode and format
● (e-learning, blended, f-to-f)

Pedagogical methods

Learning activities
● Are suitable to the method of educational
delivery
●

Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes

●

Are SMART

At the end of the workshop, participants should be able to: • Use a
basic instructional design model to plan and develop effective human
rights training for specific target groups • Identify appropriate
evaluation methods and processes for their HRE training • Facilitate
human rights training more effectively • Identify follow up activities to
the training for furthering their HRE work

The TOT workshop as outlined in this manual is designed to take place
over six days. A minimum of 10 and a maximum of 30 participants are
recommended in order to maintain the integrity of the training design.
However, the content and activities can be modified to accommodate
smaller groups. Some guidelines and suggestions for planning and
conducting an effective workshop are provided below.
The participatory curriculum design model of the workshop outlined in
this manual is based on principles of adult experiential learning. The
underlying principle is that much of the content will come from the
participants and that the workshop will serve as a framework for
drawing out their experiences. Participants and facilitators commit
themselves to engage in a process of mutual teaching and learning.
The emphasis is on practical application and the development of
strategies for action. Continued reflection and evaluation are central to
the learning process. Transformative learning theory underpins the
workshop content and process.
This manual contains everything needed to implement a training-oftrainers (TOT) workshop, including a sample workshop schedule,
instructions for facilitating each activity, training materials (e.g.,
worksheets, reference sheets), a sample application form, a pretraining assignment, sample evaluation questionnaires, and a glossary
of terms specific to training. The manual is divided into eight modules,
each building on the others, and provides a comprehensive training on
developing a model for a human rights training session for a specific
target group.

Assessment criteria and methods
● Prior to training
●

During training

●

After training

Program content (including modules and educational
sequences)

The content of each module is briefly described below. Module 1 –
Getting Started serves to welcome the participants and situate the
relevance of this workshop in building their capacity as human rights
educators. Participants begin by reviewing their expectations and
resources for the workshop and reflecting on how they can work
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Training schedule
● Length (hour)
●

Dates

●

Times

●

Venues

effectively as a group. They explore principles of adult learning and
participant-centred methodology and examine the application of these
principles in the area of human rights education. Participants also
reflect on their personal capacity as human rights educators and the
socio-political context in which their HRE work is carried out. In
Module 2 – Effective Human Rights Education – A Tool for Social
Change, participants explore the transformative potential of HRE work.
They examine the elements of a transformative learning model and
then explore the potential for social transformation of their own HRE
work. The focus is on establishing some common understanding
around the “what” and the “why” of HRE (i.e., what is it? and why do
it?) before addressing the “how” of effective HRE. Participants also
begin to reflect on appropriate means for measuring the impact of
their HRE work. Module 3 – Designing Human Rights Education focuses
on the importance of approaching human rights training in a
systematic way in order to achieve results. Participants explore what a
systematic approach to human rights training entails by examining the
essential elements, at the organizational and societal levels, that
human rights educators must consider when planning a human rights
training session. These include: • Their organization’s HRE work on
particular issues as well as its overall HRE and HR work • Other local,
national actors working on similar issues within the society • The
broader international human rights community addressing similar
issues nationally and globally • The human rights situation and context
of the potential participants • The global human rights environment In
Module 4 – Developing a Model for a Training Session, participants
work in designated groups to outline the main elements of a model for
the training they will be designing for their specific target group. This
work will be completed in Modules 6 and 7. In Module 5 – The Human
Rights Educator and the Art of Facilitation, participants have the
opportunity to reflect on their role as facilitators of a HRE process,
explore some of the facilitation challenges they face in their work and
share strategies for addressing them. In Module 6 – Evaluation,
Transfer of Learning, and Follow Up, participants determine effective
methods for measuring results. They also plan evaluation and follow
up activities for the training they have designed, which are essential
elements for ensuring the sustainability of HRE, work. Module 7 –
Model for Your Training Session provides the opportunity for
participants to complete the models for the training sessions they have
been developing throughout this workshop and share them with the
group for comments and feedback. In Module 8 – Evaluation and
Closing, participants will have the opportunity to give their feedback
on the workshop.
Remember to include in your workshop schedule time for: daily recaps
and debriefs, evaluations, and breaks (morning, lunch, afternoon). Day
1 5 hrs 45 min Module 1 Getting Started Total: 4 hrs 45 min Activity 1
Group Introductions 45 min Activity 2 Guidelines for Working
Effectively as a Group 30 min Activity 3 Expectations, Resources and
Workshop Content 30 min Activity 4 Participatory Methodology and
HRE 45 min Activity 5 About Recaps and Debriefings 30 min Activity 6
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Profile of a Human Rights Educator: Self-Assessment 45 min Activity 7
The Current Context of Our HRE Work 1 hr
Module 2 Effective Human Rights Education – A Tool for Social Change
Total: 3 hrs 45 min Activity 1 Our Understanding of HRE and its Goal 1
hr
Day 2 5 hrs 30 min Module 2 cont’d
Activity 2 Transformative
Learning: Theory and Practice 1 hr 30 min Activity 3 The
Transformative Potential of HRE 45 min Activity 4 Measuring Impact
30 min
Module 3 Designing Human Rights Education Total: 2 hrs 15 min
Activity 1 Developing Human Rights Training for Results 2 hrs Activity 2
Educational Development Cycle 15 min
Module 4: Developing a Model for a Training Session Total: 9 hrs 15
min Activity 1 Developing a Training Session – The Basics 30 min
Day 3 5 hrs 45 min Module 4 cont’d Activity 2 Assessing Learning
Needs of Your Target audience 2 hrs 30 min Activity 3 Determining
Goals and Objectives 1 hr 15 min Activity 4 Determining Training
Content 2 hrs
Day 4 5 hrs 45 min Module 4 cont’d Activity 5 Determining Training
Materials and Techniques 2 hrs 30 min
Module 5 The Human Rights Educator and the Art of Facilitation Total:
5 hrs 45 min Activity 1 The HR Educator’s: Core Values and Beliefs 30
min Activity 2 Setting the Climate
45 min Activity 3 Facilitation
Dilemmas 1 hr 15 min Activity 4 Handling Conflict in our HRE and HR
Work 45 min
Day 5 6 hrs Module 5 cont’d Activity 5 Reflecting on My Role as a HR
Educator 1 hr Activity 6 Sharing HRE Activities 1 hr 30 min
Module 6 Program Evaluation, Transfer of Learning and Follow Up
Total: 3 hrs 30 min Activity 1 The Continuous Improvement Cycle 45
min Activity 2 Evaluation Techniques 1 hr Activity 3 Transfer of
Learning 1 hr Activity 4 Planning for Follow Up to Your Training Session
45 min
Day 6 6 hrs Module 7 Model for Your Training Session Total: 4 hrs 30
min Activity 1 Putting Together the Model for Your Training Session 2
hrs 30 min Activity 2 Presentations of Participants’ Models for Their
Training Session 2 hrs
Module 8 Workshop Evaluation and Closing Total: 45 min Activity 1
Evaluation of Workshop 30 min Activity 2 Closing of Workshop 15 min
Language
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EQF level
Number of credit points (ECVET)
Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

7

Course Element(s):

Methodology, Best Practice

The methodology of this course based on the principles of adult experiential learning is the best practice
of all train the trainer programmes I reviewed. Trainees’ centred.
Sustainable, Repeatable, Proposal compliant and Deemed essential for the course we described in our
proposal.

Course design structure 5: European Commission
Source: Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships Final Report - Mapping of models and practices
(2017)
Course name and description

Purpose and scope of the course

Trainers in company are professionals, and to become one a certain
level of experience is necessary, most often described by previous
education and an additional minimum number of years of experience
on the job in a (most often designated) sector. Next to these
requirements, a good number of MS have set up various types of
training programmes, which serve as condition to qualify for operating
as a trainer in work-based learning settings in VET (pp. 67-68).

(p. 69)
Types of programmes offered to trainers in company:
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Statutory and regulatory requirements applicable

In our review across the EU-Member States, we encountered initial
trainer education programmes in at least half of the MS. Some
countries offer full training/educational programmes (see table 4.5), all
of which cover pedagogical/andragogical competences (most often
mentioned as prerequisites for becoming a trainer) and training
methodologies (i.e. how to function as a master, tutor or in-company
WBL mentor to an apprentice) (p. 68).
Formal frameworks that define the knowledge, skills and attitudes that
trainers should possess are only found in a few MS (i.e. DE, FI, IT, NL),
and even in these MS, the trainer competences defined are often a
suggestion to companies, and are not binding. This does not mean that
such frameworks for training competences are completely absent in
other MS. Skills and competences for trainers can also be included as
part of the competences defined for their occupational profiles,
instead of in a separate occupational profile for trainers. To
understand the types of competences included, table 2.5 presents a
number of illustrative examples of trainers in companies’ competences
in WBL along the main categories of competences.

More often, minimal requirements on trainers in companies do not
include specific competences, but vary substantially on other types of
requirements that are in place. For example, trainers in companies
should not be younger than 18 years (AT) and they should have a
minimum amount of years of working experience in the specific sector,
most often 3-5 years of experience (BG, IE, IT, PT, SI). Often the
demanded amount of years of experience are associated with the
qualification level of the professional. University graduates are often
required to have less years of working experience than professionals
with a secondary educational degree. Trainers in companies should
thus also meet with the requirements regarding their own education.
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Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course

For example, they should at least have the same level of qualification
for which the apprenticeship is qualifying (NL), they should have a craft
certificate or further education (IE) or they should be specialists in
their branch (LV) and/or have a Master Craftsmanship qualification
(HU, SI,
DE). In various MS there are also requirements concerning the
successful completion of specific training programmes, generally in the
field of pedagogical competences (i.e. PT, RO, DE). In Romania, trainers
should have a secondary education for trainers in apprenticeship/work
placements to function as trainers in company. In Germany trainers in
company who carry the responsibility for the students’ development
during the in-company placement, if they do not have a Master
Craftsmanship qualification, should have passed the Trainer Aptitude
Regulation (i.e. AEVO).
EU

p. 72
Prerequisites
Characteristics of the learners

trainers on their place of work, either employed by the VET institution
(teachers) or the company that deals with administration, training,
development and quality assurance and networking related to
providing work-based learning (trainers).
26 job profiles are identified of professionals in WBL who work in the
companies. This category of trainers in company can include qualified
trainers, but also skilled workers, who perform training-related
functions or oversee practical training of students/workers in the
workplace. The following table provides an overview of the different
job profiles.
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Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

Training professionals in companies are most often referred to as
‘work-based’ or company tutors’ (ES, FR, IE, IT, LV, LU, NL, RO),
‘apprenticeship in-company WBL mentors’ (BG, FR, SI), ‘in-company
trainers’ (DE) or licensed Craftsmen (HR). In Finland they are referred
to as ‘workplace instructors’, i.e. working professionals (i.e. skilled
workers) in companies with the responsibility to ‘supervise’ (instead of
to instruct) students in the workplace. Some countries explicitly
distinguish between IVET trainers (AT) or CVET trainers (DE, CZ). This
shows the diversity of definitions used across the EU to describe
trainers in companies. This broad country review concludes that even
where similar terms are used, terms should not be used
interchangeably across MS, as similar names may have different
meanings in different MS. Table 2.4 below summarises for a small
number of MS the actual job description of trainers in companies.
- Trainers in company were assessed separately, for which 26 job
profiles were found. Given the variety in names and titles used for
professionals across MS, their roles and responsibilities are also
different. In some MS, trainers are seen as in-company WBL mentors,
that help learners find their way, in others they serve more a practical
instructors, and yet another possibility is that they supervise learners
in their development in the company. These different roles also come
with different competences requirements, though in general, the
requirements for trainers in companies are considerable less formal
and defined that those for teacher professionals in VET institutions.
Moreover, requirements for trainers focus less on specific teaching
competences, but tend to include aspects such as years of experience,
and the correct certifications to work in the position. In most cases
such ‘requirements’ are mere recommendations and are not binding;
only in a limited number of MS, trainers are required to enrol in
additional training programmes on pedagogy (pp. 36-41)
- Legal status of trainers: pp.53-54
- Identification of needs (needs analysis of trainers): p. 54
- Mandatory objectives for improving trainer quality (e.g. benchmarks,
standards)
The standards to which to adhere are set within the competence
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requirements of trainers and the demand for specific initial trainer
education/training and continuous development in-service. In some
MS there are national agencies who are responsible for ensuring the
quality of the apprenticeship or practical placement of trainers in
company such as the Education and Training Boards (i.e. ETB’s) in
Ireland who are responsible for providing the training programmes for
trainers. (p. 54)

Learning outcomes
● Are consistent with the scope of the course
●

Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum

●

Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved

●

Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)

Training mode and format
● (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
● Are suitable to the method of educational
delivery
●

Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes

●

Are SMART

Assessment criteria and methods
● Prior to training
●

During training

●

After training

Program content (including modules and educational
sequences)
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p. 73
Training schedule
● Length (hour)
●

Dates

●

Times

●

Venues

p. 71

Language
EQF level
Number of credit points (ECVET)
Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware,
documentation)

4 for the Netherlands

software,

Funding of initial training programmes for trainers in company
Information concerning the funding schemes for initial training
programmes for trainers in company is only available to a limited
extent. Generally, the costs are usually covered by the company. In
Germany, professionals who wish to become a master craftsman or
foreman, have to finance the AEVO certificate (which is a standard part
of the diploma) and the accompanying test by themselves, unless the
company pays for the qualification and training. In Finland, funding for
the workplace instructor training is derived from educational
providers’ own funding and/or external funding by companies and the
government’s educational administration. The training for workplace
instructors involved in vocational upper secondary education and
training and at the development of training models has been
supported through the European Social Fund. Also in other countries,
the ESF is used to upgrade the competences of trainers in company.

