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Teşekkür ve Tezkip
Bu Fikri Çıktı, # Mentor4WBL @ EU projesi 2018-1-EL01-KA202-047778 kapsamında geliştirilmiştir.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından 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.
Fikri Çıktı 4 için Etik Beyan " Şirket içi iş temelli öğrenme mentorları için çıraklık ve staj değerlendirme yöntemleri
geliştirme "
# Mentor4WBL @ EU Projesinin mevcut Fikri Çıktısı için sunduğumuz raporumuzun ilgili yönetim otoritesinin kurallarına
ve AB kılavuz kurallarına uygun olduğunu tüm ortak yazarlar adına tanıklık ediyoruz.
Tüm yazarlar şunları beyan eder:
1. bu materyalin tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yayınlanmamıştır;
2. Kullanılan tüm materyal, uygun referans kuralları ve kurallarına uygundur;
3. makale şu anda akademik dergilerde veya projelerin çıktılarında yayınlanmak üzere düşünülmemektedir;
4. tüm yazarlar kişisel ve aktif olarak Çıktıya götüren önemli çalışmalara dahil olmuşlardır ve içeriğinden birlikte ve
bireysel olarak kendilerini sorumlu tutacaktır.
Tarih: 31 Ağustos 2020
Sorumlu yazar: Profesör Dr Reza Ziarati

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

[3]

Özet
Bu Fikri Çıktı, mentor eğitim kursu değerlendirme sisteminin teklifte ana hatları verilen Fikri Çıktı
4'ün tüm temel yönleri için bilgi ve yönergeleri tanımlamasını ve içermesini sağlamak için birkaç
bölümden oluşan bir rapor biçimindedir. Rapor 5 bölüme ayrılmıştır; Bölüm 1 FÇ 4 Sunumu için
Mentor Metodolojisini sunarken Bölüm 2 Hazırlık aşamasını açıklar. Bölüm 3 Teslimat ve Uygulama
hakkında raporlar, Bölüm 4 Uyumluluk, değerlendirme materyalinin doğrulanması ve Bölüm 5
ulaşılan sonuçları içerir

FÇ 4 için geliştirme metodolojisi, FÇ 1 (Mentor Profili) ve FÇ 2'nin (Müfredat Tasarımı) çıktılarını
entegre etmesi, FÇ 3'ün (Sertifikasyon) çevrimiçi değerlendirme sistemini ve FÇ 5'in 4. Ünitesini
desteklemesi açısından yenilikçi olarak değerlendirilebilir. FÇ 1'in bir dizi çoktan seçmeli soruya
dönüştürülmesi, FÇ 2'nin öğrenme materyalini güçlendirir ve öğrenciyi çevrimiçi ISO Sertifikasyon
değerlendirmesine hazırlamak için bir sınıf testi egzersizi işlevi görür. Ayrıca, resmi veya gayri resmi
de dahil olmak üzere önceki öğrenmeyi test etmeye hizmet eder. Bu öğrenme deneyimleri tanınır
ve değerlendirme metodolojisi ve ECVET sistemi ile uyumlu bir dizi kritere göre adil bir şekilde
değerlendirilir. Değerlendirme stratejisi ve sunum, öğrenme stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. AB
çabalarını ve ECVET'teki iyi uygulama örneklerini kullanarak FÇ 4 geliştirmeyi hızlandırmak için hızlı
bir prototipleme yöntemi (Bölüm 1'deki Metodoloji Bölümüne bakın) kullanılır. Teklifte ana
hatlarıyla belirtilen gereksinimler, bu raporun içeri için çapraz referans alınmıştır.

Rapor ayrıca, mesleki yeterliliklerin daha şeffaf olmasını ve dolayısıyla Avrupa çapında vatandaşların
hareketliliğini teşvik etmeye yardımcı olmak amacıyla, bireylerin öğrenme deneyimlerinin
sonuçlarının değerlendirilmesi

için

Avrupa

Komisyonu'nun

ECVET'i

geliştirme

çabalarını

açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: ECVET; Yetkinlik Değerlendirme Uygulaması; Entegre Öğrenme ve
Değerlendirme; APL
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Abbreviations
AC

Değerlendirme Kriterleri

APL

Önceki Öğrenmenin Onayı

CPD

Sürekli Mesleki Gelişim

ECVET

Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi

EMCC

Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi

EQAVET

Avrupa Kalite Güvencesi Mesleki Eğitim Çalışması

EU

Avrupa Birliği

IET

Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü (Royal Charter)

IMarEST

Deniz Mühendisliği Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Royal Charter)

ISO

Uluslararası Standartlar Teşkilatı

LO

Öğrenme Çıktısı

MoU

Mutabakat Zaptı

RPL

Önceki Öğrenmenin Tanınması

VET

Mesleki Eğitim Çalışması
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Giriş
Değerlendirmenin birincil nedeni, tüm bilgi, beceri ve yeterliliklere ulaşıldığından emin olmaktır.
Değerlendirme stratejisi ve yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılan geliştirme yaklaşımı,
değerlendirme ve ders geliştirmenin paralel olarak yürütülmesi ve değerlendirme uygulamasının
öğrenme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olması açısından yenidir. Resmi ve gayri resmi fırsatların
sağlanması; Önceki öğrenmenin akreditasyonu dahil olmak üzere öz ve akran değerlendirmesi de
yenilikçi olarak düşünülmelidir (bkz. Bölüm 4.2'deki örnek sınıf etkinlikleri).
FÇ 1, Mentor Öğrenme ve Değerlendirme Matrisinin tasarımına öncülük etti ve ardından FÇ 2, bir
dizi Öğrenme Çıktılarıyla (LO) kurs müfredatının ana hatlarını çizdi. FÇ 4, Değerlendirme kriterlerine
ulaşmak için türetilen LO'leri kullandığı ve daha sonra bunları sırasıyla değerlendirme yöntemlerinin
ve nihayetinde değerlendirme materyalinin geliştirilmesinde kullandığı için önemli bir Fikri
Sonuçtur.
Değerlendirme uygulaması, bir dizi değerlendirme kriteri aracılığıyla öğrenme çıktılarına doğrudan
bağlantılıdır. Her bir öğrenme çıktısı değerlendirilir. Bu yeterlilik temelli bir değerlendirme
olduğundan öğrencileri değerlendirmek için uygun ve çeşitli yöntemler kullanılır (yazılı ve sözlü,
resmi ve yaygın vs.). Her bir öğrenim birimi için değerlendirme ve kredi verme, ECVET uyumludur ve
AB tarafından finanse edilen Leonardo projesinde geliştirilen en iyi uygulamaları kullanır (Ziarati ve
diğerleri, 2010)1.
Kurs geliştirme aşamasında, FÇ 2’de belirtilen uygun geri bildirim ve değerlendirme prosedürlerini
içeren değerlendirme uygulamasını dikkate almıştır. Değerlendirilen öğrenci çalışmalarını incelemek
için iç ve dış yöntemlerle birlikte değerlendirme ve notlandırmada daha adil bir sistem için bu
değerlendirilmiş çalışmaların tutulacağı bir form tasarlanmıştır (bkz. Bölüm 4.3). Eğitmenler için
değerlendirilmiş öğrenci çalışmalarını örneklemelerinde kullanacakları bir kılavuz mevcuttur (bkz.
Bölüm 4.3); ancak yeterli öğrenme ve değerlendirme fırsatlarının yanı sıra ortak ülkelerdeki
akreditasyon yetkilileri tarafından Mentor Kursunun akreditasyonu için önerilen kurs materyalleri
de yeterlidir. Kursun ilk taslağı ve yapısı (FÇ1 ve FÇ2) Birleşik Krallık Çalıştayında sunuldu ve meslek
kuruluşlarından akreditörler atölyede benzer bir kursu (Ziarati ve diğerleri)2 akredite etmiş sunulan
kursun ana yapısı ve içeriğinden ve ISO Sertifikasyonu planından duydukları memnuniyeti dile
getirdiler.
1

http://www.marifuture.org/Publications/Papers/IMPACT_Innovative_Maritime_Training_Products.pdf

2

Sayfa 4 ve 5 - http://www.marifuture.org/Publications/News/November2018News.pdf
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Ayrıca, tüm eğitmenlerin deneyimli bir “eğitmenlik çalışması” danışmanının gözetiminde eğitim ve
değerlendirme sürecinden geçmesi ve tüm değerlendirme kriterlerinden en az “Liyakat” derecesine
ulaşmaları beklenmektedir. Değerlendirme uygulaması aynı zamanda Bölüm 3.2’deki resmi ve
yaygın dahil olmak üzere önceki öğrenmenin tanınmasını (APL), onayını (APL) ve öğrenme
başarılmadıysa bir iyileştirme yolunun varolığını sağlayacaktır.
APL süreci değerlendirme sisteminin önemli bir parçasıdır. Yararlı görülen her türlü önceki
öğrenmenin önemi vurgulanacaktır. RPL ve APL bir madalyonun iki yüzüdür ve bu kısımdan itibaren
bu iki kavram birleştirilerek sadece APL olarak anılacaktır. ABL, bir öğrenci ile birlikte tüm
değerlendirme süreçlerinden geçmiş olan nitelikli bir eğitmen ve harici bir değerlendirici tarafından
gerçekleştirilen bir röportaj aracılığı ile elde edilir. Değerlendirme sistemi, geri bildirim
mekanizmalarını sağlar. (Bkz. FÇ” ve Bölüm 3, Aşama 2; Bölüm 3.1; 3.2 ve 4.2 ve 4.3), böylece
hatalar yalnızca düzelmekle kalmaz, aynı zamanda bir daha gerçekleşmeyeceklerinden emin olmak
için araştırılırlar.
Değerlendirme uygulamasının sağlamlığı örnek bir kalite güvence ve kontrol sistemi (ek C) ile garanti
edilmektedir. Ortaklar, kurs yapısı, müfredat, yönetim, sunum, öğrenci rehberliği ve ilerlemesinin
gözden geçirilmesi için ve kaliteyi takip etmek ve geliştirmek amacı ile öğrenme kaynaklarının ve
araçların gözden geçirilmesi için özel bir hüküm olması koşuluyla kendi kalite güvence sistemlerini
kullanabilir. Geri bildirim mekanizmaları çok yönlüdür ve düzenli inceleme süreceiini beslemelidir.
Yenilik herhangi bir fırsatta ve sürekli iç ve dış sınav sistemi aracılığıyla özellikle öğrenciden geri
bildiim alma hükmüdür. Yeniden değerlendirme için amaçlanan kurtarma mekanizması, yeniden
öğrenme ve yeniden değerlendirme için fırsat verdiği için orjinal olduğu kabul edilir. Müracaat eden
kişi belirli bir değerlendirme sürecinin tamamına veya yalnızca bir kısmına başvurabilir (bkz. Bölüm
3.3).
Öğrencilerden ve eğitmenlerden gelen geri bildirimler yinelemelidir ve bu nedenle değerlendirme
sisteminin yeni bir özelliği olarak da düşünülmelidir. Kalite Güvence sistemi aracılığıyla geri bildirim,
öğrenme ve değerlendirme kalitesini arttırmak için kullanılacaktır. Değerlendirme sistemini ve
öğrenimde ödüllendirmeyi ECVET uyumlu yaparak devredilebilirlik garanti altına alınmış olur.
Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve ECVET uygulamalarını değerlendirmede kullanılmak için
geliştirilen bir sistem mentör kursunun değerlendirilmesinde de kullanılmıştır. Bu, öğrenme
çıktılarından türetilen değerlendirme kriterlerinin Professional Charter for Coaching and Mentoring
(2011) ile uyumlu olması ile noktalandırılır.
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Bölüm Özetleri
Bölüm 1, bu FÇ’nin FÇ1, 2, 3 ve # Mentro4WBL @ EU teklifinde sunulan FÇ3’ün geliştirilmesi için
kullanılan metodoloji ile olan ilişkisini açıklamaktadır.
Bölüm 2, bilgisayar tabanlı bir strateji ve uygulama ile sonuçlanacak olan mevcut yetkinlik temelli
değerendirme uygulamalarının literatür taramasından sonra değerlendirme metodolojisi ve
kriterlerini geliştirmek için hazırlık aşamasını sunacaktır.
Bölüm 3, APL modeli ve bir öğrenme iyileştirme yolu eşliğinde resmi ve yaygın değerlendirmenin
sunulması ve uygulanmasından oluşur. İyileştirme yolu ayrıca her bir değerlendirme sürecinin ve bu
süreçlerin alt parçaları için de uygulanabilir.
Bölüm 4, değerlendirme materyalinin ECVET gerekliliklerine uygunluğunu ve doğrulanmasını ve bu
raporu Bölüm 5 ile sonuçlandıran bir kalite kontrol sürecini göstermektedir.
Bölüm 5 ana sonuçları özetlemektedir.
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Bölüm 1 FÇ4 Sunumu için Metodoloji
Bu bölüm, FÇ4 sunumu için genel metodolojiyi açıklayacaktır.

1.1.

Bir değerlendirme metodolojisi neden gereklidir?

Mentor kursu, ortak ülkelerden çok disiplinli bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilmekte olan
kursun gelecekte Avrupa çapındaki diğer kurumlar tarafından da sunulması beklenmektedir.
Değerlendirme tüm bilgi, beceri ve yetkinliklerin bir dizi tekrarlanabilir ve tutarlı prosedürlere göre
elde edildiğinden emin olmak içindir.

Bu amaçla iki nedenden dolayı değerlendirme metodolojisine ihtiyaç vardır. Birincisi, bir metodoloji
olmadan öğrenme ve değerlendirme faaliyetlerini entegre etmenin ve değerlendirme uygulamasını
sistematik olarak sürdürmenin zor olacağıdır. İkinci sebep, gelişen tüm yetkinliklerin elde
edildiğinden ve değerlendirme sisteminin kurs kapsamında olduğundan ilgili, güncel ve sağlanan her
değerlendirme süreci için doğru derinliket olduğundan emin olma ihtiyacıdır.

Kurslar için değerlendirme metodolojileri genellikle öncelikle bilgilendirici ve özetleyici stratejilere
dayanır. Bu kursta resmi bilgilendirici ve özetleyici değerlendirme süreçlerinin yanı sıra bir dizi resmi
olmayan öğrenme ve değerlendirme etkinliği de sunulmuştur. Metodoloji, tüm öğrenme çıktılarının
doğru derinlikte kapsanmasını ve ilgili tüm değerlendirme kriterlerine ulaşılmasını sağlamak için
çeşitli değerlendirme yöntemleri içerir. Yaygın değerlendirme metodolojisi, öğrenmeyi pekiştirmek
ve öğrencileri resmi bilgilendirici ve özetleyici değerlendirme aktivitelerine hazırlamak için kullanılan
bir dizi değerlendirme aktivitesidir.

Ayrıca, öğrenmenin akreditasyonu için bir fırsat vardır. Değerlendirme metodolojisi ayrıca daha
sonra açıklanacağı gibi FÇ2 bulgularına dayalı bir adil derecelendirme sistemi içerir.
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1.2.

FÇ4’ün FÇ1, 2 ve 3 ile İlgisi

Teklifin gözden geçirildiğinde nitelik standardizasyonu, ve modern öğrenme ve kabiliyet geliştirme
odaklı bir metodolojinin uygulanması bu projenin profesyonel mentorlerin gelişimine ve
kapasitelerinin yükselmesine katkıda bulunacağını açıkca göstermektedir. Amaç uluslararası sertifika
kuruluşları tarafından test edilen ve uzmanlar tarafından onaylanan, işyerindeki mentorler
tarafından kullanılabilen, ISO 17024 ve ECVET uyumlu bir sertifikasyon şemasına sahip olmaktır.

Ayrıca amaçlanan kurs ve sertifikasyon şemasının AB’nin hedeflediği ve FÇ1 ve FÇ2’nin önerisinde ve
bulgularında belirtilen nedenlerle tüm VET kurslarına işe dayalı öğrenmeyi (WBL) dahil etmeyi
destekleyecektir.