If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

N/A

Course Element(s):

N/A

N/A

Course design structure 6: Finland
Source: http://oph.fi/download/155383_Training_for_workplace_instructors_3_credits.pdf &
https://www.oph.fi/download/155761_guide_on_implementing_workplace_instructor_training.pdf
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Course name and description
Purpose and scope of the course

Statutory and regulatory requirements applicable

Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course

Guidelines on Workplace Instructor Training
The recommendation on Training for Workplace Instructors (3 credits)
integrates the instruction on on-the-job learning included in the
vocational qualifications and different ways of provision of vocational
education and training. It forms a basis for the planning and
implementation of training for workplace instructors within vocational
upper secondary education and preparatory training for competencebased qualifications, and for workplace trainers within apprenticeship
training. The training will be focused according to the needs of the
students that will be instructed. Workplace instructors can also use
and apply the skills and knowledge obtained through such training in
the instruction of students at other educational levels. (Finnish
National Board of Education 2012c.)
These instructions are intended for trainers of workplace instructors.
They are recommendatory in nature, and do not constitute a
regulation. The Finnish National Board of Education recommends that,
where possible, people acting as workplace instructors participate in
workplace instructor training.
The Workplace Trainer Training Programme (Finnish National Board of
Education, 1998) was especially directed at workplace trainers within
apprenticeship training and the Workplace Instructor Training
Programme ( Finnish National Board of Education 2000 and 2004) was
directed at workplace instructors within vocational upper secondary
education and training.
“The contents of workplace instructor training will be developed at
national level, to cater broadly for on-the-job learning and practical
training at various levels of education, while providing for the
assessment of vocational competences and the skill requirements of
each workplace instructor.” (Ministry of Education and Culture 2011b.)
Education providers can recommend completion of the workplace
instructor training as a prerequisite to acting as a workplace instructor.
The importance of training for workplace instructors can be
highlighted during negotiations on collaboration. Agreements on
learning at the workplace may take a position on a trained workplace
instructor.
Finland
As the authority responsible for the development and implementation
of vocational qualifications, further vocational qualifications and
specialist vocational qualifications, the Finnish National Board of
Education has prepared these instructions to support the training of
workplace instructors.
Education providers are responsible for the training of workplace
instructors (Qualification requirements for vocational upper secondary
qualifications, chapter 8.2). Education providers must solve e.g. the
following matters regarding workplace instructor training:
•The importance of workplace instructor training as an instructor
• Focus points of workplace instructor training and planning of training
in accordance with various forms of vocational education and training
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•Implementer of workplace instructor training
• Process of implementing workplace instructor training
• Recruitment of workplace instructors and marketing of the training
•Competence assessment and development for workplace instructors
• Selecting the forms of training for workplace instructors
• Resourcing of training
• Training for the trainers of workplace instructors
• Methods of assessing and developing the training for workplace
instructors
• Methods of keeping track of and registering trained workplace
instructors
(see also Guide, pp.17-18)
Prerequisites
Characteristics of the learners

Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

Workplace instructor training is first and foremost aimed at people
acting as workplace instructors of students in vocational education and
training. This guide applies the concept ’workplace instructor’ even
though the official concept used within apprenticeship training is
workplace trainer.
Sources of funding for workplace instructor training include education
providers’ own funding and external funding e.g. companies and the
education administration. Support granted by the European Social
Fund has been particularly directed at training workplace instructors
involved in vocational upper secondary education and training and at
the development of training models. The possible costs incurred by the
education provider and workplace during workplace instructor training
are presented in table 2 (see Guide, p. 16).
Regardless of which learning methods are applied under the various
models, participants’ salary expenses are calculated in accordance with
the amount of work required to earn 3 credits. It remains to be
considered whether such training actually requires three weeks’ work
from participants. Experience indicates that workplace instructors
complete part of the training in their own time and at their own
expense. In many cases, participants pay for their own meals and cover
their own travel expenses. It is recommended that the employer cover
all training-related expenses on the participant’s behalf

Learning outcomes
● Are consistent with the scope of the course
●

Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum

●

Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved

●

Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)

Training mode and format

See pp. 12-19

Training for workplace instructors is implemented flexibly, in
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●

(e-learning, blended, f-to-f)

Pedagogical methods

Learning activities
● Are suitable to the method of educational
delivery
●

Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes

●

Are SMART

Assessment criteria and methods
● Prior to training
●

During training

●

After training

Program content (including modules and educational
sequences)

Training schedule
● Length (hour)
●

Dates

accordance with the current situation and competence needs of
employees acting as workplace instructors. Methods employed in
training include e.g. multiform learning. The provider of workplace
instructor training is responsible for ensuring that the training is
personally tailored for each participant, on the basis of whether the
participant primarily instructs and assesses students in vocational
upper secondary education and training, students in preparatory
training for competence-based qualifications, or students in
apprenticeship training. In addition, account is taken of the
participant’s earlier knowledge and skills.
flexible, active, participatory methods suggested
Flexible methods of implementation and versatile training
opportunities, from which workplace instructors can choose the one
they consider most suitable. Account must be taken of the special
characteristics of various vocational fields and workplaces when
planning training. Where possible, workplaces can participate in
specifying the training’s method of implementation. (see Guide, ch 7)
Andragogy and learning centred appropriate

The provider of workplace instructor training is responsible for
recognising earlier skills and knowledge, as well as for the content and
issuing of the certificate.
It is important that education providers decide on how the
implementation and impacts of workplace instructor training are
monitored. This determines what feedback is collected and from
whom, and how this information will be applied in the development of
training. When assessing the impact of workplace instructor training,
the education provider’s goals regarding workplace instructor training
are evaluated. Workplace instructor training can be used to e.g.
monitor competence development among workplace instructors,
development of the instruction provided to students, and the
students’ entry into the world of work after graduation.
(see also Guide, pp.22-24 & ch.9)
Workplace instructor training (3 credits) comprises three modules: 1.
Planning of training provided in the workplace, vocational skills
demonstrations and competence tests (1 credit) 2. Instructing the
student and assessing learning (1 credit) 3. Assessing the student’s or
candidate’s competences (1 credit)
3 weeks in total
A plan must be prepared for the implementation of training, specifying
how previously acquired skills and knowledge are identified and
recognised. Achieving the training objectives takes approximately
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●

Times

●

Venues

three weeks. The participants have the option of completing only parts
of the training. The training modules do not have a fixed order of
completion. Instead, they can be completed in line with the
participants’ needs. For example, training providers may train
workplace instructors during vocational teachers’ work placement
periods. In such a case, the teacher will guide the workplace instructor
on how to instruct the students. On the other hand, teachers can also
train workplace instructors while on instruction visits to the workplace
during the students’ on-the-job learning period.

Language
EQF level
Number of credit points (ECVET)
Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware,
documentation)

3 credits

software,

If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Workplace instructor training should be offered in various formats to
workplace instructors.
(see also Guide, ch.8)
When training is arranged as online training, the training provider
incurs equipment and software costs. The workplace must also be
equipped for e-learning
Funding for workplace instructor training may be obtained from
various sources, for example companies, the national education
administration and education and qualification providers. Training for
workplace instructors can also be implemented as part of development
projects, provided that this contributes to achieving the targets set for
the projects in question

2 days of contact teaching, 1 instruction visit/ 2 meetings in small
groups depending on the training model

Best Practices Matrix Classification:

7

Course Element(s)

Overall

Best practice with emphasis on the dynamic and flexible learning and highly effective operational value.
Sustainable, Repeatable, proposal compliant and deemed essential.

Course design structure 7: France (1)
Source: http://www.cci-paris-idf.fr/dec-departement-entreprises-et-competences/action-reussir-sa-mission-de-tuteuren-entreprise-formation
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Course name and description

Action "Succeeding as a tutor in a company"

Purpose and scope of the course

Have tools, methods to facilitate the integration of a new employee in
a company, pass on his skills and encourage his progress

Statutory and regulatory requirements applicable

A training based on the competency framework "Exercise the mission
of in-company WBL mentor in company" registered in the inventory of
the French RNCP (National Directory of Professional Certifications)

Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course

France
Chamber of Commerce and of Industry Paris

Prerequisites
Characteristics of the learners
Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

To be an in-company in-company WBL mentor

Learning outcomes
 Are consistent with the scope of the course
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum
 Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)
Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods

Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART
Assessment criteria and methods
 Prior to training
 During training
 After training
Program content (including modules and educational
sequences)

Face-to face




exchanges and the sharing of experience
scenarios based on the work of the participants
methods and tools that can be used on a daily basis

Appropriate the tutorial function
- identify the tasks and skills of the tutor
- define the tutor's posture
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Successful reception and integration
- determine good practices to welcome and integrate a new employee
- to exchange and develop relationships of trust
- identify the motivation levers of the "Generation Y"
Identify the keys to successfully pass on their knowledge and knowhow
- list the key success factors of the transmission and the risks of failure
- discover the profile of the tutor, recognize his "maturity of learning"
- adopt the appropriate posture and mode (s) of transmission
Pass on your skills
- identify the knowledge to be transmitted
- furniture the tools and choose the methods to transmit its practices
Promote and formalize the progress of the tutored
- communicate to accompany and encourage the rise in skills
- validate the acquisition of know-how
Training schedule
 Length (hour)
 Dates
 Times
 Venues
Language
Price

Length: one day (8 hours)
Dates: following catalogue
Venue: Paris

390 €

EQF level
Number of credit points (ECVET)
Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

2

Course Element(s):

Methodology

Although not inexpensive, promising practice and sustainable. Strong cultivation of pass-on skills. Clever
methods’ use. Not so easily repeatable due to its cost. No reference in assessment/accreditation
procedure.
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Course design structure 8: France (2)
Source: https://www.orsys.fr/formation-devenir-tuteur-d-entreprise.html
Course name and description

Become an in-company in-company WBL mentor

Purpose and scope of the course

How to integrate new employees, share know-how and develop skills?
This internship will allow you to define the framework and the stakes of
your mission of tutor, by developing in particular an effective
communication and appropriate teaching methods

Statutory and regulatory requirements applicable
Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course
Prerequisites




Characteristics of the learners

Experience of 5 years OR diploma equivalent to that
prepared by the mentee and two years of experience.
General knowledge of the operation of the company.

Anyone accompanying trainees as a tutor within companies in the
following sectors: engineering, digital, studies, consulting and events.

Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)
Learning outcomes
 Are consistent with the scope of the course
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum
 Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)
Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART











Identify the issues and characteristics of the tutor function
within the company
Develop an effective and adapted communication in a incompany WBL mentor position
Design and animate formative work situations
Design tools and teaching aids

Construction of the first tutoring tools
Feedback from experience
Mutualisation of good practices
Situations of communication
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Assessment criteria and methods
 Prior to training
 During training
 After training
Program content (including modules and educational
sequences)

Integrate the role of tutor in the company

Define tutoring in business.

Know the training device and the actors involved in the
process.

Understand the tutor's mission and its requirements.

Identify the roles and responsibilities of the tutor.

Anticipate the main traps related to the accompaniment
and avoid them.
Collective reflection

Work on representations of tutoring in companies.
Exchange of practices.
Welcome the trainee

Prepare the arrival of the trainee.

Structuring your welcome and integration.

Build your action plan.

Write the job description and the job description and
describe them as skills.
Practical work

Work analysis of individual workstations. Workshops in
subgroups on the different stages and tools of the intern's
reception.
Communicating with the trainee

Adopt a win-win communication.

Formulate signs of positive and / or negative recognition to
promote progression and mobilization.

Identify behaviors and adapt to the other person.

Master the emotional dimension between tutor and
tutored and evaluate objectively.

Identify the difficulties encountered.
Scenario


Role plays on communication styles. Collective debriefing.

Train and accompany

Identify the learning process and pedagogical approaches.

Appropriate types of personality profiles in the face of
learning.

Build the training path in the company.

Develop the educational progression of the mentee.

Develop formative work situations.

Train by immersive scenarios.
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Train by observation scenarios.

Practical work

Development of a pedagogical progression. Role plays on
accompaniment to the situation of trainees. Collective
debriefing.
Assess





Set up monitoring and evaluation of the mentee’s path.
Plan the evaluation frequency.
Evaluate during an interview.
Have the mentee self-assess.

Practical work

Development and formalization of the learner assessment
and progression process.
Training schedule
 Length (hour)
 Dates
 Times
 Venues
Language
Price

Length: 2 days

French
€ 1.490,00

EQF level
Number of credit points (ECVET)
Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

3

Course Element(s):

Methodology

Although not inexpensive and easily repeatable, promising practice. Provision of strong prerequisites.
Emphasis on the cultivation of soft skills (e.g. empathy).
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Course design structure 9: Germany
Source: https://www.apprenticeship-toolbox.eu/training-teaching/teachers-trainers/118-teachers-trainers-in-germany
Course name and description
Purpose and scope of the course

Statutory and regulatory requirements applicable

Training of In-company Trainers
Training staff in the dual system need to demonstrate personal and
professional aptitude in order to be permitted to deliver training.
Persons in possession of both the occupational skills, knowledge and
competences required for the respective occupation and relevant
occupational and vocational teaching qualifications are deemed to
display professional aptitude.
Evidence of professional aptitude is usually provided via an
examination conducted in accordance with the Ordinance on Trainer
Aptitude (AEVO). “Full‐time trainers” in IVET hold mostly an advanced
qualification certificate as master craftsman and must have completed
further training concerning the Trainer Aptitude. The “Ordinance on
Trainer Aptitude of 21 January 2009” – AEVO, involves the technical and
teaching aptitude for preparing initial vocational training, taking into
account organizational and legal factors. In this connection, trainers are
able to :
1. develop company training plans on the basis of the training
regulations for the particular occupation which are especially geared to
work and business processes that are typical of that occupation,
2. take into account the possibilities offered by the involvement and codetermination of employee representatives in connection with the
provision of initial vocational training,
3. ascertain the need for cooperation and coordinate at content and
organizational level with cooperating institutions, particularly with parttime vocational schools
4. apply criteria and procedures for the selection of trainees, also
taking their heterogeneity into account,
5. prepare training contracts and arrange to have the signed contracts
registered with the competent body, and
6. examine the possibilities for conducting parts of initial vocational
training abroad.

Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course

Germany

Prerequisites

Trainers are responsible for planning training content and schedules
and for conducting in company vocational training programmes. Only
those persons who have the requisite personal and professional
qualifications may provide vocational training. This means specifically
that every individual is normally assumed to have the requisite
personal qualification unless they are shown to lack it. Consequently, it

There is a competent body for every in‐company vocational training
programme. For most recognized occupations, this is the relevant
Chamber of Industry and Commerce or Chamber of Skilled Crafts.
These bodies see that only those persons who are properly qualified
provide instruction.
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Characteristics of the learners

Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

is not allowed for a trainer to have come into conflict with the law as a
result of certain offences or to have violated the Vocational Training
Act or related provisions. Trainers must be professionally qualified as
well. They must have a good command of the occupational skills that
they want to teach to young people. It is normally assumed that a
trainer who has earned corresponding recognized vocational
qualification or a degree from a university or university of applied
sciences is professionally qualified. Furthermore, an individual can be
deemed to be professionally qualified even when he has no recognized
vocational qualification. As a rule, the individual in such cases has to
prove he has at least six years of relevant occupational experience.
A trainer must be technically and personally suitable. Technical
competence shall include the respective professional vocational skills,
knowledge and competences, and the respective vocational and
pedagogical qualifications (AEVO). A trainer must understand about
planning and conducting vocational training and dealing with young
people. This area is called educational qualification for vocational
training. A trainer can earn this qualification at a trainer seminar and,
after passing an exam, receive a corresponding certificate from the
Chamber of Industry and Commerce or Chamber of Skilled Crafts.
As mentioned above, evidence of aptitude is provided via an
examination conducted in accordance with the Ordinance on Trainer
Aptitude (AEVO). In 2015, a total of 91,926 persons took part in trainer
aptitude examinations conducted in the areas of trade and industry,
the craft trades, agriculture, the public sector and housekeeping, 64.4%
men, 35.6% women (BIBB Data Report).
Professionals who work as In-company trainers receive higher wage for
the additional work as trainers and have a higher social reputation.