Yukarıda

bahsedilenlere,

ve

NetWBL

tarafından

ortaya

konan

WBL

gereksinimlerindeki eksikliklere dayanarak belirli bir bilgi birikimi ve yetenek tanımı yapan, staj
sağlayan kuruluşlar tarafından kaliteli şirket içi WBL mentorluğu sağlayan geçerli sertifikasyona yol
açacak bir dizi standart ve yeterliliğin geliştirilmesine önemli bir ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Bu FÇ’deki (4) temel zorluklar; ISO ve ECVET uyumlu, sektörler arası mesleki bilgi ve yeterlilikleri, ve
ayrıca çıraklık, staj ve önceki öğrenmenin tanıması (RPL) için gerekli yüksek kaliteli şirket içi WBL
mentorlukları için gerekli olan sektörler arası mesleki becerileri geliştirebilmektir. RPL genellikle
geçici olarak az gelişmiş ve niteliksiz haldedir. Yeni ICT kullanımını içeren yenilikçi, öğrenci merkezli
yaklaşımlara dayalı çevrimiçi bir eğitim yoluyla RPL’nin sağlanması önemli bir öncelik olarak kabul
edildi. Hedeflenen nokta incelendiğinde buradaki zorluk net olmayabilir. Bunun nedeni Fink’in
yenilikçi yenilikçi taksonomisinin uygulanmasıyla uyumlu olarak, belirlenen tüm yetkinliklere ulaşan
ve AB çerçevesini (EQF) ISO ve ECVET gerekliliklerini ve endüstri standartlarını )EMCC) karşılayan bir
çevrimiçi değerlendirme sistemi geliştirmenin öğrenmenin önemli yönlerinin dikkate alınmasını
gerektirmesidir. Nasıl öğrenileceğini öğrenmenin zorluğu, liderlik ve kişilerarası beceriler, iletişim
becerileri, etik, karakter, hoşgörü ve değerlendirme metodolojisindeki ve sonraki yöntemlerdeki
değişime uyum sağlama yeteneği, bu FÇ’nin başedilmesi zor ancak yenilikçi bir özelliğidir. Diğer bir
zorluk, Fink’in geriye dönük kurs tasarımının değerlendirme sistemine nasıl yerleştirileceği ve geri
bildirim mekanizmalarının öğrenme ve değğerlendirme faaliyetlerine nasıl dahil edileceğidir.
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Değerlendirme sisteminin hızlanması adına EQF tavsiyelerine uygun olarak akademik öğretmenlerin
sertifikalandırılmasıyla sonuçlanan bir Proje (CERTITUDE 3), EQF önerilerinin tam olarak
karşılandığından emin olmak için gözden geçirildi (bkz. FÇ1 ve 2). Değerlendirme sistemi
geliştirilirken ayrıca CERTI4TRAIN projesinden ve mevcut MENTOCERT projesinden de yararlanıldı.
Böylece aynı sertifikasyon planı geliştirme metodolojisini (FÇ3) kullanacak ve dolayısıyla mentor
kursunun değerlendirme sisteminin gelişimi üzerine etkisi olacaktır. Bu iki projeden öğrenilenler,
Bölüm 2.1’de açıklandığı gibi bir çok EVCET bulgusuyla tamamlandı.

1.3.

Metodoloji

Metodoloji üç aşamaya ayrılmıştır: Hazırlık, Sunum ve Uygulama, ve Materyalin Uygunluğu ve Onayı

Aşama 1 - Hazırlık

İlk aşama, mevcut beceri/yetkinlik temelli değerlendirme uygulamalarının beceriye dayalı yetkinlik
temelli değerlendirmenin geliştirilmesinde yöntem ve metodolojilerin ve bir dizi değerlendirme
kriterinin geliştirilmesinin ve bilgisayar temelli bir değerlendirme stratejisinin çevrimiçi olarak nasıl
formüle edilip sunulduğunun bir incelemesini içerir. İnceleme, bir literatür taraması biçimindedir.
Değerlendirme kriterlerinin oluşturulması, bu kriterleri doğrudan öğrenme çıktılarına dayandırmak
için bir araç gerektirdi. Bilgisayar tabanlı değerlendirme doğrudan öğrenme sonuçlarından türetilen
değerlendirme kriterlerinin bazılarının veya tamamının çevrimiçi değerlendirme yöntemleri
kullanılarak başarılıp başarılamayacağı konusunda bir takım zorluklar ortaya çıkardı.

3

http://www.tutor-certification.eu/

Aşama 2 – Sunum ve Uygulama
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Bu aşama öncelikle ortak temel beceriler, RPL ve APR modelleri ve öğrenme gerçekleşmediğinde bir
kurtarma yolu da dahil olmak üzere resmi ve yaygın değerlendirmenin uygulanmasına odaklanır. Bu
nedenle değerlendirme metodolojisi hem resmi ve yaygın değerlendirmeye hem de önceki
öğrenmenin tanınması ve onaylanmasına uygun olmalıdır. Böyle bir uygulama için hangi yaklaşımın
veya değerlendirme yöntemlerinin daha uygun olduğunu belirlemek için çevrimiçi metodolojilerin
dikkate alınması gerekmektedir.

Aşama 3- Değerlendirme Materyalinin Uygunluğu ve Onayı

Bu aşama, değerlendirme materyalinin uygunluğu ve doğrulanması ile ilgili çeşitli yönlerin dikkate
alınmasını gerektirdi. Aşağıdakiler, bu gelişim aşamasının temel unsurlarıdır:

• ECVET gerekliliklerine uygunluk
• Öğrenme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirme tasarımı
• Eksiksiz bir değerlendirme materyali seti
• Değerlendirme materyalinin doğrulanması
• Değerlendirilen işin örneklenmesi
• Dahili ve / veya harici bir değerlendirme / inceleme
• Kalite güvencesi, kontrol ve iyileştirme

Bu aşama için, uygun değerlendirme yöntemlerini bulma görevi daha da zordu. Bu bölümde, bazı
geçmiş iyi uygulamaları uyarlamak ve geliştirme sürecini hızlandırmak için hızlı bir prototipleme
metodolojisi uygulandı. ECVET ile uyumu değerlendirmek için bir yöntem dikkate alındı.
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Bölüm 2: Hazırlık aşaması
Bu Fikri Çıktının (FÇ4) 1. aşaması mevcut beceri/yeterlilik temelli değerlendirme uygulamalarını
gözden geçirmek ve ECVET uyumlu değrelendirme uygulaması geliştirmede yöntemler ve
metodolojiler bulmaktı. Amaç, FÇ 1, FÇ 2 ve FÇ 3'ün sonuçlarını dikkate almak ve FÇ 5 ve FÇ 6'ya
dahil edilecek bir değerlendirme stratejisi ve sunum için temel oluşturabilecek bir dizi
değerlendirme kriteri geliştirmekti. FÇ1’de yer alan ve mentor eğitimi için en iyi uygulamaların bir
derlemesine yol açan, on iki ülkeden on altı mentor eğitim kursunu içeren revizyon, bu FÇ’ye de
dahil edilmiştir.

Aşama 1, FÇ1 ve FÇ2 bulgularının kapsamlı bir incelemesini ve FÇ4 değerlendirme sisteminin bir
kısmının mentor kursu katılımcılarının FÇ3’ün bir parçası olarak geliştirilen ISO Sertifikasyonunu
arama fırsatına sahip olması için FÇ3’ü beslemesi gerektiğinin fark edilmesini sağladı. Değerlendirme
sisteminin ayrıca öğrenme materyali geliştirme süreçleriyle entegre olması ve önceki öğrenmenin
akreditasyonu için bir sistem içermesi bekleniyordu. FÇ3 sırasında zaten bir derecelendirme sistemi
geliştirilmiştir ve bu sistem FÇ3’ü önerildiği gibi kursun yeterlilik temelli bir kurs olduğundan emin
olmak için bir dizi sorunun geliştirilmesi gerektiği, ancak yine de mümkün olan değerlendirme
sorularının türünü sağlaması açısından etkilemiştir. FÇ3’te önerildiği gibi bilgisayar tabanlı bir
sertifika sürecine dahil edilmelidir.

Kurs tasarımı (FÇ2), temel öğrenme çıktılarının tanımlanmasını ve her biri için gösterge niteliğinde
bir içeriğin belirlenmesini zorunlu kıldı. Değerlendirme uygulaması modeli, Fink’in öğrenme
hedeflerine dayanıyordu; sunum - geri bildirim ve değerlendirme. Temel öğrenme çıktıları FÇ 1 ve
FÇ 2'den (esas olarak Mentor Öğrenme ve Yeterlilik Matrisi) elde edilmiştir. FÇ 2'nin Fink'in
taksonomisine dayandığını ve sonraki Mentor Öğrenme ve Değerlendirme Matrisi ile uyumlu
olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu aşama aynı zamanda, belirlenen öğrenme çıktılarının beceri /
yeterlilik temelli değerlendirmesini geliştirmek için yöntemlerin geliştirilmesini de kapsadı.
Metodoloji, 100 öğrenme çıktısına bölünmüş 60'tan fazla Anahtar yeterlilikten temel Öğrenme
Sonuçlarını belirlemek için birkaç grup tartışmasıyla gerçekleştirilen bir sentez alıştırması içeriyordu
(Bkz. FÇ 2'deki Matrix). Aynı metodoloji, Mentor Matrix'in 40
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değerlendirme kriterinden anahtar Değerlendirme Kriterlerini geliştirmek için kullanıldı. Ortak
toplantılarında ve C4FF'de yapılan çeşitli grup tartışmalarından sonra 12 temel değerlendirme kriteri
formüle edildi. Sonraki değerlendirme materyalleri, yine ortak toplantılarda ve C4FF'de birkaç grup
tartışması yoluyla, 4 Anahtar Öğrenme Çıktı Birimi ve 12 Değerlendirme kriterine atıfta bulunularak
geliştirilmiştir. Profesyonel bir dış değerlendirici, tartışma gruplarının bulgularını gözden geçirdi ve
bazı değişiklikler önerdi ve C4FF ekibine Öğrenme Çıktıları, Değerlendirme Kriterleri ve
değerlendirme yöntemleri ve materyalleri arasında nasıl bağlantı kurulacağı konusunda rehberlik
etti. Daha sonra değerlendirme materyalleri Iso Sertifikasyon sürecinin çevrimiçi uygulaması için
gerekli olanlara ve ECVET yeterliliğine dayalı bir kursun gereksinimlerini karşılamak için gerekli
olanlara, yani tüm öğrenme çıktıları ve bunlarla ilgili değerlendirme kriterlerine ayrıldı.
Değerlendirme süreci, belirlenen yetkinliklerin %60 veya %80 değil, %100 elde edilmesini
sağlamalıdır.
Kurstaki katılımcıları, öğrenme sürecinin bir parçası olarak FÇ 3'te (Sertifikasyon) açıklandığı gibi
bilgisayar tabanlı değerlendirmeye hazırlamak için bir dizi soru geliştirildi. Ancak, ECVET
gerekliliklerine uymak için, belirlenen tüm Öğrenme Çıktıları ve bunlarla ilişkili Değerlendirme
Kriterleri için% 100 yeterlilik başarısını garanti eden başka değerlendirme biçimleri olmalıdır.
ECVET'in basit bir sistem olmasının beklendiğini ve en güncel araştırma bulgularını kullanarak temel
öğrenme çıktıları ve değerlendirme kriterleri tasarlandıktan sonra, ortak kuruluşların sağduyu
değerlendirmesine karar vermesine izin verdiğini belirtmek gerekir. Değerlendirme yöntemleri,
temel değerlendirme kriterlerine uygun olmalıdır. Daha sonraki herhangi bir değerlendirme
materyali, yine fikir birliği ile, öğrencilerin belirlenen yetkinliklere% 100 ulaşmak için ihtiyaç
duydukları değerlendirme fırsatlarını sağlamalıdır.

2.1. Mevcut beceri/yeterlilik temelli değerlendirme uygulamalarının gözden
geçirilmesi
Haziran 2009’da Avrupa Komisyonu, üye devletlerine mesleki eğitim ve öğretim için kredi transfer
sistemine ilişkin bir tavsiye yayınladı. Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi (ECVET),
AB Konseyi4 tavsiyelerinde1 bulunan AB mevzuatına dayanmaktadır (EU Recommendation).
4

RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the establishment of
a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) (Text with EEA relevance) (2009/C 155/02) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
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ECVET sistemi, başka bir Avrupa ülkesinde kazanılan yeterliliği ve tamamlanan çalışmaları tanımaya
yardımcı olmak için kullanılabilir.

(ECVET) 'in amacı, insanların farklı sistemlerde ve ülkelerde edinilen işle ilgili becerilerin ve bilgilerin
onaylanmasını ve tanınmasını kolaylaştırmaktır. Ayrıca farklı ülkeler ve öğrenme ortamları arasında
hareket etmeyi daha çekici hale getirir, Avrupa genelinde yürürlükte olan farklı mesleki eğitim ve
öğretim (VET) sistemleri ile sundukları yeterlilikler arasındaki uyumluluğu artırır ve VET
mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırır (European Comission Education and Training, 2020).

Değerlendirme sisteminin gözden geçirilmesi, değerlendirme metodolojileri ve ECVET tabanlı
değerlendirme sistemleri arasında bölünmüştür. Değerlendirme metodolojilerinin gözden
geçirilmesi Bölüm 2.2.1'de özetlenmiştir. Aşağıda, iki AB üye devletinde ECVET tanımı ve
uygulamasının iyi örneklerinin bir incelemesi yer almaktadır. FINECVET Finlandiya Projesi, 2012 ve
ECVET Avusturya Projesi, 2012, Birleşik Krallık liderliğindeki başarılı bir UniMET projesinin ardından
AB tarafından finanse edilen eski iki ulusal projeydi (Ziarati ve diğerleri, 2010). UniMET projesi, daha
sonra uluslararası olarak akredite edilen ve tanınan birçok başarılı ECVET uyumlu kursa önayak oldu.
UniMET, FINECVE ve Avusturya ECVET, Avrupa Birliği üye devletleri için mesleki eğitim için bir kredi
transfer sistemi geliştirme kararından kısa süre sonra görevlendirildi (AB, 2002).

FINECVET, mesleki eğitim ve öğretim için kredi transfer sisteminin pilot uygulamasını yapan
Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu tarafından desteklenen ulusal bir projedir. Proje, ECVET’in Fin
mesleki nitelikleri, ileri mesleki nitelikleri ve uzman mesleki nitelikleri için uygunluğunu test eder.

Finlandiya'nın 2002 yılında Avrupa Komisyonu tarafından atanan ECVET teknik çalışma grubuna
dahil olduğunu belirtmek gerekir. Ulusal deneme 2004'te başlatıldı ve FINECVET projesi bu nedenle
ilk ulusal ECVET denemesi olarak kabul edilebilir.

Finlandiya Eğitim Bakanlığı tarafından Mart 2007'de düzenlenen kredi transfer sistemi ile ilgili ulusal
duruşmada belirtildiği üzere (FINECVET, 2012'de bildirildiği ve C4FF Başkanı'nın katıldığı), sistemin
en büyük ek değeri ECVET’in bir mitabakat zaptı ve öğrenme anlaşması yoluyla ülkeler arasında
başka şekilde kazanılan kredilerin ve öğrenme çıktılarının veya
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yeterliliğin transferi, biriktirilebilmesi ve tanınmasıdır. Bu iki belgenin örnekleri Ek E’de verilmiştir.
Örnekler açıkça ortak istişareyi, karşılıklı olarak kabul ediler prosedürleri ve araçları, zamandan ve
işten tasarruf sağlayacak şekilde geliştirilmiş işbirliğini gerektirmektedir. ECVET sisteminin sadece
çalışmalar sırasında hareketliliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda yurtdışında iş başvurusu
yaparken de hareketliliği daha kapsamlı bir şekilde kolaylaştırması da önemli katkılardan birisidir.
Sistemin ilgi çekici, anlaşılır ve yeterince basit olması gerektiğinin, ayrıca çalışma hayatı ve birey
açısından net faydalar sağlamasının da önemi vurgulandı. İki veya daha fazla ülke arasındaki
herhangi bir ECVET işbirliğinin, resmi ve yaygın Önceki Öğrenmenin akreditasyon düzenlemesi de
dahil olmak üzere diğer kalite güvence ve kontrol sistemine (QAC) ulaşmak için farkındalık, kabul ve
saygı gerektirdiğini belirtmek yerinde olacaktır.
C4FF önce ingilterede daha sonra Türkiye’de Daha ileri ve Daha yüksek için bir kalite güvencesi
sisteminin geliştirilmesine dahil oldu. Bunun bir versiyonu şu anda Polonya ve Litvanya gibi birçok
ülkede kullanılmaktadır. C4FF Başkanı tarafından 2016 yılında iki üniversitenin ve Litvanya'daki bir
kolejin dış değerlendirmesinde kullanılan bu QAC'nin bir örneği Ek C'de sunulmuştur. Ortaklar kendi
QAC sistemlerini kullanabilirken, Mentor Kursu QAC sistemi olarak sunulan sistemi kullanmaya da
karar verebilirler.

2.2. Beceri/yetkinlik temelli değerlendirmeyi geliştirmek için kullanılan yöntemler
ve metodoljiler
Yukarıda açıklanan konsültasyonun sonuçları, ulusal FINECVET denemesinin üçüncü ve son aşaması
için başlangıç noktasını oluşturdu. Proje, ECVET sisteminin uygulanmasını kolaylaştıran faktörleri ve
diğer yandan ortaya çıkardığı zorlukları vurgulayan önceki deneme ve ilgili ECVET tabanlı projenin
(UniMET, 2010) ürettiği sonuçlar da dikkate alınarak planlanmıştır. FINECVET (2012) ve UniMET
(Ziarati, 2010), MariePro Projesi'nde (Ziarati, vd. 2016) bildirilen çeşitli ECVET kurslarının ve
niteliklerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi için temel oluşturdu.