Learning outcomes
 Are consistent with the scope of the course
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum
 Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)

According to AEVO and concerning the technical and teaching aptitude
needed to assess whether the prerequisites for conducting initial
vocational training are met and to plan initial vocational training.
trainers are able to :
1. establish conditions that promote learning and a motivating learning
culture, give and receive feedback,
2. organize, structure and evaluate the probationary period,
3. develop and structure operational learning and work assignments
based on the company training plan and work and business processes
that are typical of the occupation,
4. select training methods and materials appropriately for the target
group and use them according to the respective situation,
5. assist trainees having difficulties learning by individualizing initial
vocational training and guidance, when necessary use aids that support
training and examine the possibility of extending the period of training,
6. offer trainees additional training options, particularly in the form of
additional qualifications, and examine the possibility of shortening the
duration of training and the possibility of early admission to the final
examination,
7. foster trainees' social and personal development, identify problems
and conflicts on a timely basis and work toward a solution,
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8. ascertain and assess trainee performance, evaluate performance
assessments issued by third parties and examination results, conduct
appraisal interviews, draw conclusions for the remainder of the
training, and
9. foster intercultural skills.

Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART
Assessment criteria and methods
 Prior to training
 During training
 After training
Program content (including modules and educational
sequences)

Training schedule
 Length (hour)
 Dates
 Times
 Venues
Language
Price

EQF level
Number of credit points (ECVET)

Moreover, concerning the technical and teaching aptitude for bringing
initial vocational training to a successful conclusion and for showing
trainees options for their professional development. In this connection,
trainers are able to:
1. prepare trainees for the final examination or journeyman's
examination in view of the examination dates and bring the trainee's
initial vocational training to a successful conclusion,
2. ensure that the trainees are registered with the competent body for
the examinations and point out to said body any particularities that are
of relevance to the conducting of the examination,
3. help prepare a written letter of reference based on performance
assessments, and
4. inform and advise trainees regarding development and career paths
in the company and possibilities for continuing vocational training.
face to face
Team work

Oral and written exams






Analysing Work Tasks and Defining Learning Requirements
Planning and Preparing Training
Implementing Training
Evaluation and Further Development of Training
Length: Training session of 3 months appr.

German
Cost is covered mostly by the trainers or the company pays for further
qualification
6

Educational resources and venues
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(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

6

Course Element(s):

Methodology, Evaluation

A promising yet limited practice, not so easily repeatable (company pays for the training). It constitutes a
learner-centred training. Strong prerequisites’ provision. Thorough certification procedure with written
and oral exams.

Course design structure 10: Greece
Source: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/plaisio_mathiteias.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Koinovouleftiki-Syllogi/Efimeris-Tis-Kyverniseos-FEK/
Course name and description
Purpose and scope of the course
Statutory and regulatory requirements applicable

Country in which the course is organised

Training of in-company trainers
The in‐company trainers are skilled workers in enterprises, who provide
apprentices with the knowledge and practical skills required for an
occupation. These trainers are “Part‐time trainers” as the training is a
part‐time activity for them. For the in‐company training, there are no
formal requirements, with adequately defined roles for the in‐company
trainers. Nevertheless, in fact in-company trainers must have previous
work experience in the specific occupation, which they must convey to
the apprentices. They must also tend to the apprentices’ training,
ensuring that it is based on the relevant educational curriculum of each
occupational specialty. Moreover, they should be able to deal and
solve problems and conflicts between apprentices and they must
cooperate with the VET School teachers, in order to ensure the best
possible combination of practical and theoretical training.
Pursuant to Article 27 of Joint Ministerial Decision 40087/2007 –
(Official Government Gazette 2376/B/2007) cooperating companies
have to provide the necessary equipment, facilities and staff. They
cooperate with the EPAS (OAED’s Apprenticeship Schools) teachers,
who are responsible for monitoring the whole process and meeting the
necessary safety and other requirements set by the law. Companies
provide supervisors, who are in charge of the apprentices. OAED has
tried to transfer its experience in dual apprenticeship system to the
Ministry of Education. More specifically, in some EPAL and IEK 9 month
and 6-month apprenticeship schemes are implemented over the last
two years. In the near future apprenticeship system (and in-company
training) is expected to be expanded to more EPAL and IEK.
Greece
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Name of the organization that delivers the course

According to the “National Quality Framework for Apprenticeship”
(Joint Ministerial Decision–JMD-Ministries of Education and Labour,
Official Government Gazette 26385/491B/2017), it is foreseen that the
responsible bodies for training of in-company trainers will be Chambers
and Social Partners in cooperation with OAED.

Prerequisites

According to the “National Quality Framework for Apprenticeship” it is
foreseen that in company-trainers should have all the necessary
professional qualifications and rights.

Characteristics of the learners

Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

In‐company trainers are not officially designated. In most cases, the
in‐company trainer is the employer himself. (A great percentage of
companies that offer vacancies for Apprentices are very small or micro
companies even self‐employed). In bigger companies the person in
charge may be the head of the department where the apprentice is
placed or the supervisor of the department. There is no specially
certified and pedagogically qualified expert trainer in the company,
who is exclusively or partly responsible for training apprentices. The
monitoring of in‐company training is coordinated by the Career Offices,
operating in the Apprenticeship Vocational Schools (EPAS). The
monitoring of the training curriculum in the OAED Apprenticeship
Vocational Schools (EPAS) is defined in the EPAS Rules of Procedure,
Law3475/2006 (Official Government Gazette 2376/Β/2007). The
monitoring of in-company training at EPAL (Vocational Lyceums) and
IEK (Vocational Institutes) of the Ministry of Education is supervised by
EPAL and IEK teachers and trainers.
There are no financial incentives for becoming an in‐company trainer.
In-company trainers, especially self-employed persons who are former
EPAS graduates, are proud to pass on their knowledge and profession
to young people.

Learning outcomes
 Are consistent with the scope of the course
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum
 Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)
Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART
Assessment criteria and methods
 Prior to training
 During training
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 After training
Program content (including modules and educational
sequences)
Training schedule
 Length (hour)
 Dates
 Times
 Venues
Language
Price
EQF level
Number of credit points (ECVET)
Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

4

Course Element(s):

Delivery

Sustainable, Repeatable and replicated in broad scale. Innovative and Effective practice (cooperation with
external entities, i.e. Apprenticeship Vocational Schools). Deemed essential.

Course design structure 11: LdV project 2013-15 (Portugal, Belgium, Turkey, Slovakia, Poland, UK)
Source: http://bmw-eu.net/
Course name and description
Purpose and scope of the course

BMW: Be a in-company WBL mentor in the workplace
The project consists in the transfer of already existing and validated
tools and methodologies, adapted, tested, validated and implemented
in new target-groups. Through this transfer process, the project will
develop:
- a new ICT based framework for setting up In-company WBL
mentoring in SME's;
- a methodology for certifying In-company WBL mentors, including an
innovative course for in-company WBL mentors;
- an innovative guide for oriented the Mentee in an effective incompany WBL mentoring relationship;
- an ICT based training for becoming an e-In-company WBL mentor
including a feed-back system to evaluate the in-company WBL
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mentoring system/results and the in-company WBL mentoring
relationship;
- the mainstreaming of those tools within Education and Training
Systems in each country.
The consortium envisages to contribute to promote work-based
lifelong learning closer to the needs of increasing economic
performance and competitiveness of SMEs with a strong multiplying
effect throughout Europe.
Statutory and regulatory requirements applicable
Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course
Prerequisites

Characteristics of the learners
Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

Learning outcomes
● Are consistent with the scope of the course
●

Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the

7 partners from 6 different countries - Portugal, Belgium, Turkey,
Slovakia, Poland, UK
https://bmw.ctcp.pt/index.asp
Research on In-company WBL mentoring culture in SMEs, identify incompany WBL mentoring opportunities, how companies see incompany WBL mentoring in their development strategy, installed
management capacity for adopting in-company WBL mentoring, incompany WBL mentoring experiences, etc. and comparisons between
the countries involved.
Profile for In-company WBL mentor in the Workplace
ICT based framework for setting up In-company WBL mentoring in
SMEs (offering a step by step approach for implementing in-company
WBL mentoring in SMEs).
Certification (See p. 87):
For certification of in-company WBL mentor, there are three distinct
roles:
1 - The role of instructor
2 - The role of a regular coach, based on practical experience and dayto-day support
3 - The role of a development coach, to achieve growth.
The candidate to be a in-company WBL mentor should be skilled on
the 3 roles as defined in the “Certification of In-company WBL mentors
in the Workplace” (more info in http://www.bmw-eu.net) Therefore it
is advisable to complete all the course. However, as this course is
oriented to the development of In-company WBL mentoring skills for
an intervention in the workplace, each SME can choose the role or
roles that they see as necessary for in-company WBL mentoring in
their own organisation. Once the course is flexible, and after have
decided upon the role to take, they can decide which action to take to
train the in-company WBL mentor in taking up their role. For the
course a threshold has been established of 100% of completion and at
least 80% of success in all the self-assessment (for each module
available). A model of certificate is indicated below.
In this course, training on knowledge and skills will be provided.
Regarding attitudes, it takes a lot of time and effort to learn certain
attitudes to be a in-company WBL mentor. Time and resources that are
not always available for SMEs. Therefore we believe that the chosen
in-company WBL mentor has some basic attitudes that are necessary

Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices 2018-1-EL01-KA202-047778

[129]

curriculum
●

Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved

●

Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)

to take up the role of a in-company WBL mentor.

Training mode and format
● (e-learning, blended, f-to-f)

e-learning

Pedagogical methods
Learning activities
● Are suitable to the method of educational
delivery

lecturing
not activating learners

●

Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes

●

Are SMART

Assessment criteria and methods
● Prior to training
●

During training

●

After training

Program content (including modules and educational
sequences)

Training schedule
● Length (hour)
●

Dates

●

Times

●

Venues

Language

Self-assessment prior, during and after training

This course is composed by the following modules:
Module 1: Online assessment to check if the candidate has the
necessary attitudes
Module 2: Knowledge on in-company WBL mentoring
Module 3: Communication skills
Module 4: Instructing skills
Module 5: Coaching-on-the-job
Module 6: Coaching for development
Module 7: E-in-company WBL mentoring
Also provided
TRAINING FOR BECOMING AN E-IN-COMPANY WBL MENTOR
This document consists in a training module on e-in-company WBL
mentoring.
We suggest to plan it within a 60 hours course.

The whole documents available here EN

PT

NL

SK

TR

EQF level
Number of credit points (ECVET)
Educational resources and venues

It can be organized according to each training entity organization
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PL

(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

4

Course Element(s):

Overall

Promising practice as it most probably has been implemented in the consortium partners’ organisations
but the results have only been evaluated by the LdV programme only.
Sustainable, Repeatable and proposal Compliant. E-learning methodology.

Course design structure 12: Luxembourg
Source: http://www.lifelong-learning.lu/Formation/CA24359F-8235-4EF8-8302-CB4F649B4662/fr?session=07/03/2019
Course name and description
Training for in-company WBL mentors in the context of apprenticeship
in enterprise

Purpose and scope of the course

“As part of the reform of vocational training and in accordance with the
law of 19 December 2008, the training company must appoint one or
more tutors (in-company WBL mentors) to accompany the apprentice
throughout his apprenticeship.
This training is mandatory for any company wishing to obtain the right
to train since the regulation requires this training.
The tutor is responsible for the practical training and pedagogical
supervision of the apprentice or trainee. It thus occupies a central and
privileged role in the relationship with the Lycée and the Chamber of
Commerce regarding the practical progress of the apprenticeship.
The training makes it possible to better achieve its mission of tutor by
acquiring the necessary knowledge at the legislative and educational
level.”

Statutory and regulatory requirements applicable

Country in which the course is organised

This training is mandatory for any company wishing to obtain the right
to train apprentices and/or trainees, in accordance with the amended
law of 19 December 2008.
Luxembourg

Name of the organization that delivers the course

Chamber of Commerce – House of Training

Prerequisites
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Characteristics of the learners

Enterprise in-company WBL mentors who train apprentices and/or
trainees

Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

“At the end of the training, and subject to having participated in all the
courses, participants will receive a certificate of participation issued by
the Chamber of Commerce.
The House of Training will be able to offer you, with the payment of an
additional lump sum, 2 alternative dates of maximum catch-up, during
the same calendar year if necessary to reach the 100% of participation
in this training.
Our general conditions of sale apply for all registrations.”

Learning outcomes
 Are consistent with the scope of the course
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum
 Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)
Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART
Assessment criteria and methods
 Prior to training
 During training
 After training
Program content (including modules and educational
sequences)

At the end of the training, the participant will be able to:





Know how to situate the tutor's mission
Know how to promote the integration of the apprentice in
your companies and in the world of work in general
Know how to manage the relationship with the apprentice(s)
(comprehension, communication, pedagogical approach)
Being able to build a suitable training course

Face-to-face
Theoretical courses with practical exercises

1st DAY
The importance of the tutor in companies
o His multiple role
o His required skills
His starting missions
o Recruitment of the apprentice
o Reception and integration of young people
o Meet the requirements of the company
Who are today's apprentices?
o The construction of their personality: Their problematic
o Their context, their social environment
o Their expectations of learning
Know how to manage the tutor-apprentice relationship
o Attitudes that facilitate a relationship of trust
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o The foundations of a partnership
Get to know each other better and know each other
o Motivation and supervision of the young person on a daily
basis
o Accompany and follow the young
o Knowing how to motivate and coach
2nd DAY
Master tutorial homework
o Train, coach and evaluate
How to transmit one's skills?
o Strategies and means to put in place
o The steps that facilitate learning
o Difficulties of learning
Structuring and managing training
o Define the objectives to be achieved
o Determine the stages of progression
o To manage time
Teaching attitudes
o Know how to communicate well
o Know how to manage a conflict in a positive way
Evaluation
o Attitudes facilitating objective evaluation
Develop an individual action plan
3rd DAY
The main change: the skills approach
A new tool for the tutor: the skills repository
Transmit your professional skills on a daily basis
A new approach to apprentice assessment
Develop your action plan
MORNING OF MONITORING
Ensure the follow-up and the implementation of the acquired
Take stock of the transfer and the objectives achieved
Promote exchange and good practice between participants
Discuss and answer questions
Training schedule
 Length (hour)
 Dates
 Times
 Venues
Language

23 hours spread over 2 full days and 2 half days

French

EQF level
Number of credit points (ECVET)
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Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:
Course Element(s):

2
Methodology

Sustainable and Repeatable. Effective Practice (approximately 9400 training courses).

Course design structure 13: Myanmar
Source: https://www.cvt-myanmar.com/post-graduate-programs/in-company-trainer/
Course name and description
Purpose and scope of the course

Statutory and regulatory requirements applicable

In-Company Trainers Program (ICTP)
In-Company Trainers Program (ICTP) is a part time course aimed at
providing the trainers with skills and knowledge to increase their
training quality in their company.
Terms of application: Due to the high demand, we ask you to register
as soon as possible.
Requirements of Application:
1. Age: 25 Years above

2. Education: CVT Graduate or Any Graduate
3. Recommendation letter from company
4. N.R.C copy
5. 2 photos (1.2′ x 1.5′ size)
Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course
Prerequisites
Characteristics of the learners

Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

Myanmar (Burma)
Centre for Vocational Training

Owners, managers, group leaders, supervisors or/and trainers from
any CVT training company, or CVT graduates or candidates with
equivalent education that aspire to train young apprentices at their
workplace.
Education : CVT graduates or equivalent education
Applicants must submit the filled in application form to ict@cvtmyanmar.com
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10 weeks (every Saturday, 9am-5pm)
Program: Total 80 hours, including evaluation test and final
assessments.

Learning outcomes
● Are consistent with the scope of the course

●

Background and basics of the dual vocational training system

●

Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum

Skills management concepts
competencies for the job

●

Recruitment processes, Myanmar
contracting of apprentices

●

Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved

●

How to prepare and implement the internal training program

●

Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)

●

Basics in dealing with the apprentices/staff include planning
and introduction to the workplace, problem solving and
communication

●

Basic methods and didactics for appropriate and effective
instruction at work

●

Work safety and health protection

●

and

evaluation
Labour

of

key

Laws

and

When completed this course the participants will have acquired the
skills, knowledge and attitude to give quality training to the
apprentices/staff in the company, apply course concepts to workplace
experience and should be more confident and motivated for on-thejob training.
Training mode and format
● (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
● Are suitable to the method of educational
delivery
●

Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes

●

Are SMART

Assessment criteria and methods
● Prior to training
●

During training

●

After training

Program content (including modules and educational
sequences)
Training schedule
● Length (hour)
●

Dates

●

Times

Detailed course content
10 weeks (every Saturday, 9am-5pm)
Program: Total 80 hours, including evaluation test and final
assessments.
at CVT premises
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●

Venues

Language
EQF level
Number of credit points (ECVET)

listed under Post Graduate programs
N/A

Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

4

Course Element(s):

Content, Delivery

Promising practice with successful results for the organisation delivering it. I could not find validation of
the results from any other objective source. Sustainable, Repeatable, proposal compliant.

Course design structure 14: Ohio, USA
Source:
https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Career-Tech/Career-based-Intervention-CBI/WorkBased_Learning-pdf.pdf.aspx
Course name and description
Purpose and scope of the course

Statutory and regulatory requirements applicable

Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course

In-company WBL mentor Development Program
To assist in the planning and management of the student’s
experiences, be prepared to deal with the routine challenges offered
by teenage students, and understand the types of activities and
behaviours that are acceptable when interacting with young people.
The sponsoring teacher and the school system must incorporate a
process to “develop” in-company WBL mentors into the early planning
stages. This sponsor-development program must accommodate a
range of individuals with varying degrees of experience with incompany WBL mentoring, with young people, and with the work-based
programs.
Because school settings differ and various work-based experiences
require different parameters for successful completion, policies must
be developed locally for specific situations
Ohio, USA
Schools’ work-based learning program
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Prerequisites
Characteristics of the learners

Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

Each in-company WBL mentor-development program will be different
and that participation within the overall development program will
vary according to the needs and abilities of the individual in-company
WBL mentor.
Sponsorships for the school’s work-based learning program
Many schools plan some type of annual recognition activity for worksite in-company WBL mentors. Activities range from simple awards and
recognition coffees to more formal functions (luncheons, evening
banquets, etc.).

Learning outcomes
● Are consistent with the scope of the course
●

Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum

●

Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved

●

Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)

Training mode and format
● (e-learning, blended, f-to-f)

Specific tools and activities that might be considered in the
development of the total in-company WBL mentor-development
package might include:
• Group Training: meetings, workshops, seminars, or other traditional
classroom-oriented training sessions. Particularly important for a new
in-company WBL mentor, and at the beginning of a new school year,
training sessions must be scheduled at times and places to facilitate
participation. Meetings of this nature should be highly interactive, fastpaced, substantive, and extremely well-planned with a clearly defined
agenda and planned outcomes.
• Orientation Function: an event to bring together key participants for
a short, to-the-point “kick-off” activity at the beginning of the year.
Consider involving all in-company WBL mentors, plus key school
personnel, parents, et al. A simple coffee and donut event can be a
very effective tactic to set the stage for the balance of the year.
• Job Aids: simple checklists or reminders of specific procedures for
completing the activity. For example, a note card with key points to be
discussed in a first meeting of a day-long job shadowing, or a similar
card outlining key considerations in evaluating a student’s daily work.
• Handbook: short, to-the-point resource guide with appropriate
references and procedures to facilitate the in-company WBL mentor’s
efforts. Consider a loose-leaf, three-ring binder with appropriate
dividers. Include minimal text; focus on checklists, forms, and basic
information (including who and how to contact school partners).
• Letters, memos, and other written materials: personalized
correspondence and carefully selected reminders (along with a
continuing series of “thank-you”s and reinforcing comments). Brief,
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written correspondence can add significantly to the perceived value of
in-company WBL mentoring. However, a letter or memo is not an
appropriate substitute for a personal visit or phone call.
• Newsletter: Consider a regular, carefully written newsletter that
outlines key activities in progress, student successes (including alumni),
and special contributions of individual businesses and in-company WBL
mentor. With current technology, creating an attractive, easy-to-scan
newsletter (heavy on photos and graphics) is a relatively simple task.
Writing it is a far greater challenge. Nevertheless, if done on a regular
basis, kept short and to the point, and widely disseminated to current
and potential businesses and in-company WBL mentors, a newsletter
can have substantive impact on the long-term development of incompany WBL mentors and of the program itself.
• Personal visits: In-person, hands-on coaching of in-company WBL
mentors is hard to beat. Time-consuming and requiring confidence and
expertise of the coordinating teacher, personal site visits remain the
single most effective way to develop individual in-company WBL
mentors and to promote the value of the work-based learning
program.
• Recognition: There are many ways to say thanks (e.g., cards and
notes, simple message-based “gifts” such as coffee mug with logo,
phone calls and events). From a in-company WBL mentordevelopment perspective, perhaps the most effective recognition is
some form of group event (breakfast, banquet, etc.) that allows newer
in-company WBL mentors to interact with and to hear from students,
teachers, and other in-company WBL mentors examples of particularly
effective activities over the course of the year.
• Assessment: Evaluation of the work-based learning experience,
completed jointly by the in-company WBL mentor and the
coordinating teacher (with appropriate student input), is a very
effective tool for stimulating discussion and planning improvements in
the coming cycle of activities.
• School-based Activities: Encouraging the in-company WBL mentor to
visit and participate in classroom activities contributes to their
understanding of the program, of the constraints imposed by the
school environment, and of the opportunities available. Involving the
in-company WBL mentor in specific projects helps create an “our
school” mentality that over time can facilitate broadly based
community interest and support.
Pedagogical methods
Learning activities
● Are suitable to the method of educational
delivery
●

Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes

●

Are SMART

Assessment criteria and methods
● Prior to training

Assessment as part of the evaluation of the whole experience:
Evaluation of the work-based learning experience, completed jointly by
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●

During training

●

After training

the in-company WBL mentor and the coordinating teacher (with
appropriate student input), is a very effective tool for stimulating
discussion and planning improvements in the coming cycle of activities.

Program content (including modules and educational
sequences)
Training schedule
● Length (hour)
●

Dates

●

Times

●

Venues

Language

English

EQF level
Number of credit points (ECVET)

N/A
N/A

Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and
after the training sessions)

School sites

Best Practices Matrix Classification:

5

Course element(s):

Delivery, Methodology

Effective practice with results objectively evaluated and externally validated positively.
Sustainable, Repeatable and proposal compliant.

Course design structure 15: Turkey
Source:
Course name and description
Purpose and scope of the course

Training of the trainers
The course is designed separately for different disciplines.
Whichever discipline the course is designed for (workplace safety,
health employee etc.) the general purposes of the course design are
as follows:
- Teaching the fundamentals of the area
- Give ability to prepare training programs related to the field
of expertise
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-

Statutory and regulatory requirements applicable

Country in which the course is organised
Name of the organization that delivers the course

Prerequisites

Characteristics of the learners
Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)
Learning outcomes
 Are consistent with the scope of the course
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum
 Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,

Understand the necessities of adult training and how to
adopt the material to an adult group of trainees
- Ability to understand and gain skills to use factors such as
(clues, active participation, further improvement and iterative
development of the process and the material)
- Ability to use adult training techniques and method, teaching
approaches,
- Ability to develop adult training modules specific to the
discipline and apply the prepared module.
- Effective presentation skills
- Ability to use the tools and gadgets necessary for the training.
- Learn how to use the measurement tools and techniques and
apply them when necessary.
These trainings are meant for mainly delivering the pedagogical skills
to foreman working in different disciplines.
Practical education must be given by certified skilled workers and
must be in compliance with Title 69 of Labour Law 1475
All the companies that seek to hire an apprentice must employ a
skilled master trainer.
Training is mandatory for 5% of the employees for companies that
have more than 10 employees.
If the number of the mandatory trainees exceeds 10 the company
must hire a skilled trainer.
All payments during the training are tax exempt
All institutions who want to hire an employee under the title of
apprentice must also hire skilled trainer (Title 15 Law 3308)
Turkey
Universities such as BAU, Bogazici University and private entities
which are certified to provide the education
Minimum 5 years of employment not as apprentice
Or
Graduate from a technical school of minimum 3 years or a relevant
college degree
Completion of pedagogical training is required to be a trainer
Trainee has to be older than 19 and has not taken a similar training
before.
1250 TRY
Trainees have to pass the test upon the completion of the course.

-

Bring the trainer to a value adder level.
Give the necessary skills for competitiveness
Give skills to accelerate the learning procedure
Learn communication, leadership and skills to motivate the
apprentices
Correct use of body language
Learn skills to teach self-learning ability
Gain effective presentation techniques
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relevant and time-bound (SMART)
Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)
Pedagogical methods
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART
Assessment criteria and methods
 Prior to training
 During training
 After training
Program content (including modules and
educational sequences)

Face to face

1st Module:
 Who are the “adults” and how do they learn?
 Individual and communal constructivism
 Human Improvement Stages of Erikson
 Motivation: Expectation – Theory of Value
 Maslow' s Hierarchy of Needs Model
 Achievement Census : Control – Value Theory
Needs Analysis
 Needs of the Content
 Needs of the Corporation
 Needs of the Participants
 Data Collection Techniques
 Interview Planning
 Interview Questions
 Conducting the Interview
 Observation of Work and Processes
 Group Discussions
 Focus Groups
 Survey
 Needs Analysis for the Project
nd
2 Module: Designing Teaching and Learning Programme
 Definition of Learning Objectives (Educational Outputs)
 Determining the measurable learning goals (achievements)
 Bloom Classification of the Goals
 Transformation and Arrangement of the Content according to
the Goals
 Determining Learning Strategies suitable with the Goals and
Generation of the Activities
 Determining the Goals for the Project Choosing the
Guidelines of Learning Strategy and Activities
Teaching and Education Methods and Techniques
 Preparation
 Teaching Venue
 Equipment and Materials
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Information Transfer to the Participants before the Teaching
Session
Understanding and Being Recognized with Self and
Participants
Learning Styles
Inner and Outer Identity
Communication Profile
Power Balance between Trainer and Participants by the Adult
Training
Learning and Teaching Process
Simplifying Role of the Trainer for Learning
Learning through Cooperation
Teaching through Argumentation and Examination
Project based Teaching
Encouragement and Motivation of Participants for active
Participation at the Learning Process
Asking Questions and Motivating the Participants for Asking
Questions
Giving and Getting Feedbacks
Creating Peaceful Learning Climate
Managing Group of Participants
Effecting Planning and Time Management
Teaching and Learning Simulation Practices
Selecting Learning Strategies for different Sessions of the
Project and Developing Activities

3rd Module: Teaching Techniques:
 Creative Drama Techniques
 Acquaintance and Coalescence
 Harmony
 Trust (Content of the Modules)
 Awareness (Practising Senses)
 Empathy
 Body Language and Image
 Storytelling and Gamification
 Roleplaying and Improvisation
 Developing Creative Drama Activities for the Training /
Project
Presentation Techniques:
 “What” and “How” Principles by the Presentation
 Roof Constitution and Mind Maps
 Communication Skills to Use before-, during- and after the
Presentation
 Presentation Practices
4th Module: Performance Measurement and Assessment
 Definition of the Performance Measurement
 Definition of the Assessment
 Differences between Performance Measurement and
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Language

Assessment
 Aim of Performance Measurement and Assessment
 Types of Assessment
 Diagnoser
 Former
 Documenter
 Necessary Qualifications for the Assessment Scale
 Validity and Reliability
 Applicability
 Types of Variables
 Dependent- and Independent Variables
 Quantitative and Qualitative Variables
 Measurement Tools for Continuous and Discontinuous
Variables
 Tests with Open-Ended Questions and Multiple-Choice Tests
 Tests with Match up the Pairs Questions
 Quick Answer Tests
 Tests with True / False Questions
 Developing Performance Measurement and Assessment
Tools for the Project
Minimum 40 hours. Minimum 8 hours per week.
Ideally
 Length: 96 Hours
 Dates: Execution on Request at any weekday
 Times: 12 days X 8 hours
 Venues: Meeting Roam of the Corporation
Turkish

EQF level
Number of credit points (ECVET)

None (Certificate provided)

Training schedule
 Length (hour)
 Dates
 Times
 Venues

Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware,
documentation)

software,

Prepared by the trainer depending on the discipline. If the subject
requires work place training, theoretical training has to be supported
by onsite training. If not only theoretical face to face in class training is
provided.

If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical
or educational support provided to trainees during
and after the training sessions)

Best Practices Matrix Classification:

6

Course element(s):

Methodology, Need Analysis
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Effective practice, deemed essential. Could be replicated on an even broader scale. Fully featured content
and interesting methodology.