It is pertinent to state that the course proposed here is guided by findings of FÇ 1 which in turn was
based on the work of Dee Fink's backward design (2003). The course adapts Fink’s feedback and
assessment views in parallel with the ECVET application. MariePro, AB ECVET sisteminin
uygulanabilirliğini daha ayrıntılı olarak tespit etmek için 5 AB üye ülkesinde altı ECVET kursunu
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gözden geçirdi. MariePro, SeaTALK (Ziarati ve diğerleri 2017), MariEMS (Ziarati ve diğerleri 2019) ve
benzeri gibi uluslararası alanda tanınan niteliklere sahip diğerlerine götüren ilk ECVET Uyumlu
kurstu. MariePro, SeaTALK (Ziarati ve diğerleri 2017), MariEMS (Ziarati ve diğerleri 2019) ve benzeri
gibi uluslararası alanda tanınan niteliklere sahip diğer kursların gerçekleşmesine öncülük eden ilk
ECVET Uyumlu kurstu. Ziarati ve diğerleri (2016) MariePRO Projesi’nin İyi Uygulama ECVET
projelerinde önerilen Mentor Kursuna benzer ECVET uyumlu iyi uygulama kurslarının bir örneği
verilmiştir. İkincisi, Denizcilik Eğitimi Eğitiminde ECVET iyi uygulamasını teşvik etmek için AB
tarafından finanse edilen çeşitli raporlarla desteklenmiştir (Ziarati ve diğerleri 2016, MariePRO
raporları 2015 ve 2016).

FÇ4'ün yenilikçi yönlerinden biri, ECVET, Fink'in eğilimli hedefleri-teslimat-geribildirim ve FÇ1 ve FÇ2
bulgularının yönlendirdiği değerlendirme ve ayrıca değerlendirme kriterlerinin Koçluk ve Mentorluk
Profesyonel Şartı tarafından nasıl desteklendiğine dair referanslar gibi bir dizi gerekliliğe
uygunluğudur.

Fink tarafından detaylandırılan bu yaklaşım, öncelikle durumsal faktörlerin analiz edilmesini içerir;
bu, kurs hakkında kararların alınabileceği anlamına gelen önemli bir başlangıç aşamasıdır. Durumsal
faktörler, öğretimin bağlamını, konunun doğasını, öğrencilerin özelliklerini ve öğretmenlerin
özelliklerini içerir. Geriye dönük tasarım teorisine dayanarak, bir sonraki adım sürecin sonunda
öğrencilerin dersten ne almalarını istediğini düşünmenizle başlar. Bu, öğrenme hedeflerinin formüle
edilmesine yol açar. Hedefler, içerik merkezli bir yaklaşımdan ziyade öğrenme merkezli bir
yaklaşıma dayanmalıdır.

Sonraki adım, kurs için geri bildirim ve değerlendirmeye karar vermektir. Bu aşama şu soruyu ele
alır: Öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaştıklarını göstermek için ne yapması gerekecek?

Daha sonra öğrencilerin geri bildirim ve değerlendirmelerinde başarılı olmalarını ve öğrenme
hedeflerini karşılamalarını sağlamak için gerekli olacak öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin
geliştirilmesi veya seçilmesi gerekir. Son olarak, birlikte etkili bir şekilde çalışmak için tüm bu
bileşenlerin entegre edilmesi gerekiyor. Ayrıca, değerlendirme fırsatlarının tasarımı, Fink’in yaratıcı
düşünme ve problem çözme gibi temel becerilerin geliştirilmesine ve aynı zamanda ECVET yeterlilik
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kazanımlarının ve değerlendirme gereksinimlerinin karşılanması gerektiğine yönelik tavsiyesine
referansla gerçekleştirildi.

Bu rapordaki kalite teriminin amaca uygunluk ve bağlama bağlı olarak gereksinimlere uygunluk
anlamına geldiğine dikkat etmek yerinde olacaktır.

2.2.1. Ne değerlendirilmeli

Öğrenme çıktıları neyin değerlendirileceğini ve bilgi aktarımının esas olarak FÇ 2'nin müfredat
tasarımından kaynaklandığını bildirdiği için, odak noktası ön öğrenme, hem resmi hem de yaygın
ders içi öğrenme ve değerlendirme ve daha da önemlisi tüm değerlendirme kriterlerinin nasıl elde
edilebilebileceğindedir.

ECVET gerekliliklerine uygunluk, hızlı bir prototip oluşturma yöntemi (Devadiga, 2017 ve Tripp ve
Bichelmeyer, 1990) uygulanarak ve çapraz referanslama yöntemi olan C4FF tarafından geliştirilen
bir metodoloji (Ziarati, ve diğerleri, UniMET Project, 2019) ile sağlanmıştır. Hızlı prototipleme,
Mühendislik tasarım uygulamalarında yıllardır kullanılmaktadır, ancak "Bir Alternatif Yönerge
Tasarım Stratejisi" nin (Tripp ve Bichelmeyer, 1990) yayınlanması, (Devadiga, 2017) gibi makalelerde
gösterildiği gibi, öğrenme ortamında kullanımının yolunu açtı. FÇ 1 ve FÇ 2'nin doğrulanması ve
önerilen değerlendirme uygulaması, Birleşik Krallık'taki Mentor Multiplier etkinliği (Ek B) ve ayrıca
harici bir profesyonel mentor (Sarah Alexander 5) ve büyük bir meslek kuruluşundan Profesör John
Flower6 aracılığıyla gerçekleştirildi. Değerlendirme ve öğrenme materyalleri entegre edildi ve
karekök mekanizmasına dayalı bir örnekleme sistemi kuruldu. C4FF tarafından geliştirilen ve AB üye
devletlerinde yaygın olarak kullanılan bir kalite güvence, kontrol (QAC) ve iyileştirme sistemi, sürekli
gelişim için mentor kursuna uyarlanmıştır (Ek C). Sistem yakın zamanda Polonya ve Litvanya'da
(2014) test edildi ve şu anda C4FF ve ortak kurumları tarafından kullanılıyor. Her bir Mentor ortak
ülkesinin, ECVET Mutabakat Zaptı'nda (Ek E) belirtilmesi şartıyla kendi QAC sistemini kullanabileceği
unutulmamalıdır.
5

Sarah Alexander, VIVID - Outstanding People Development, sarah@vividcommunication.co.ukm 2 Sarah +44 (0) 7977
448823, www.vividcommunication.co.uk, Kayıtlı isim ve adres: Vivid Communication, Berkeley House, 6 The Square,
Kenilworth, Warwickshire CV8 1E
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6

7

Profesör John Flower, IMarEST Akreditörü, Warwick University Emeritus Professor, C4FF Assessor/Professor
Litvanya’daki QA başvurusu (2014) - http://www.marifuture.org/Publications/News/November2014News.pdf

C4FF, kontrol sistemi geliştirmenin ön saflarında yer almıştır ve temel girdileri (Öğrenme Çıktıları /
Değerlendirme kriterleri),

süreçleri (Değerlendirme Uygulaması) ve çıktıları (Değerlendirme

fırsatlarının çıktıları) olan iyi yapılandırılmış bir kapalı döngü sistemini uyarlamıştır. Değerlendirme
uygulaması, akran / öğrenci değerlendirmesi, öz değerlendirme, bilgisayar tabanlı değerlendirme ve
yüz yüze görüşmeyi içeriyordu (bkz. Bölüm 4.2). İlginç olan husus, sistemin, öğrencinin çalışmasının
örneklemesini ve bunun sonucunda ortaya çıkan kalite iyileştirmelerini içeren önerilen dış
değerlendirme ile doğrulanacak birkaç geri bildirim mekanizması içermesiydi.

Değerlendirme fırsatları, APL süreci için sınavların geliştirilmesini, sınıf içi aktiviteyi ve ISO çevrimiçi
testine hazırlanmayı içerir. ISO Sertifikasyonu için çevrimiçi testten önce tüm değerlendirme
çalışmaları için bir portföy de beklenmektedir. APL mülakatı, gerekirse başka mülakatlar ile
desteklenir. Öğrenci herhangi bir değerlendirme fırsatına yönlendirilirse başka mülakatlar gereklidir.
Tüm değerlendirme materyalleri, değerlendirme yöntemlerinin gözden geçirilmesi yoluyla
geliştirilmiştir.