Course design structure 16: United Kingdom
Source:
https://www.i-l-m.com/learning-and-development/management/coaching-and-in-company
mentoring/8588-level-5-certificate-and-diploma-in-effective-coaching-and-in-company WBL mentoring

WBL

Course name and description

ILM Level 5 Certificate and Diploma in Coaching and In-company WBL
mentoring

Purpose and scope of the course

The purpose of this course is
-to provide learners with the required knowledge, skills and
understanding in order to effectively coach or in-company WBL mentor
others within an organisational context
-to create an excellent foundation for a career in development or as an
independent coach and in-company WBL mentor
-to develop a coaching & in-company WBL mentoring culture so that
individuals can improve their performance &
organisational productivity
to encourage managers to provide effective support for the
development of others and improve their performance
Learners will carry out supervised coaching and in-company WBL
mentoring sessions and review and plan professional development.
These qualifications will provide progression opportunities to a range of
qualifications such as:


ILM Level 5 Award, Certificate or Diploma in Leadership and
Management



ILM Level 7 Certificate or Diploma for Executive and Senior
Level Coaches and In-company WBL mentors



ILM Level 7 Certificate or Diploma for Coaching Supervisors



ILM Level 7 Award, Certificate or Diploma in Leadership and
Management

Statutory and regulatory requirements applicable

ILM has not set an entry requirement for these qualifications, however
Centres, that would provide the course, must ensure that learners are
in a position to meet the assessment demands of the qualification.

Country in which the course is organised

UK

Name of the organization that delivers the course

ILM and European In-company WBL mentoring and Coaching Council
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UK (EMCC UK) collaboration

Prerequisites
Characteristics of the learners

Conditions for attendance
(requirements, assiduity, assessment, certification,
qualification, payment and financing conditions)

ILM cannot accept any registrations for learners under 18as these
qualifications are not approved for under 18s.
These qualifications are for managers and those with significant
responsibility for effective coaching and in-company WBL mentoring as
part of their daily role within an organisational context. They are also
ideal for individuals who wish to move into a development role or start
a career as a freelance coach or in-company WBL mentor.

Internal assessment
All units in these qualifications are internally assessed by the Centre
and subject to internal and external verification.
To pass all units the learner must:
 Satisfy all assessment criteria by providing sufficient and valid
evidence.
 Demonstrate that the evidence is their own.
Assessment decisions are determined as competent (pass) or not yet
competent (refer) and the only acceptable reason for a referral is a
failure to meet one or more assessment criteria.

Using the ILM Assessment (ILMA) Service
Please note that all centres, that would provide the course, must
obtain prior approval by the Quality and Compliance Manager to
deliver the qualification. Centres must use only the ILM-developed
documents and the portfolio evidence matrix for submission of
evidence to the ILM Assessment Service.

Recognition of prior learning (RPL)
Recognition of prior learning means using a person’s previous
experience or qualifications which have already been achieved to
contribute to a new qualification. Please refer to the ILM Recognition
of Prior Learning Policy (RPL).
All ILM qualifications are awarded by the City and Guilds of London
Institute, which was founded in 1878 and is incorporated by Royal
Charter
Learning outcomes
 Are consistent with the scope of the course
 Are described in terms of competence
learners should acquire by completing the
curriculum
 Shall include an indication of the level of
which the competences will be achieved
 Are specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound (SMART)

At the end of the training, the participant will be able to:







Get a critical understanding of the role and responsibilities of
the workplace coach and in-company WBL mentor
Deepen your understanding of how coaching and in-company
WBL mentoring can impact an organisation
Be able to assess your own skills, behaviours and knowledge
as a coach and in-company WBL mentor
Provide evidence of your own development as a coach and incompany WBL mentor through the qualification
Plan your further development
Plan, deliver and review coaching and in-company WBL
mentoring in your organisation
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Training mode and format
 (e-learning, blended, f-to-f)

Pedagogical methods
Learning activities
 Are suitable to the method of educational
delivery
 Are appropriate for ensuring achievement
of the learning outcomes
 Are SMART
Assessment criteria and methods
 Prior to training
 During training
 After training

Develop a coaching and in-company WBL mentoring culture so
that individuals can improve their performance and
organisational productivity
Face to face and distance learning
The qualification is structured into 1 unit group. At least 1 hour of
induction and at least 2 hours of tutorial support are required. Plus
required credits specified for either Certificate or Diploma
structured learning, self-study, project work and assignments

Assessment types:
Assignment, Portfolio, Reflective Journal

Initial assessment
An initial assessment of each learner should be made before the start
of their programme to identify:
 If the learner has any specific training needs. Support and
guidance they may need when working towards their
qualification.
 Any previous, relevant qualifications or learning where
Recognition of Prior Learning can be applied. The appropriate
type and level of qualification.

Induction
Each programme must start with a short induction of at least one hour
and two hours of tutorial support and should include written
information for learners covering:
 An outline of the qualification and the related learner support
available.
 The aim of the ILM Level 5Certificate or Diploma in Effective
Coaching and In-company WBL mentoring.
 Expectations of, and benefits to, the individual and where
relevant, their employer.
 Format of the programme – content, hours, attendance,
delivery methods, etc.
 The assessment requirements, including assessment criteria.
 Roles and responsibilities of Centre staff, learners and ILM.
Program content (including modules and educational
sequences)

There are three mandatory units in each qualification, ‘Understanding
the skills, principles and practice of effective management coaching
and in-company WBL mentoring’ aims to enable learners to understand
the role and contribution of coaching and in-company WBL mentoring,
and build a business case. ‘Reviewing own ability as a management
coach or in-company WBL mentor’ aims to give learners the ability to
critically review their own personal qualities, skills and competence.
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Unit 1
Understanding the Skills, Principles and Practice of Effective Coaching
and In-company WBL mentoring within an Organisational Context

Unit 2
Undertaking Effective Coaching or In-company WBL mentoring within
an Organisational Context

Unit 3
Undertaking an Extended Period of Effective Coaching or In-company
WBL mentoring within an Organisational Context

Unit 4
Reviewing Own Ability as a Coach or In-company WBL mentor within
an Organisational Context

Training schedule
 Length (hour)
 Dates
 Times
 Venues

For Level 5 Certificate in Coaching and In-company WBL mentoring 160
hours and additional 12 hours of coaching and in-company WBL
mentoring in the workplace. Unit 1,2 and 4 mandatory
For Level 5 Diploma in Coaching and In-company WBL mentoring 380
hours an additional 100 hours of coaching and in-company WBL
mentoring, with multiple clients. Unit 1,3,4 mandatory
Time constraint:
Qualification registration is valid for three years.After which, learners
who have not completed should be reregistered in order to complete
their qualification.

Language

English

EQF level
Number of credit points (ECVET)

16 and 38 respectively

Educational resources and venues
(including infrastructure, hardware, software,
documentation)
If e-learning, requirements for use : hardware,
operating system, type of internet connection,
browser, screen resolution, audio, video and
multimedia software requirements)
If e-learning, availability time and type of technical or
educational support provided to trainees during and



Students can request special considerations and access
arrangements throughout the curse
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after the training sessions)
A Special Consideration is a post-assessment adjustment reflecting an
unforeseen circumstance which could affect a learner’s performance
during or near the time of an assessment.
Access arrangements allow candidates to show what they know and can
do without changing the demands of the assessment. For example,
through the use of readers, scribes and Braille question papers. Access
arrangements are agreed before an assessment. They allow candidates
with special educational needs, disabilities or temporary injuries to
access the assessment


At least 3 hours of tutorial support over and above the
indicative guided learning hours is provided.



Student Membership of the Institute of Leadership
Management and benefits. All ILM learners receive
minimum of 12 months membership of the Institute
Leadership & Management, bringing access to a wealth
resources to support their leadership development



Learning and study skills, including reference to use of library,
internet and any open or online learning to be used.



Information on tutorial support, advice and guidance, equal
opportunities, appeals procedures, authenticity and
plagiarism.

Best Practices Matrix Classification:

of
a
of
of

5

Course element(s):

Methodology

Effective practice, proposal compliant. Could be replicated on an even broader scale. Quite interesting
knowledge gained assessment procedure, systematizes accreditation on different levels.
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Appendix D - Existing relevant competence matrices comparison
CERTITUDE

Competence
area
Socialize the
learner

https://inventai
re.cncp.gouv.fr/
fiches/2094/

French RNCP
Competence
Competence
area
Establish
the Preparation of
learner’s profile
the
tutored
welcome
Take into account
the
company’s
expectations

https://www.seineetmarne.cci.fr/
apprentissage/prestations/ccetuteur-en-entreprise

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;j
sessionid=FF0E294C89C81E7F2EC38CA1F031C6F9.tp
djo04v_3?idArticle=KALIARTI000005855575&cidText
e=KALITEXT000005681653&dateTexte=20100307

Competence area
Integrate and welcome
employee

Competence area
Module 3: Welcome and integrate the trainee as
soon as he arrives in the company.

Competence

collect information
the
of the trainee's
profile
organization
of
meetings
with
members of his team
and other services
Organize
the
preparation of the
learner’s
information to be
integration
communicated and
documents of the
company and the
workstation
Construct
the Participation in description of the Organize and plan the employee's
training
/ the conception missions and tasks to skills acquisition
company course
of
the be
carried
out
professionalisati communication with
on course:
the training entity
consistency of the
project in company
with the training
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objectives

Professionalize
the learner

Accompany
learner

the

Train
the organization of
trainee at the learning path
workplace

a

Transmit methods
and tools
Adjust and adapt

preparation
learning sessions
estimation
learning abilities
management
organizational
constraints
prioritization
activities

of

Organize
experience
feedback

Manage
learner’s
course

Assess
learner

an

the Organize tutoring
(material
and
logistic)
Manage
a
constructive
relationship
Manage
the
information flow
Measure learner's
and
company's
satisfaction
the Define
the
assessment
approach for the
period in the
enterprise based

Accompany
and
transmit
knowledge, knowledge, knowhow, skills and corporate culture

of
of

of
Module 2: Develop a Skills Transfer Plan.

Module 4: Pilot the trainee's career path and help
him to capitalize on his skills.

Monitoring and information
evaluation
of assessment
the work of the documents
trainee

Monitor and evaluate
professional progress of
learner
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the
the

on
learner’s
professional
profile
Measure
the
progress of the
learner
Assess
the
competences
acquired by the
learner in relation
to the expected
Harmonize
assessment
methods
with
other mentors

conducting
interviews
communication with
stakeholders

checking the level of
learning

identifying
difficulties
encountered by the
trainee
and
proposing corrective
actions
Mastering one's profession with
expertise

Module 1: Evaluate your skills for the tutorial
function.

Maintain and organize relations Module 5: Implement the tutorial function in the
with stakeholders involved in the company.
learner's journey (internal or
external training center, hierarchy,
etc.)
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https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2014-1-page-33.htm
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Appendix E – Skill Card first draft

Competence area

Competence
1.1. Analyze the
context

1..2 Establish the
relationship

1. PLAN
Preparation phase and
induction phase

1.3 Socialize the
learner (organize the
learner integration)

1.4 Professionalize
the learner

N° Perfomance criteria - assessment criteria (Ability to…)
1.1.1 understand the school's trainings demand
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1

determine the learner's profile
identify the company's expectations
identify the necessary resources to realise the mentoring process
prepare the welcoming pack

1.2.2 define together with the mentee the operating rules during the mentoring
process
1.2.3 maintain and organize relations with stakeholders involved in the mentoring
process
1.2.4 ensure the relationship between the trainee and his, her school
1.3.1 welcome the learner when s/he arrives in the company

1.3.2 transmit corporate culture
1.3.3 explain company's policies and procedures
1.4.1 transmit professional knowledge and know-how
1.4.2 supervise the WBL learner on a day-to-day basis
1.4.3 guides the WBL learner during his apprenticeship to professionalize him and
promote his employability
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Evidence

1.4.4 ensure that knowledge and competence are usable and transfer - other
contexts and other professional situations
2.1 Conceive the
training and tutoring
plan

2. DO
Training phase

4. ACT
Improvement of self
competences

mentor

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.1

organize learning situations
organize and plan the trainee's skills acquisition / the learning path
identify the necessary resources (men, means, material)
coordinate theWBL training plan if different trainers train the trainee

3.1.Evaluate the
integration phase

define specific and measureable learning objectives according to the school
training demand
2.2.2 develop training material
2.2.3 give a training
2.2.4 transmit profesional knowledge, know-how, and skills
2.2.5 supervise the implementation of the WBL path
3.1.1 plan and apply standardised evaluation methods (e.g. questionnaires,
observation)to evaluate integration phase of the mentoring process.

3.2. Evaluate the
training phase

3.1.2 assess the integration phase of the mentoring process using the groundrules
agreed at the start
3.1.3 optimise the integration phase of the mentoring process on the basis of the
evaluation outcomes
3.2.1 plan and apply standardised evaluation methods (e.g. questionnaires,
observation)to evaluate the training phase

2.2 Train the learner

3. CHECK
Evaluation phase

2.1.1 develop the optimal skills transfer plan for the WBL trainee together with the school

3.2.2 monitor the mentee's progress and to give constructive feedback
3.2.3 evaluate the mentee's progress throughout his WBL period and his relationship
with the team
3.2.4 adjust the training phase
3.2.5 optimise the training phase on the basis of the evaluation outcomes
3.2.6 communicate the assessment outcomes to the trainee and the school and
provide adequate recommendations for further developments
4.1 Be an
autonomous life long
learner

4.1.1 define and identify the key competences necessary to act as a Mentor
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4.1.2 organise their own professional development (also in the long-term)
4.1.3 be involved in mentor networks / communities of practice in order to keep upto-date and exchange with peers
4.1.4 participate in relevant professional training for updating their own skills and
competences (e.g. via formal and/or non-formal trainings)

4.2 Self-reflect on his
practice

4.1.5 modify their own practice by applying the outcomes of their continuous
professional development
4.1.6 manage their own learning process
4.2.1 identify our own strenghts and areas for improvement as a Mentor
4.2.2

anage and assess their personal resources (e.g. self- and time management,
personal training needs)
4.2.3 continuously reflect on their own behaviour as a mentor (e.g. analyse
communication processes, personal communication patterns) and make
changes as a result
4.2.4 manage ethical issues
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Appendix F - Expert Committee invitation letter

IO3-A1: Call for experts
Why does Mentor4WBL need to call upon external expertise?
The competence certification scheme which will be developed within the Mentor4WBL
Erasmus+ project will be drafted in compliance with the ISO standardisation directives,
which fundamental principle is to reach consensus within international experts
representing all interested parties.
More specifically and additionnally, the ISO 17024 standard (requirements applicable for
competence certification) requires at clause 8.4.a) that “appropriate experts” shall be
involved in the certification scheme development.
Thus, to ensure compliance with ISO rules, an experts committee shall be established, in
which any expert directly or indirectly concerned by the work based learning mentorship
(e.g. mentors, mentees, companies, VET schools, authorities, financing bodies, certification
bodies) is invited to apply.
This committee gathering representatives of all impacted stakeholders will be a guarantee
for the representativity and the recognition of the certification scheme, establishing its value
for all future certified mentors.