Mentor kursu için değerlendirme materyalleri tasarlanırken, tasarlanan yöntemler, başta Dochy ve
diğerleri olmak üzere “toplumun karmaşıklığının, sonsuz, dinamik ve değişen bir bilgi kütlesi,
internetin yoğun kullanımı, multimedya ve eğitim teknolojisi ve daha esnek bir işgücü talep eden
hızla değişen bir işgücü piyasası ile karakterize edildiğini” gözlemleyen akademisyenlerin
çalışmalarına (2007) dayanıyordu. Bunu, Boud ve Falchikov'un (2007) kitabının 7. Bölümünde
özetlendiği üzere Nonaka ve Takeuchi (1995) ve Tynjala'nın (1999) çalışmaları ile desteklediler.
Sonuç olarak, modern bir bilgi topluluğunun, mezunların yalnızca belirli bir bilgi tabanına sahip
olmalarını değil, aynı zamanda bu bilgiyi karmaşık problemleri verimli bir şekilde çözmek için
kullanabilmelerini beklediğini iddia ettiler (bulgularını Engel'in (1997) çalışmasıyla kanıtlayarak
Poikela ve Poikela (1997), Dochy ve diğerleri (2007)). Bu nedenle, Mentor Kursunda, değerlendirme
fırsatları, daha sonra geliştirilecek değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme materyalleri için
temel oluşturan öğrenme sürecinin bir parçasıdır.
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Yapılandırmacı öğrenme kuramına paralel olarak, üçüncü düzey eğitim uygulamalarında, yani
öğretim tasarımı literatüründe başka bir düşünce çizgisi giderek daha önemli hale geldi. Her iki
düşünce çizgisi de Fink'in (2003) kurs tasarım konseptinden, özellikle de öğrenme ve değerlendirme
fırsatlarının sağladığı geri bildirim değerinden etkilenir. Yapılandırmacılık bir kuramlar ailesini
içeriyordu, ancak hepsinin ortak noktası, anlam yaratmada öğrencinin etkinliklerinin merkeziyetiydi.
Bunlar ve ilgili fikirlerin öğretim ve değerlendirme için önemli çıkarımları vardı ve hala var. Öğretim
tasarımcıları, kendi paylarına göre, yeterlilik temelli bir ders olan Öğrenme Çıktıları ile öğrencilerin
performansını değerlendirme hedefleri arasındaki uyumu vurguladılar. Biggs'e (1996) göre, yapıcı
hizalama, iki itkinin evliliğini temsil eder; yapılandırmacılık, öğretim tasarımının tüm aşamalarında
geribildirime dayalı karar vermeye rehberlik etmek için, diğer bir deyişle, ders içeriğini, akademik
olması gerekmeyen uygun yüksek bir bilişsel düzeyi temsil eden performanslar açısından
türetmede, bu performansları ortaya çıkarmak ve öğrencinin performansını değerlendirmek ve
"özet olarak" rapor etmek için karar verilen öğretim / öğrenim etkinliklerine karar verirken bir
çerçeve olarak kullanılır. Hedeflerde belirtilen “anlama performansları”, bu nedenle, sunum /
öğretim ve değerlendirme yöntemlerini uyumlu hale getirmek için sistematik olarak kullanılır; süreç,
öğretmenler için eğitim psikolojisindeki profesyonel bir gelişime atıfta bulunularak gösterilmiştir,
ancak model Mentor kursunda başarılı bir şekilde uyarlanmış ve uygulanmıştır.

Mentor Kursunda öğrenme ve değerlendirmenin hizalanması, Öğrenme Çıktıları ve Değerlendirme
Kriterleri arasında doğrudan bağlantılar gerektirdi ve aynı zamanda değerlendirme kriterleri,
değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme materyalleri arasında doğrudan bir bağlantı
oluştururken Fink’in sunum, değerlendirme ve geri bildirimeyi öğrenmeyi birbirine bağlayan üçgen
kavramını uyguladı. Dahası, Fink ve diğer akademisyenler istisnasız olarak yaratıcı düşünme, yazma
becerileri, sözlü sunum, problem çözme vb. Gibi ortak / anahtar becerileri geliştirme ve
değerlendirme fikrini desteklediler. Bu nedenle, bir makale hazırlama veya yaratıcı düşünme ve
problem çözme gibi beceriler üzerine bir oturum gibi yöntemler Mentor kurs değerlendirme
uygulamasına dahil edilmiştir.

Ayrıca Steel ve diğerlerinin (2013) bulguları değerlendirmenin, öğrencilerin neyi ve nasıl
öğreneceğini etkilemek için en önemli araçlardan biri olarak kabul edildiğini belirtiyor. Öğrencilerin
öğrenme materyali / müfredat anlayışının, kullanılan değerlendirme yöntemi ve ona verilen
ağırlıktan etkilendiğini belirtti. Ortaklar, bu nedenle Mentor Kursunda
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hangi değerlendirme yöntemlerinin ve değerlendirme materyallerinin kullanılacağına karar verirken
bunun çok önemli olduğuna inanırlar. Ayrıca, öğrenmeyi teşvik eden ve aynı zamanda mükemmelliği
ödüllendiren cezalandırıcı olmayan bir derecelendirme sisteminin ileriye dönük bir yol olduğu
düşünülmektedir.

Mentor kursunda uygulanan biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme türleri Dixson ve diğerlerinin
çalışmasına dayanmaktadır (2016). Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmeyi tanımlayarak, sınıf
bağlamlarında kullanılabilecek biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme türlerinin birkaç örneğini
sundular. Bu iki değerlendirme türünün birbirini tamamlayıcı olduğu ve aralarındaki farklılıkların
genellikle bu değerlendirmelerin kullanılma biçiminde olduğunu vurguladılar; öğrenmeyi
desteklemede biçimlendirici ve not verme amacıyla özetleyici.

1055 / 5000
Çeviri sonuçları
Mentor Kursu değerlendirme stratejisi ayrıca Weurlander ve diğerleri (2011) tarafından da
etkilenmiştir. İki farklı biçimlendirici değerlendirme yöntemini, bir bireysel, yazılı değerlendirme ve
bir sözlü grup değerlendirmesi açıklayarak, biçimlendirici değerlendirmelerin nasıl deneyimlendiğini
ve öğrenciler tarafından nasıl anlaşıldığını bildirirler. Bulguları, biçimlendirici değerlendirmelerin
öğrenciyi çalışmaya motive ettiğini, onları ne öğrendiklerinin ve nerede daha fazla öğrenmeleri /
çalışmaları gerektiğinin farkına varmalarını sağladığını ve biçimlendirici değerlendirmenin öğrenme
sürecine ve sonuçlarına katkıda bulunan bir öğrenme aracı olarak hareket edebileceğini
göstermektedir. Mentor kursuna yaratıcı düşünme, problem çözme ve özerklik (iki temel C4FF ortak
becerisinden biri olan kendini geliştirme, diğeri takımın bir üyesi olarak etkin bir şekilde çalışmak)
gibi becerilere ilişkin bir dizi biçimlendirici değerlendirmenin dahil edilmesinin nedeni, Weurlander
ve diğerlerinin çalışmasından etkilenmiştir. (2011). Değerlendirme fırsatları, kompozisyon yazma,
röportaj ve bireysel sunum gibi entegre öğrenme ve değerlendirme faaliyetleriyle desteklendi.

2.2.3. Ne zaman değerlendirmeli

Dochy vd. (2007) Mentor kursunda verimliliğe odaklanma yerine, etkililiğe (doğru şeyi yapma ve
öğrenme fırsatlarını değerlendirme kriterleri ve değerlendirme kriterleri ile değerlendirme fırsatları
arasında bağlama) ve önceki öğrenmenin onayı için bir araç tasarlama
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ve öğrencinin çalışmasını ve mentorluk programı içindeki ilerlemesini derecelendirme verimliliğine
odaklanılmıştır.

Verimlilik, öğrencileri değerlendirme fırsatlarına hazırlamak için bir tümevarım gerektirir ve aynı
zamanda ne zaman ve neye göre değerlendirileceklerini bilmelerini sağlar.

Değerlendirme planlaması ve uygulamasına yardımcı olmak için bir değerlendirme
programı hazırlandı.
Değerlendirme Takvimi
1.gün
Ünite / Modül 1 Modül 1 öğrenme ve değerlendirme materyallerine bakın
2. gün

Ünite / Modül 2
Modül 2 öğrenme ve değerlendirme materyallerine bakın
3 gün

Ünite / Modül 3

Modül 3 öğrenme ve değerlendirme materyallerine bakın

4. gün

Ünite / Modül 4
Modül 1 öğrenme ve değerlendirme materyallerine bakın

ISO Sertifikası? Evet veya Hayır
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2.3. Bir dizi değerlendirme kriteri
FÇ 4'ün yenilikçi yönlerinden biri, ECVET, Fink'in eğilimli hedefleri-teslimat-geri bildirim ve FÇ 1 ve
FÇ

2’nin bulgularının yönlendirdiği değerlendirme ve değerlendirme kriterlerinin nasıl

desteklendiğine ilişkin referanslar gibi bir dizi gerekliliğe uygunluğudur.

Fink (2003) tarafından detaylandırılan bu yaklaşım, öncelikle dersin geliştirilmesinde önemli bir
başlangıç aşaması olan durumsal faktörlerin analiz edilmesini içerir. Durumsal faktörler, öğretimin
bağlamını, konunun doğasını, öğrencilerin özelliklerini ve öğretmenlerin özelliklerini içerir. Geriye
dönük tasarım teorisine dayanarak, bir sonraki adım sürecin sonunda öğrencilerin dersin sonunda
dersten ne almasını istediğinizi düşünerek başlar. Bu, FÇ 1'de sunulan öğrenme hedeflerinin ve
sonuçlarının formüle edilmesine yol açar. Hedefler, FÇ 1'de sunulan içerik merkezli bir yaklaşımdan
ziyade öğrenme merkezli bir yaklaşıma dayanıyordu.