What is the role of the experts committee?
The role of an expert within a scheme committee is to submit comments on successive
drafts of the scheme documents (e.g. skill card, prerequisites, exam process, rules
applicable for certification bodies).
All comments and associated proposals for change submitted by expeerts are dealt with
within a meeting gathering project partners. Project partners take their decision and modify
documents in the general interest of all interested parties.

Who can apply to the experts committee?
The experts committee is open to any interested parties who have direct or indirect interest
to recognize and to certify mentor competences. It is composed of European actors
representing mentors, public and private organizations, certification bodies, research
centres, financing bodies, and public authorities.
They can be:



Individuals appointed in a personal capacity, acting independently and expressing
their own personal views,
Organisations in the broad sense of the word including companies, associations,
NGO's, trade unions, research institute, universities, international and European
organisations. These organisations nominates individuals as their representatives in
the experts committee,
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National authorities of the EU Member States, at national, regional or local levels. As
for organisations, national authorities appoint their representatives in the committee

Following the Foundation EFCoCert standardisation guidelines, the collective profile of the
experts committee shall comply with following specifications and competences:





technical, managerial and academic expertise of the sector concerned by the
scheme project;
experience of national or international standardisation work;
balanced representation of all interested parties;
control of English and/or development language of the standardisation project.

What is the workload commitment for an expert?
An average workload for an expert is about 2 to 3 hours per ballot for studying the proposed
drafts and writing comments & related proposals. Two ballot rounds are planned within the
Mentro4WBL project.

What are the advantages to participate as an expert?
As an expert within the scheme experts committee, you will:






benefit from insider information about the competence certification scheme,
be able to influence the scheme according to your expectations,
exchange with other experts and experiences in other sectors and or countries,
enriching your views and perspectives,
experience participating within an ISO compliant standardisation process aiming to
reach consensus between interested parties,
be officially mentioned as contributor in the final scheme documents.

How to participate to the Mentor4WBL experts committee?
Contact one of our partner (Web site address) or complete the document here attached and
send it to: stephane.jacquemart@efcocert.eu
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Appendix G – Experts Committee commitment
form
Mentor Certification Scheme - Expert Commitment
1. Expert’s profile and data
First Name

Name

e-mail
Expertise
(mention specific expertise related to the mentor certification
scheme)
2. Tasks & workload
Contributions of experts are expected at 2 levels
a) written comments on submitted drafts of the Mentor4WBL mentor certification scheme
and competence profile (about 2 to 3 hours per year)
b) participation to the physical scheme committee meetings dealing with received
comments (1 day, facultative participation)
3. Expert’s commitment
By signing the present application, the expert is committed to:
a) comply completely to the applicable EFCoCert standardisation guidelines and the
Mentor4WBL project guidelines (if any);
b) ensure the necessary availability, at own costs;
c) participate actively and in name of his personal expertise to the votes and comments
concerning the mentor certification scheme manual;
d) accept that his participation and/or his organisation name may be publically mentioned;
e) accept to be discharged as an expert in case of repeated lack of participation.
Place, date:
The expert (first name, name):

Signature
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Appendix H – Skill card comments compilation
In-company mentor skill card – v0.3

N°

1

1

2

3

Expert

Competence
area –
competence –
criteria N°

Type of
comment1

E&G

4

5

6

Comment (justification for change) by the Expert

Proposed change by the Expert

An explanation for a replacement, a modification is
mandatory

A comment needs a proposition.

Editorial committee decision
on each comment submitted

Here we need to explain why we ask for a
proposition for change
Ge

A comment without a proposition is not
taken into account

Are those criteria specific, measurable & assessable?

This needs to be defined in a
further step in which we will need
to define what type of evidence will
be needed to prove this

Alternatively, how the specific skills would be
measured?
2

RZ

GE

We have to decide to use trainee, mentee or learner
in the entire document

Well, we should stick to one term, Mentee
seems to be the most appropriate, but
learner is also a good term.

3

RZ

GE

We have to decide on His and Her and School or
other alternative terms

S/he or her/his could be used.

4

RZ

GE

Referring to 1.4.3, apprentice schemes are often a
combination of WBL and a day-release at college or
university for academic learning. The WBL learning
often forms the mentorship element of overall
training.

May be ‘work place’ is more appropriate as
our project is about WBL.
Define mentorship, training,
apprenticeship, coaching and so forth first

I believe we should define mentorship, training,
apprenticeship, coaching and so forth first.
C4FF has made some effort in this connection – see
their proposed mentor course.
5

RZ

1.1

Ed

Replace “Analyse the context”

With “Capacity to analyse the context”

6

M

1.1.1

GE

Replace “understand the school's trainings demand”

With “Cooperate with the school in order
to understand its training demand”

The school must send the mentor the courses and
the curriculum of the specialty
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School is the sending organization
Workplace is the receiving
organization

7

JK

1.1.1

Te

Replace “understand the school's trainings demand”
Explanation: “needs” is a better expression for
training requirements whereas “demands” is better
expression for work requirements

8

C4FF

1.1.1

Ed

Replace “understand the school's trainings demand”

9

E&G

1.1.1

Te

I agree as mentioned here. Normally, the interview
process (for a matching between companies needs
and trainees skills) should take place earlier during
the selection process

10

M

1.1.2

Te

Replace: “determine the learner's profile”
And merge with 1.2.4
Collaboration with teachers in order to help the
mentor determine the learner's profile

With “understand the school's training
needs”

With “Demonstrate understanding of the
school's trainings demand”

With “determine the learner's profile and
ensure the relationship between the
trainee and his/her school”
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11

JK

1.1.2

Te

Replace: “determine the learner's profile”
Explanation: The determination of the profile is the
result of a certain performance criterion which we
can assess. So, I suggested a certain performance. A
lot of different performances (ways) can lead us to
the same result of course. My point is that we need
to express here the performance criterion/a and not
the result of it

12

E&G

1.1.4

Te

Meaning? Budget for example?

13

RZ

1.1.4

Te

“identify the necessary resources to realise the
mentoring process”

With “interview for information to
determine the learner's profile”

How the mentor identifies the
learner's profile is not what we are
looking for.
It can be interview or another way,
what is important is that s/he
identifies it

Yes: budget, men, material,
method... A further step is to
design templates of evidence. In
these templates, we can define
what kind of info is needed to
prove the criteria

Plan or process or both?

Resources for planning, actual mentorship,
provision of a work-station/office for the
mentee, physical resources and resources
for implementation and evaluation.
In summary we have a cycle of ‘Planning,
Facilitating (learning activities), Assessing,
Reviewing and Adjusting.
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What is the proposition?

14

JK

Te

Explanation: Any WBL context involves occupational
risks and power relationships (an employer-based on
company’s hort term needs agenda or an academic
institution insistence on outdated content).

Add 1.1.5 “negotiate a safe and democratic
learning environment”

What mean safe and democratic?
Can you please reformulate to
avoid misunderstanding?
In real situation, is this “safe and
democratic environment” not
ensured by a contract that defines
what all parties expect?

When analysing the context, a mentor should be
able to consider these concepts accommodating the
development of the WB learner in a way benefitting
the majority. The relationship between academic
institution & workplace should be an egalitarian
partnership negotiating the process (content &
outcome) in a mutual democratic engagement.1
This power balance between schools – employers
should also accommodate the learner’s choice for
their own learning path if the ultimate goal is to
develop self-managing practitioners who are
committed to their own development2
Also, pwer abuse in WBL is a potential
dysfunctionality in mentorship3
15

RZ

1.2

Te

Replace “Establish the relationship”

With “- Demonstrate potential to establish
at mentor-mentee relationship”

16

JK

1.2.1

Ed

Replace “ Prepare the welcoming pack”

With “ensure mutual commitment to a
productive relationship”

Explanation: I think the meaning of a welcome pack
is signalling the establishment of a good relationship
so I thought that we should change the wording
here with a more generalised phrase
Also welcoming appears in 1.3.1
17

RZ

1.2.2

Te

“define together with the mentee the operating rules
during the mentoring process”

A learning agreement to be devised and
implemented jointly.

I do not understand what you
propose: programme or process?

With “clarifiy and structure mutual
expectations”

Operating rules is clearer than
expectations. Or define
“expectations”

- Programme or process?
18

JK

1.2.2

Replace “define together with the mentee the
operating rules during the mentoring process”
Explanation: When building a relationship, it is
important to set reasonable and realistic
expectations mutually according to Eby and Allen
4
taxonomy (p. 14)

1
2
3
4

Derek Portwood, 2007, p.17
Morag Harvey, 2007, p. 33, Stan Lester & Carol Costley 2010
See page 14 https://www.ccghr.ca/wp-content/uploads/2013/05/Mentoring_Module2_Competency-in-Mentoring_e.pdf
https://www.ccghr.ca/wp-content/uploads/2013/05/Mentoring_Module2_Competency-in-Mentoring_e.pdf
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19

JK

1.2.3

Te

Replace “maintain and organize relations with
stakeholders involved in the mentoring process”

With “act as liaison with stakeholders
involved in the mentoring process”

I think act as liaison encloses both maintain and
organise so I thought it is better and shorter wording
20

E&G

1.2.3

Te

What do we mean here? For example social partners
or chambers auditing the WBL process? Or other
institutions also participating in the in-company
learning of the trainee

it is a skill card for mentors. We do
not speak about the roles of
organisations involved in the
mentoring process.
It is the mentor's responsibility to
maintain and organize relations
with stakeholders involved in the
mentoring process.

21

M

1.2.4

Ed

Delete and merge with 1.1.2

Merge with 1.1.2

22

JK

1.2.4

Te

Replace “ensure the relationship between the trainee
and his, her school”

With “develop a reciprocal relationship
exploring expectations and clarifying the
in-company and academic mentors roles”

The mentor’s task is to build the mentor-mentee
relationship and not with other stakeholders

Too long sentence
Proposition " ensure a clarification
of roles between the in-company
mentor and the academic mentor"

So having so far set the performance criteria for the
relationship from the part of the mentor I thought
the only aspect missing was the relationship from
the part of the mentee.
I mean in this relationship a mentor will not only give
but also take/learn form the mentee. The emphasis is
given to the two-way relationship: reciprocal. The
rest of the wording can be omitted as it has already
been metioned. But in the performance criteria the
mentor should show ability to switch roles with the
5
mentee
23

JK

Te

Add 1.2.5 “ensure mutual commitment to a
productive relationship”

24

RZ

1.3

Te

Replace “Socialize the learner (organize the learner
integration) “

With “Preparedness to integrate the
mentee in the company social setting”

25

M

1.3.2

GE

“transmit corporate culture”

make a description of the firm, its
products, its place in the market and
transfer corporate culture

Provide information about company’s profile

5

http://www.mentorleadershipteam.com/articles/reciprocal-mentoring-redefining-the-relationship
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Is the proposition “Provide
information about company’s
profile”?

26

RZ

1.3.2

Te

“transmit corporate culture”
- Facilitate or transmit?

With “Encourage the transfer of corporate
culture within a given framework”

What do you mean by “within a
given framework”?

Add “etiquette”

Not sure that candidate will
understand etiquette. I fear
different interpretations of the
word.

Replace
27

JK

1.3.3

Te

explain company's policies and procedures
Explanation: Socialisation is directly connected with
workplace etiquette apart from policies and
procedures
Corporate culture mentioned above could refer to
company’s mission and/or vision and not to the
customs and behavioural patterns of the workplace

28

JK

29

RZ

30

M

Te

A mentor as a facilitator of the socialisation process
should provide support and advice during this
process and this must be in the performance criteria

Add 1.3.4 “support mentee's integration
and adaptation process

1.4

Te

Replace “Professionalize the learner”

With “Capacity to introduce professional “

1.4.1

Te

“transmit professional knowledge and know-how”

Is the proposition: “Inform the
apprentice/trainee about the
technological level of the firm and
the most high-tech equipment that
is used in the sector”?

Inform the apprentice/trainee about the
technological level of the firm and the most hightech equipment that is used in the sector
31

RZ

1.4.1

Te

“transmit professional knowledge and know-how”
- Encourage or transmit?

32

M

1.4.2

Te

Replace “supervise the WBL learner on a day-to-day
basis”

With “Encourage professional knowledge
and know-how within a given learning
environment”
With “supervise the WBL learner on a dayto-day basis (use of logbook)”

As we want to develop a European
skill card, and as we are not sure
that other countries use logbook, I
propose to reject the proposition

With “guides the WBL learner during his
adaptation to the workplace customs and
promote his employability”

Proposition "guides the WBL
learner to promote his
employability "

In Greece according to the Quality Framework for
Apprenticeships logbook is implemented and all
tasks performed by the apprentice are recorded on a
day-to-day basis
33

JK

1.4.3

Te

Replace “guides the WBL learner during his
apprenticeship to professionalize him and promote
his employability”

Adaptation to workplace customs is
more linked to 1.3. “”socialize the
learner”
34

RZ

1.4.3

Te

“guides the WBL learner during his apprenticeship
to professionalize him and promote his
employability”

Focus on the mentee/learner’s professional
skills and his/her future employability.

How come we suddenly jumped to Apprenticeship?
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What is the proposition?

35

JK

1.4.4

Te

Replace “ensure that knowledge and competence
are usable and transferable to other contexts and
other professional situations”

With “ensure the mentee's professional
identity development towards selfmanaging practitioners/self-directed
learners”

I do not understand as your
proposition is not a change of what
was written before. It appears to be
something completely different.
And how can a mentor prove what
you propose here?

Explanation: In this fast pacing era, today’s
knowledge and competences become obsolete
tomorrow. So it is important that the mentor
develops a professional who adjusts his/her
knowledge and competence according to the
conditions formed in a constantly changing
employment environment.
Learning how to learn is a key competence for both
the mentor and the mentee
36

RZ

37

JK

1.4.4

Te

Replace “ensure that knowledge and competence
are usable and transferable to other contexts and
other professional situations”

With “Demostrate means to ensure
transferrability of knowledge and
competences in other professional
environments”

Explanation: Mentoring relationships are complex
and dynamic processes that include a variety of
different activities and elements. Mentors act as a
role model, an example, and an advisor for mentees.
Much of what a mentee gains from the relationship
is through learning from the example set by their
6
mentor (p. 12)

Add 1.4.5 “perform as a role model and
subject expert resource”

What is a role model?
What if the model is not a “model”
to follow”? A model refers to the
personality of the mentor. We
cannot ask a mentee to adopt the
same personality as the one of the
mentor.
Propose " perform as subject
expert resource"

38

JK

39

RZ

40

JK

Te

Strategize: devise a strategy or strategies

Add 1.4.6 “strategize the mentee's
professionalisation path”

What means "strategize"? Please
use another word, this one may
lead to confusion.