Sonraki adım, FÇ 1'de bildirilen düzenlemelere uygun olması gereken değerlendirme sürecine ilişkin
geri bildirime karar vermektir. Ancak, bu aşama, öğrencilerin öğrenme çıktılarını kapladıklarını
göstermek için ne yapması gerektiği ve değerlendirme kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı
sorularını ele alır. Daha sonra değerlendirme materyali ve içeriğinin FÇ 5'te amaçlandığı gibi
hazırlanması gerekir. Son olarak, birlikte etkili bir şekilde çalışmak için tüm bu bileşenlerin entegre
edilmesi gerekir. Ayrıca, değerlendirme fırsatlarının tasarımı, Fink’in yaratıcı düşünme ve problem
çözme gibi temel becerilerin geliştirilmesine yönelik tavsiyesine atıfta bulunurken aynı zamanda
ECVET yeterlik kazanımlarının ve değerlendirme gereklilikleri gerçekleştirildi.

2.3.1. Profesyonel sözleşme seviyeleri ile değerlendirme kriterleri uyumu
Bu bölüm, bir sonraki bölümde sunulan değerlendirme kriterleriyle sonuçlanan metodolojiyi
açıklayacaktır.

Bu bölüm, teklifimizde önerildiği gibi şirket içi WBL danışmanları için temel sektörler arası temel
becerileri geliştirme kararımızı ve gelecekteki bir şirket içi mentorun
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temel becerilerinin hangileri olduğunu nasıl öğrendiğimizi açıklar. Ayrıca, Koçluk ve Mentorluk için
Mesleki Şartın (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi, 2011) ilk iki seviyesinin değerlendirme
kriterlerini (bkz.Ek A) formüle etmek için nasıl kullanıldığını ve aynı zamanda değerlendirme
kriterlerinin, FÇ 1'de türetilen öğrenme çıktılarını tanımlar.

2.3.2. ECVET uyumlu değerlendirme kriterleri

C4FF, Geleceğin Fabrikaları girişiminin AB'nin Yenilikçi Projeler Ağına dahil edildiği 1984 yılından beri
AB ile birlikte çalışmaktadır (EUROTECNET, 1995) 8. O zamandan beri, Jaguar Land Rover için bir
endüstriyel üç kademeli teknisyen diploması (EUROTECNET, 1995, s. 31) ile ilgili bir programla
başlayan ECVET gelişmelerinin ön saflarında yer aldı ve ardından son yıllarda birkaç ECVET
uygulaması da dahil olmak üzere çok sayıda Yetkinliğe dayalı UniMET, ACTS, MariePRO, SeaTalk
MariEMS ve benzeri projeler9 izledi; kursların çoğu "Avrupa'nın En İyisi" ödülüne layık görüldü. Bu
projelerden biri, FINECVET'in (2012) Denizcilik sektöründeki bir uygulamasıdır (MariePRO 2016,
Ziarati, et al, 2016). FINECVET ve Avusturya ECVET'in (2012) bulguları, ECVET çerçevesinin ve
mevcut araçların daha iyi anlaşılmasına yardımcı oldu. MariePRO iyi uygulaması (Ziarati ve diğerleri,
2016), iyi bir uygulama olarak Mentor ECVET uyumluluğunun değerlendirilmesine yardımcı olmuştur
(Ek G'ye bakınız).

2.4. Bilgisayar tabanlı bir değerlendirme stratejisi ve sunum
ISO sertifikası (FÇ 3), çevrimiçi bir değerlendirme yöntemi gerektiriyordu. Çevrimiçi bir metodoloji
kullanarak APR için bir fırsat sağlamak da önemliydi. Bilgisayar sistemleri, yalnızca çoktan seçmeli
soruları kullanan sınavlar için değil, aynı zamanda öğrenme sürecine yardımcı olmak ve öğrenme
verimliliğini artırmak için de ortak bir yer haline geliyor. Bu amaçla, öğrencinin kursun hangi
yönlerinden muaf tutulabileceğini ve eğitmen / değerlendiricinin kurs içi değerlendirme fırsatlarını
tespit etmek için kullanma fırsatları olduğunu görmek için tamamen FÇ 1 sonucuna ilişkin bir dizi
APL sınavı geliştirilmiştir. Bilgisayar tabanlı değerlendirme sistemi, tüm değerlendirme kriterlerini
karşılaması koşuluyla adil olabilir, ancak tek başına bu yöntemle yeterlilik başarısını garanti edemez.
Bu amaçla, bir veya daha fazla değerlendirme kriterinin gerçekleştirilmesi için fırsatlar yaratmada
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sınıf sunumları, makale hazırlama ve benzeri gibi diğer değerlendirme olanakları geliştirilmiştir.
C4FF, öğrencilerin çoktan seçmeli sınavlara verilen yanıtları tahmin edememesini sağlamak için bir

8

Ziarati ve diğerleri (1996) – Geleceğin Fabrikası,
http://www.c4ff.co.uk/history/awards/Eurotecnet_project.pdf
9

Birleşik

Krallık

Programı

http://www.marifuture.org/Projects/Projects.aspx

güven

mekanizması

kullanır10.

C4FF,

bu

mekanizmayı

kendi

mentorluk

kurslarının

değerlendirilmesinde kullanacaktır.

Ayrıca,

e-öğrenme

ve

değerlendirmenin

popülaritesi

ile,

örneğin

C4FF

kurslarına

(www.mariFuture.org) bakın, bu seyahat maliyetini düşürebilir ve bir aday herhangi bir yerde
istediği zaman bir test yapabilir veya ders alabilir.

10

http://www.marifuture.org/Publications/Articles/RZ_Confidence_Technique.pdf
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Bölüm 3 Sunum ve uygulama
Bu bölüm sunum ve uygulama aşamasını sunacaktır.

Aşama 2

Hazırlık tamamlandıktan sonra, amaçlanan Mentor kursunun ortak / temel beceriler dahil olmak
üzere resmi ve yaygın değerlendirmenin uygulamasını içermesi bekleniyordu. Bu amaçla, Mentor
Öğrenme ve Yeterlilik Matrisinin hazırlanmasını sağlayan FÇ 1 ve FÇ 2 gelişimi, Matrix'e birkaç ortak
tarafından bir sentez yöntemi ile atıfta bulunarak dört Öğrenme Çıktısının (bkz. FÇ Üniteleri)
seçilmesini

sağladı.

Öğrenme

sonuçlarından

kaynaklanan

değerlendirme

kriterleri,

ISO

sertifikasyonu için çevrimiçi test sorularını (çoktan seçmeli sorular) hazırlamak için kullanılan
seçilmiş 12 yeterlilik setini de kapsıyordu (bkz. FÇ 3). Daha önce bahsedildiği gibi değerlendirme
kriterleri (ve 12 yeterlilik seti), EMCC (2013) Kursları Tasarlama Kılavuzunun 2. ve 3. seviyelerine
çapraz referans verilerek dört Öğrenme çıktısı ile aynı metodoloji kullanılarak formüle edilmiştir.

En iyi uygulamaya dayalı ve 12 ilkeye dayanan bir RPL (Önceki Öğrenmenin Tanınması) ve APR
(Önceki Öğrenmenin Akreditasyonu) modeli, öğrenmenin / yeterliliğin elde edilmediği kabul
edildiğinde bir kurtarma yolu ile birlikte geliştirilmiştir. RPL ve APR, Pass, Merit ve Distinction için bir
derecelendirme sistemi ile desteklendi. Değerlendirme kriterlerinden herhangi birinde sevk olması
durumunda, kurtarma / yeniden oturma / yeniden değerlendirme için bir sistem mevcuttur.