2.1

Te

Replace “Conceive the training and tutoring plan”

With “Aptness in conceiving the Mentormentee training plan”

As the mentor has to develop a
training plan for the mentee, it is
not Mentor-mentee training plan. It
is only the mentee who needs to be
trained.

2.1

Te

Replace Conceive”

With “Design”

I think just conceiving it is not enough. The ability to
design the learning path is important

6

https://www.ccghr.ca/wp-content/uploads/2013/05/Mentoring_Module2_Competency-in-Mentoring_e.pdf
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41

JK

2.1.1

Te

Replace “the school trainings demand”

With “the school training needs”

Explanation: “needs” is a better expression for
training requirements whereas “demands” is better
expression for work requirements
42

M

2.1.2

Te

Replace “organize learning situations”
To learn him / her how to adjust into different
working situations

43

JK

2.1.2

Te

Organise learning situations

With “organize learning situations /
different case studies”
Add “scenarios”

Explanation: Scenario-based learning is one of the
most effective methodologies especially in adult
learning
44

JK

2.1.3

Te

Replace: organize and plan the trainee's skills
acquisition / the learning path
Explanation: To be more specific what performance
we expect whe saying organise and plan

With: Demonstrate effective management
of time, documentation/record-keeping
skills, and report writing

45

RZ

2.2

Te

Replace “Train the learner”

With ”Ability to train the mentee/trainee”

46

JK

2.2

Te

Replace “Train the learner”

With “ Implement Effective mentoring
practices”

For trainers there are other Erasmus projects already
funded and available so if a mentor happens to have
both the role of the mentor and the trainer he/she
could attend our course for the mentoring role and
attend the other courses for the trainer role.
47

JK

2.2.1

Te

Explanation: to stress the ability to develop a
mentoring/learning agreement with the school as a
performance criterion.

Replace with develop and document the
optimal skill transfer learning agreement
with mentee's school reflecting purpose
and progress of relationship/gols

48

M

2.2.2

Te

Replace: “develop training material”

With “develop training material,
procedures and method”

The mentor must develop training material,
procedures and method that he / she will
implement on the job training
49

M

2.2.3

Te

Replace “give a training”

With “provide on the job training”

implement training material, procedures and method

Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices 2018-1-EL01-KA202-047778

[166]

If the trainer’s role is not in this skill
card, then competence 3.2 can also
be deleted

50

JK

2.2.3

Te

give a training
Explanation: I believe it is of utmost importance that
a mentor when mentoring (and/or training) should
be able to apply basic andragogical principles at
least

Add: “implementing appropriate
methodology (based on andragogical
principles)

Give a training means here the
ability to train people.
I agree with you about application
of andragogical principles but this
would need to be in a new
performance criteria, and described
in order to understand what kind of
evidence the candidate will have to
provide that he uses andragogical
principles!

51

M

2.2.4

Ed

Replace “transmit professional knowledge, knowhow, and skills”

With “transfer professional knowledge,
know-how, and skills”

52

RZ

2.2.4

Te

Transmit may not be the right term may be ability to
promote professional competences

With “promote professional competences”

Replace “transmit professional knowledge, knowhow, and skills”
53

JK

2.2.4

Ed

In “transmit professional knowledge, know-how, and
skills “

With professional expertise, know-how

Replace professional knowledge, know-how
Explanation: to avoid repetition of know
54

JK

2.2.4

Te

Replace skill

With competencies in content area

Explanation: Competency= knowledge, skills, ability,
attitude. So, it is a more generic term than skill
55

JK

2.2.4

Ge

Explanation: this is optional. I just wanted to clarify
where the transmission should be channelled to be
more concise. If you think it is superfluous, we can
skip it

Add: “to help mentee acquire and apply
new knowledge and skills/meeting the
mentee's personal learning style”

56

E&G

Te

Add “2.2.6. interact with the trainer in case
mentor and trainer are different persons”

57

E&G

Te

Add 2.2.7 “Keep records on trainees
personal portfolio according to the
framework (e.g.contract, learning diary)”
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Ok, but maybe need to define what
you understand by “interact” and /
or precise what is the aim of the
interaction

58

JK

2.3

Te

I believe the development of the established
relationship of the induction phase should be in the
performance criteria pf the training phase

Add:
2.3 Develop a productive mentoring
relationship:
2.3.1 Recognize and build upon abilities
of the mentee to nurture a productive
relationship
2.3.2 Encourage positive changes based
upon strengths
2.3.3 Supports the mentee through
identifying needs and advocating
when/where appropriate

59

JK

2.4

Te

I suggest that the management of challenges should
be included in the performance criteria.

Add:
2.4 Manage challenges
2.4.1 Demonstrate flexibility in adjusting
the learning path according to the
mentee's needs, time constraints,
resources or other issues
2.4.2 Facilitate creative thinking nd
problem solving to address the
mentee's needs
2.4.3 Use a variety of positive conflict
management strategies to identify and
minimize impact of conflict on program
and mentoring relationship

60

JK

2.5

Te

I believe digital literacy is important performance
criterion for the mentoring process. Especially using
excel or word for the documents (at least)

Add “Digital literacy”
Ability to use the necessary software for
documentation is a performance
criterion

61

RZ

3.1

Te

Replace “Evaluate the integration phase”

With “Capability in evaluating the Mentee
integration phase”

62

JK

3.1.1

Te

“plan and apply standardised evaluation methods
(e.g. questionnaires, observation)to evaluate
integration phase of the mentoring process.”

Change to: Plan, clarify and apply

I do not understand what you
mean by clarify.

With “Ability to evaluate the training
phase”

To make the reading more easy
and the text less heavy, we do not
mention ability to or able to

Plan and apply
Explanation: the evaluation criteria should be clear
for the mentee and the stakeholders
63

RZ

3.2

Te

Replace “Evaluate the training phase”
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64

JK

3.2.1

Te

“plan and apply standardised evaluation methods
(e.g. questionnaires, observation)to evaluate the
training phase”

Change to: Plan, clarify and apply

I do not understand what you
mean by clarify.

With “monitor the mentee's progress and
to give constructive feedback (use of
logbook)”

As we want to develop a European
skill card, and as we are not sure
that other countries use logbook, I
propose to reject the proposition

With “evaluate the mentee's progress
throughout his WBL period and his
relationship with the team (use of
logbook)”

As we want to develop a European
skill card, and as we are not sure
that other countries use logbook, I
propose to reject the proposition

Plan and apply
Explanation: the evaluation criteria should be clear
for the mentee and the stakeholders
65

M

3.2.2

Te

Replace: “monitor the mentee's progress and to give
constructive feedback”
Register the apprentice/trainee progress on a day to
day basis

66

M

3.2.3

Te

Replace “evaluate the mentee's progress throughout
his WBL period and his relationship with the team “
Evaluate the trainee progress (use of logbook)

67

RZ

3.2.4

Te

Replace “adjust the training phase”

With “Preparedness to manage change to
the plan to given aspects of training”

68

RZ

3.2.6

Te

“communicate the assessment outcomes to the
trainee and the school and provide adequate
recommendations for further developments”

The criterion is composed of two
competences, the suggestion is break
down the existing criterion into two.

Like this ?


communicate
the
assessment outcomes to
the trainee and the school



provide
adequate
recommendations
for
further developments

Break this criteria into two.

69

M

3.2.6

GE

The mentor could send a report to school proposing
additional theoretical and laboratory courses that the
trainee should attend

70

RZ

4.1

Te

Replace “Be an autonomous life long learner”

With “Demonstrate potential to be a
lifelong learner”

71

RZ

4.1.2

Ed

Re-write “organise their own professional
development (also in the long-term) “

With “Manage own learning and
development”

72

RZ

4.1.3

Te

Replace “be involved in mentor networks /
communities of practice in order to keep up-to-date
and exchange with peers”

With “Demonstrate potential to be
involved in mentor networks /
communities of practice in order to keep
up-to-date and exchange with peers”
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73

rz

4.1.5

Replace “modify their own practice by applying the
outcomes of their continuous professional
development”

74

E&G

75

RZ

4.2

Te

Replace “ Self-reflect on his practice”

With “Capacity to self-assess performance”

76

RZ

4.2.1

Ed

Re-write “identify our own strenghts and areas for
improvement as a Mentor”

A re-write is what is proposed.

Te

With “amend justifiably their own practice
by applying the outcomes of their
continuous professional development”
Add 4.1.7 “predict consequences of specific
behaviours or courses of action”

I do not understand. Mentors
would have to write somewhere
their predictions?

Can you propose a new sentence?

Identifying own strengths and self or aided
improvements are two different set of
competences/common skills/key skills.
77

JK

4.2.1

Ed

“identify our own strengths and areas for
improvement as a Mentor”

Change to “their own strength”

Explanation: typo and spelling
78

RZ

4.2.2

Ed

Re-write “Manage and assess their personal
resources (e.g. self- and time management, personal
training needs)”

- Manage own learning
- Develop competence/skills to assess own
performance

Managing own learning and assessing own
performance are two separate
competences/common skills/key skills.
79

E&G

Te

Add 4.2.5 “use empathy appropriately and
culture active listening”

As we speak here about selfreflection, I understand empathy
and active listening may lead to
self-reflection.
But both are used to describe a
kind of relationship with someone
else and are not used for used
directly for self-reflection. Can you
rephrase your proposition?

80

M

4.3

GE

81

M

4.3.1

GE

It is important to include the personal data
protection of trainee

Personal Data Protection of trainee
Develop a process for the protection of
sensitive personal data of trainee
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Type of comment: ge = general te = technical ed = editorial
NOTE: Columns 1, 2, 3, 4, 5 are compulsory.

Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices 2018-1-EL01-KA202-047778

[171]

Appendix I – Situational factors analysis’ tasks
allocation to partners

IO1- Course design for apprenticeship & internship in-company WBL mentors
Situational Factors Analysis

BA
U

1. Specific Context of the Teaching and Learning Situation
1. How many students should be enrolled in your course?
2. Is the course basic, advanced or graduate level?
3. How will the course be delivered: live, online, or in a classroom or lab?
4. What physical elements of the learning environment will affect the course?
5. Does your course outcome require special equipment or learning experience?

C4

FF

2. Expectations of External Groups
1. What are society's expectations of learners enrolled in general or with regard to this particular course?
2. What is the state or related professional society's accreditation requirements related to goals of this learning experience?
3. What curricular goals/outcomes of the Project/consortium will affect this course (e.g. "professionalization" of mentoring)?
4. Are there any standards or expectations for this course (from other sources) that must be met?
5. Are there professional standards that will be tested?

IM

EG

SE
VE
E

3. Nature of the Subject
1. Is the subject matter convergent (working toward a single right answer) or divergent?
2. Are the topics addressed discrete and independent, or they build on one another?
3. ? Is the subject primarily cognitive or it includes the learning of physical skills as well?
4. Is the field of study relatively stable, in a period of rapid change, or in a situation where competing paradigm are challenging each other?
5. What purpose does this course serve in the students' education?
6. What will the students use from your course in other courses?
7. Are your goals articulated with the next level course? Are the connections clear to the students?

OA

ED

4. Characteristics of the learners
1. What are the life situations of the students at the moment: full-time students? part-time working students, family and work responsibilities?
2. What life or professional goals of students relate to this learning experience?
3. What are the students' reasons for enrolling?
4. What are the students’ prior experiences, knowledge, skills, and attitudes toward the subject?
5. What are the students' learning styles?
6. What knowledge, skills and attitude should a student leave this course with?
7. What motivates these students? Are they self-starters, responsible learners, or beginning undergraduates?

DIEK Aigaleo

1. Are there any special situations in this course that will challenge students and the instructor in their efforts to have important learning experience?

Ai
ga
le
o
DI
EK

5. Characteristics of the instructor
1. What is the instructor's level of competence and confidence in this subject?
2. What are the prior experiences, knowledge, skills and attitudes of the instructor with regard to the process of teaching?
3. ? What are the instructor’s prior experiences, knowledge, skills, and attitudes with regard to the subject of this course?
4. What are the instructor's strengths and in which areas does the instructor need to grow?
5. How much time do you have to develop this course?

6. Special Pedagogical Challenge
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Appendix J – Learning outcomes alignment with
the competence matrix
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Le
ar
Ou ning
t co
me
s

Specific statements about the knowledge, skills,
attitudes & values that are expected of learners after
successfully completing the course.

Learning Outcomes should be S.M.A.R.T.
S=SPECIFIC
M=MEASURABLE
A=APRROPRIATE & ACTION-ORIENTED
R=RESULTS-ORIENTED
T=TIME SPECIFIC
How are Learning Outcomes written ->

2 parts
First Part: An action verb
Second Part: A content area

The action verb specifies the desired learner's performance which is followed by a description
of the program content area.
E.g. "Graduates of the course will be able to + Action Verb + Content Area"
Tips for writing Learning Outcomes












Check list for writing well-written Los

Focus on what students will learn rather on what
faculty will teach
Describe LO as outcomes not as processes by
focusing on instruction behavior rather than subject
matter covered
Begin the phrase with "The learner will…"
Use Action Verbs to describe what students will
know, do & value
Avoid using vague verbs that are difficult to
measure/ assess
Include higher-order LO to ensure that expectations
of learning extend beyond memorization of facts &
terminology
Verify that LO are S.M.A.R.T.
Ensure that LO are clear and understandable by
learners, faculty
Address only one outcome (do not use conjuctions)
Is there faculty consensus for each LO?
Does the LO utilize an effective Action Verb that
targets the desired level of student performance?
Is the LO S.M.A.R.T.?
Is the LO student-centered?
Is the LO delivered in the curriculum?

Yes

No

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
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Appendix K – Foundation knowledge
collaborative formulation of learning outcomes (IMEE
GSEVEE & DIEK Egaleo)
Available at:
https://docs.google.com/document/d/1q1SHdgs43Sj_7S_QA3jW6MoPlZwFO548NcLJVWHQ_ZE/edi
t?usp=sharing

Learning
Outcomes

The learner will be
able to identify the
foundations of incompany
apprenticeship &
internship for WBL
mentorship
a.
explain
the
importance
&
contribution of WBL
apprenticeship
&
Internship
to
companies
b.
understand
what
mentorship
is/identify
its
differences
from
similar
terms(e.g.
teaching, coaching)
c.
describe the
principles
of
a
productive mentoring
relationship/
recognise
the
importance and the
challenges
of
mentorship
relationship building

Relevance
with
competence
matrix
a. 1.1.3
b. 2
c. 2.4
d. 1.1.2
e. 2.1
f. 2.3.1
g. 3.1.1

Learning
Activities







assigned videos
presentations and
articles
own
web
research
group/forum
discussions
peer collaboration
in
problem
solving scenarios

Assessment
Activities







peer
assessment
multiple
choice
quizzes
case study
quizzes
open
questions
quizzes for
the
description
of
adult
learners’
special
characteristi
cs
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d.
remember the
special
factors
characterising adult
learners
e.
list
the
different stages of
the process of the
design
and
implementation of an
in-company
apprenticeship
&
internship
WBL
programme
f.
indicate ways
of socialization of the
mentee
g.
give
examples of effective
mentoring practices
h.
define
structured
&
documented
methods to assess
different aspects of
the
mentoring
procedure
Foundational Knowledge
Describes what learners will be able to do with information, e.g. learners will understand &
remember key concepts, terms, ideas, relationships, facts etc.
Example of Verbs to use: identify, remember, understand
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Appendix L – Learning outcomes alignment with
the competence matrix

WBL In-company WBL mentor Competence

Learning outcomes

Matrix
1. PLAN - Preparation and induction
1.1. Analyse the context – Ability to
1.1.1.

demonstrate understanding of the
school's VET needs




1.1.2.

1.1.3.

understand the WBL mentee’s
profile, learning style and most efficient
way of learning



identify
expectations



the

company's





Cooperate with stakeholders involved in the
in-company WBL mentoring process
Combine effectively the school’s VET needs,
the mentee’s and the company’s needs &
expectations
Remember the special factors characterizing
adult learners
Combine effectively the school’s VET needs,
the mentee’s and the company’s needs &
expectations
Explain the importance & contribution of
WBL apprenticeship & Internship to
companies
Combine effectively the school’s VET needs,
the mentee’s and the company’s needs &
expectations

1.2. Plan WBL objectives and actions to achieve them – Ability to
1.2.1. plan realistic and measurable WBL learning
outcomes

Create and manage feasible action plans &
resources for achieving the WBL objectives/
analyse the needs of the apprentice

1.2.2. determine and arrange feasible action plans
and resources for achieving the WBL objectives

Create and manage feasible action plans &
resources for achieving the WBL objectives/
analyse the needs of the apprentice

1.2.3. identify and plan the necessary resources
to perform the in-company WBL mentoring
process

Estimate the necessary resources to perform the
in-company WBL mentoring process

1.2.4. validate consistency of the WBL objectives
and action plans with the in-company WBL
mentorship programme’s needs



1.2.5. ensure WBL Mentee's commitment on the
objectives, action plans and methods of assessing

Connect the WBL objectives with the action
plans and the methods of assessing progress
of objectives
 Solve complex problems that might derive
during the apprenticeship/ internship
Assess WBL mentee’s commitment on the
objectives, action plans & methods of assessing
progress of objectives
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progress of objectives
1.2.6. cooperate with the Vet school tutor for
developing the optimal skills transfer plan for the
WBL Mentee

Coordinate with the VET school tutor for
developing the optimal skills transfer plan for the
WBL mentee

1.2.7. organize learning situations and case
studies

Create learning scenarios and link the
appropriate teaching methodology to them

1.2.8. prepare the welcoming pack and ensure
mutual commitment to a productive relationship



1.2.9. define together with the mentee the
operating rules during the in-company WBL
mentoring process at workplace

Produce
a
welcoming
leaflet/presentation/pack with a summary
of the WBL content
 Help the mentee become familiar with the
working environment and describe work
safety and obligatory issues.
 Communicate the common ground which
the in-company WBL mentor and the
mentee would share throughout the
program
Make decisions together with the mentee
concerning the operating rules during the incompany WBL mentoring process at workplace

2. DO – In-company WBL mentoring
2.1. Socialize the Mentee – Ability to
2.1.1. welcome the Mentee when s/he arrives in
the company







2.1.2. provide information about company’s
profile and culture
2.1.3. explain company's policies and procedures
2.1.4. ensure a sound social and behavioural
integration within workers and Mentee
2.1.5. act as liaison with stakeholders involved in
the in-company WBL mentoring process
2.1.6. promote the relationship between the
Mentee and his school
2.1.7. apply a process for the protection of
sensitive personal data of Mentee

Understand
what
in-company
WBL
mentorship is/identify its differences from
similar terms (e.g. teaching, coaching)
Indicate ways of socialization of the mentee
Lead the socialisation of the mentee in the
company
Coordinate with the VET school tutor for
developing the optimal skills transfer plan
for the WBL mentee

Locate the fundamentals of the workspace and
the organizational culture
Correlate companies’ policies & procedures with
the whole in-company WBL mentoring process
Apply a “learning by seeing” process. Hence,
reflect the moral issues and be a role model for
the mentee.
Unite stakeholders involved in the in-company
WBL mentoring process
Motivate the mentee to appreciate the value of
attaining knowledge of formal training



Recognise sensitive personal data.
Define the necessary process steps for
keeping the sensitive personal data.
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2.2. Professionalize the Mentee – Ability to
2.2.1. supervise the WBL Mentee and assign him
tasks on a day-to-day basis
2.2.2. transmit vocational knowledge, experience,
know-how, and competences

2.2.3. professionalize the Mentee and promote
his employability
2.2.4. support and empower the Mentee towards
independent
self-professional
development/professional autonomy
2.2.5. ensure transferability of knowledge and
competences in other workplaces
2.2.6. advise the WBL Mentee on matters related
to work
2.2.7. perform as a role model and subject expert
resource

Organize mentee’s day-to-day tasks
Connect and intermix his/her vocational
knowledge,
experience,
know-how
and
competences with mentee’s personal profile and
the in-company WBL mentoring procedure on
the whole
 Demonstrate the professional rules and
work ethics
 Align WBL tasks to sector needs
Inspire mentee for developing to a lifelong
learner
Assess the degree which the desired tangible
and intangible WBL material delivered can be
applied to other workplaces


Transfer knowledge and Commit to selfmonitor own performance
 Communicate creatively to build trust
Inspire as a role model

2.3. Implement effective in-company WBL mentoring practices – Ability to
2.3.1. ensure implementation of the agreed
action and in-company WBL mentoring plans,
situations and case studies
2.3.2. coordinate the WBL plan if different Incompany WBL mentors train the Mentee
2.3.3. assist the WBL Mentee to carry out
classroom assignments related to the job and
implement them on real working conditions
2.3.4. keep records on Mentee’s personal
learning log/recording system according to the
framework (e.g. contract, learning diary)
2.3.5. demonstrate appropriate digital literacy
and skills

Give examples of effective in-company WBL
mentoring practices
Coordinate the WBL plan if different in-company
WBL mentors train the mentee
Integrate school assignments in the WBL
learning scenarios/plan
Record on mentee’s personal learning
log/recording system according to the
framework (e.g. contract, learning diary)



Use digital tools, media and technologies for
the needs of in-company WBL mentorship
Identify Internet resources for in-company
WBL mentoring and own learning

2.4. Develop a productive in-company WBL mentoring relationship – Ability to
2.4.1. recognize and build upon abilities of the
mentee to nurture a productive relationship

2.4.2. manage this relationship for achieving
mutual benefit



describe the principles of a productive incompany WBL mentoring relationship/
recognise the importance and the challenges
of in-company WBL mentorship relationship
building
 Nurture the mentee’s abilities
Cooperate with the mentee for achieving mutual
benefit
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2.4.3. encourage positive changes based upon
strengths
2.4.4. apply creative communication tools and
techniques to establish trust and open
communication
2.4.5. support the mentee through identifying
needs and advocating when/where appropriate

Motivate by focusing on positive changes
Communicate creatively to build trust

Support the mentee through identifying needs

2.5. Manage challenges – Ability to
2.5.1. demonstrate flexibility in adjusting the
learning path according to the mentee's needs,
time constraints, resources or other issues

Demonstrate flexibility in adjusting the learning
path
according to the mentee’s needs, time
constraints, resources or other issues

2.5.2. facilitate creative thinking, problem solving
and working culture to address the mentee's
needs



2.5.3. use appropriate communication skills and
meet adequate decisions to resolve conflicts and
minimize their impact on the in-company WBL
mentoring program and relationship
2.5.4. identify, analyse the and manage crisis
situations, use adequate communication in case
of conflict
2.5.5. manage ethical issues

Recognize the benefits of creative thinking
and problem solving in WBL
 Identify the mentee’s needs
 Formulate questions that correspond to the
mentee’s needs
 Develop a learning plan that nurtures
creative thinking, problem solving and
working culture
Resolve conflicts effectively

Resolve conflicts effectively

Resolve conflicts effectively

3. CHECK – Assessment
3.1. Assess the in-company WBL mentoring outcome – Ability to
3.1.1. apply structured & documented methods
to assess at planned intervals
a) the integration,
b) the
acquired
professional
competences,
c) the achievement of the objectives
and related action plans,
d) the relationship
3.1.2. include the company’s satisfaction and the
relationship with the team in the assessment
3.1.3. commit the WBL Mentee to self-assess
3.1.4. manage to involve collaborators in the
assessment
3.1.5. share and agree the assessment results
with the WBL Mentee

Define structured & documented methods to
assess different aspects of the in-company WBL
mentoring procedure

Assess the WBL mentee’s impact on company
and team
Explain the benefits of self-assessment
Cooperate with stakeholders involved in the incompany WBL mentoring process
 Discuss with the WBL mentee the
assessment results in a productive way
 Communicate creatively to build trust

3.2. Self-assess the in-company WBL mentor – Ability to
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3.2.1. self-assess the own WBL in-company WBL
mentoring practices against recognised good
practices




3.2.2. self-assess the social and behavioural
competences (role model, communication, team
work, availability)
3.2.3. identify own strengths and areas for
improvement as a WBL In-company WBL mentor
3.2.4. document the WBL Mentee’s assessment of
his WBL In-company WBL mentor’s in-company
WBL mentoring practices

Respond and inspire with necessary social and
behavioural competencies (role model,
communication, team work, availability)

Reflect & self-assess performance
Initiate self-assessment of own WBL incompany WBL mentoring practices

Identify own strengths and areas for
improvement as a WBL In-company WBL mentor
Discuss with the mentee about his assessment of
the in-company WBL mentoring practices and
competencies along the WBL period

4. ACT – Improvement
4.1. Remediate the in-company WBL mentoring plan & outcome – Ability to
4.1.1. revise the objectives as necessary and
justify the changes




4.1.2. propose and mutually agree timely
appropriate actions to remediate as necessary
based on the assessment results






4.1.3. involve collaborators in the remediation
plans




Assess and interpret the WBL mentee’s
performance
Judge and prescribe necessary changes in
the objectives
Assess and interpret the WBL mentee’s
performance
Judge and prescribe necessary changes in
the objectives
Recommend the best course of action based
on assessment
Give an example of assessment schedule
and suggest changes to it
Cooperate with stakeholders involved in the
in-company WBL mentoring process
Communicate constructively in different
environments, collaborate in teams and
negotiate


4.1.4. inform the school of the revised objectives
and action plans





4.1.5. communicate with the Academic incompany WBL mentor the strengths and the
areas in which improvement is needed







Cooperate with stakeholders involved in the
in-company WBL mentoring process
Communicate constructively in different
environments, collaborate in teams and
negotiate
Prescribe a list of changes to remediate
process for school’s consideration
Assess and interpret the WBL mentee’s
performance
Cooperate with stakeholders involved in the
in-company WBL mentoring process
Communicate constructively in different
environments, collaborate in teams and
negotiate
Discuss with the academic in-company WBL
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mentor the identified changes to overcome
areas of concern or areas for improvements
4.1.6. advise the WBL Mentee concerning
performance both on the job and in school as
well as his/her relationship with other employees





Assess and interpret the WBL mentee’s
performance
Judge and prescribe necessary changes in
the objectives
Communicate creatively to build trust

4.2. Improve the in-company WBL mentor’s practices – Ability to
4.2.1. plan actions for improving the WBL Incompany WBL mentoring practices according to
the assessment results

4.2.2. identify and address personal VET needs
related to WBL In-company WBL mentoring

4.2.3. demonstrate personal, social and learning
to learn competence



Develop & implement a personal plan to be
updated on in-company WBL mentorship
 Discuss with the mentee about his
assessment of the in-company WBL
mentoring practices and competencies along
the WBL period
Seek & identify important information resources
needed to apply new in-company WBL
mentorship principles and tools to a new
mentee
Inspire mentee for developing to a lifelong
learner

5. BE – Social, Managerial & Behavioural
5.1. Soft skills
5.1.1. Integrity

5.1.2. Counselling

5.1.3. Responsibility

5.1.4. Acceptance by peers

5.1.5. Enthusiasm

5.1.6. Positive attitude
5.1.7. Empathy




Value public good over private gain
Protect the mentee from immoral or illegal
activity
Employ counselling skills that include assessment
techniques to facilitate discussion and mutual
decision-making between in-company WBL
mentor and mentee to create positive change on
the in-company WBL mentoring path
 Feel the impact of their role on the mentee,
the company and the society
 Take responsibility of their own learning for
advancing
their
in-company
WBL
mentorship
Communicate constructively in different
environments, collaborate in teams and
negotiate
 Commit
to
self-motivation,
raised
aspirations and belief in one’s own abilities
and achieving one’s goals
 Motivate the mentee(s)
Communicate creatively to build trust
Understand what empathy is
 Integrate empathy to change behaviour and
build better relationships
 Understand others in terms of learning
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5.1.8. Team player




5.1.9. Good communication skills




5.1.10. Active listening







5.1.11. Professionalism










barriers
connect and work with others to achieve a
set task
Communicate constructively in different
environments, collaborate in teams and
negotiate
recognize the importance of interpersonal
skills
describe how good communication with
other can influence working relationships
Communicate creatively to build trust
Communicate creatively to build trust
Analyse
and
have
an
increased
understanding of the techniques of effective
listening
Discuss the skills of communication and
focus on the art of listening
Employ their new skills on effective listening
actively in the working environment
Take responsibility of their own learning for
advancing
their
in-company
WBL
mentorship
Value public good over private gain
Protect the mentee from immoral or illegal
activity
Integrate empathy to change behaviour and
build better relationships
Communicate constructively in different
environments, collaborate in teams and
negotiate
Self-regulate their behaviour to positively impact
the team environment
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