Uygulama (sunum ve uygulama), ortak / temel beceriler dahil olmak üzere resmi ve yaygın
değerlendirmenin uygulanmasına dair kanıt olacak şekilde tasarlandı, bu da değerlendirmenin resmi
ve resmi olmayan değerlendirmeyi içermesini ve temel becerileri içermesini sağladı. Bu amaçla,
AB'deki birçok kurum tarafından kullanılan UK QAA sistemi kullanılarak bir APR (Accreditation of
Before Learning) modeli hazırlanmıştır. Bu sistem, kurs eğitmeni / danışmanının öğrenci ile kapsamlı
bir görüşme yapmasını gerektirir. Herhangi bir önceki öğrenmenin kredilendirilmesi için, o zaman
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önceden bir başarı kanıtı gereklidir. APL mülakatı verme kararı profesyoneldir ve bu, eğitmene /
eğitmene ve daha sonra tüm öğrenciler için APL kararları da dahil olmak üzere tüm değerlendirme
fırsatlarının bir doğrulamasını yapması beklenen dış değerlendirmene verilir. Öğrenci sayısı 1 ile 4
arasındaysa; değerlendirilen tüm çalışmalar harici olarak değerlendirilmelidir. 4'ten daha fazla
öğrenci olduğunda, 16 değerlendirme fırsatından oluşan en az 4 örnek harici olarak
değerlendirilmelidir. Yöntem, C4FF değerlendirme sistemi ile uyumludur ve BTEC / EDEXCEL /
Pearson harici değerlendirme sistemine dayanmaktadır. Ortak / temel becerilerin geliştirilmesi ve
değerlendirilmesi için çeşitli öğrenme ve değerlendirme fırsatları sağlanmaktadır.

Bu aşama, sunulan değerlendirme fırsatlarına göre öğrenmenin başarılmadığı durumlardaki iyileşme
yolu için bir hüküm de içerir. Değerlendirme kriterlerinden herhangi birinde yönlendirme olması
durumunda, kurtarma yöntemi üzerinde anlaşmaya varan yüz yüze görüşme veya yazılı veya sözlü
bir değerlendirme olanağının yeniden yapılması için bir sistem mevcuttur. Değerlendirici ile öğrenci
arasında bir görüşmeye ihtiyaç vardır. Değerlendirici / eğitmen, nihayetinde harici bir değerlendirici
tarafından kontrol edilecek olan bir yeniden oturmaya veya ek çalışmaya / öğrenmeye karar verir.
Birleşik Krallık'ta her zaman ve çoğu AB üye devletinde sıkça olmak üzere APL sürecini ve
uygulamasının yanı sıra notlandırma sisteminin ve kararların adil ve geçerli olmasını sağlamak için
bir dış değerlendirme süreci vardır.

3.1. Temel beceriler dahil olmak üzere resmi ve resmi olmayan değerlendirmenin
uygulanması
Genel kurs ve genel değerlendirmesinin (iç ve dış) onaylanmış bir kalite güvence ve kontrol
sistemi aracılığıyla verilmesi gerekmektedir. Değerlendirme süreci için, testler (veya kısa
sınavlar), ödev / denemeler, resmi sınavlar veya yüz yüze görüşmeler gibi çeşitli resmi ve
yaygın değerlendirme yöntemleri aracılığıyla performans kanıtı oluşturulabilir. Görüşme
süreci, mentorun bir mentorluk oturumu yürütmesini izleyen değerlendiriciyi içermelidir. Bu
her zaman koçluk uygulamasının değerlendirilmesi için yapılır. Herhangi bir değerlendirme
sonucunun, notlandırılmış bir testin ve benzerlerinin, bir sertifika verilmeden önce Birleşik
Krallık'taki onaylı bir harici moderatör / doğrulayıcı / denetmen tarafından örneklenmesi
beklenir. Kurs verildiğinde, her seferinde bir değerlendirme programı gereklidir, böylece
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kursiyer / menti hangi değerlendirme kriterlerini ve nasıl ve ne zaman değerlendirileceğini
bilir.

Her öğrenme çıktısı ve ilgili değerlendirme kriterleri ayrı ayrı test edilebilir veya diğer öğrenme
çıktıları / değerlendirmeleri ile entegre edilebilir.

Her bir öğrenme çıktısına ve değerlendirme kriterlerine ayrılan sürenin uzunluğu ve kendi
kendine çalışma ve testler için önerilen süre, eğitmenler / eğitmenler tarafından önerilen
saatlere göre bireysel bir öğrenciye veya bir grup öğrenciye uyacak şekilde uyarlanabilir, ancak
bu, önceki deneyimlerine, bireysel öğrenme ihtiyaçlarına ve teknik alanlarla ilgili bilgilerini
gösterme becerilerine bağlı olarak değişebilir. Testlerin değeri, öncelikle testin etki alanından
dikkatli bir şekilde örnekleyerek test içeriğini oluşturmak için nasıl kullanıldığına bağlı
olacaktır. Bu, soyut bir yapı / kavram yerine, belirli rollere veya iş becerilerine sahip bir dizi
pratik ve gerçek dünya görevini içermelidir. Bu tür durumlarda model cevabı, neyin kabul
edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu göstermek için açık olmalıdır.

Notlandırma sistemi - Derecelendirme sistemi - Puanlama prosedürü bir dizi performans
kriterine dayanmaktadır ve her sonuç için açık olmalıdır. Üç derecelendirme kriteri vardır:
Geçme, Liyakat, Üstünlük. Yeterliliğe ulaşılmadığında verilen notun ismi ise Yönlendirme’dir.
Geçme notu, tüm yeterliliklerin elde edilmesini gerektirir. Liyakat, tüm yetkinliklerin elde
edilmesini

ve

mükemmel

çalışmanın

kanıtlarının

olmasını

gerektirir.

Üstünlük,

değerlendirmenin tüm unsurlarında olağanüstü ve üstün çalışma için verilir. Yönlendirme,
belirli bir değerlendirme unsurundaki yetkinlik tam olarak sağlanamadığında verilir. Bir başarı
derecesinin elde edilmesi için, tüm değerlendirme çıktıları / kriterleri Başarı olarak
derecelendirilmelidir. Herhangi bir eser için bir Geçme, Liyakat veya Üstünlük derecesi
verilmemişse, bir "Yönlendirme" kaydedilmelidir. Herhangi bir değerlendirme unsurunda
Yönlendirilmiş Adaylar, eğitmenlerinin / eğitmenlerinin gözetiminde yönlendirildikleri
değerlendirme unsuru üzerinde daha fazla çalışma yapmalı ve gerekli yeterliliğe ulaştıklarında
yeniden notlandırılacaktır.

Öğrencinin performansını değerlendirmek için bir değerlendirme fırsatı / testi belirli bir süre
için sabitlenebilir veya sürekli bir süreç olabilir.
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Değerlendirme, öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu için, kursiyer / öğrenci için
öğrenme ve / veya değerlendirme süreci yoluyla yetkinlik kazanma fırsatları olmalıdır.
Değerlendirmenin resmi olmadığı birkaç yaygın sınıf etkinliği ve tartışması (bkz. Bölüm 4.2)
vardır. Kayıt dışılık, resmi değerlendirme kaygısını azaltmaya yardımcı olur ve öğrencilerin
kendi başlarına ve / veya birbirlerinden öğrenmelerine yardımcı olur ve böylece öğrenme
çıktıları hakkında daha büyük bir kavrayışa sahip olur. Böyle bir yaklaşımın, öğrencilerin resmi
değerlendirmeye hazırlanmalarına ve değerlendirme metodolojisi ve kriterlerine aşina
olmalarına yardımcı olması beklenir.

Bölüm 1, Hazırlık'ta açıklanan metodoloji, aşağıdaki tabloda değerlendirme kriterlerinin
geliştirilmesinde kendini göstermiştir. Daha önce belirtildiği gibi, değerlendirme kriterleri,
ortak tartışmaları yoluyla öğrenme çıktılarına "referans verilerek" geliştirildi. Tablonun
sentezlenmiş bir versiyonu Ek D'de sunulmuştur. Öğrenme çıktılarının dört Birime dahil
etmenin gerekçesi, çoğu akreditasyon kuruluşunun yalnızca 4 veya maksimum 5 birim
öğrenme çıktısı kabul etmesi ve normalde bir birim için 12-20 anahtar yeterliliğe izin
vermesiydi.
AB finansmanlı bir projenin (IMPACT11) bir parçası olarak geliştirilen ve AB tarafından finanse
edilen bazı ECVET uyumlu kursların (MariePRO ve MariEMS ve diğerleri) değerlendirilmesinde
uygulanan bir ECVET iyi uygulama değerlendirme sistemi (Ziarati, 2016) Mentor kursunun bir
ECVET iyi uygulaması (bkz. Ek G) olup olmadığını değerlendirmek için kullanıldı. ECVET credits
were decided based on the work content of each LOs. ECVET kredilerine her bir LO'nun
çalışma içeriğine göre karar verildi. Kurumlar, önerilen kredileri inceleyebilir ve Yetkinlik Birimi
/ Oturumlar / Konular temelinde alternatif bir kredi tahsisi üzerinde anlaşabilirler (Bakınız FÇ
5).

11

MariFuture

projelerine

bakınız

http://www.marifuture.org/Projects/Projects.aspx
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Tablo 1 - Meslek: Mentor - Mesleki Yeterlilik: Şirket içi WBL Mentor

Meslek: Mentor
Mesleki Yeterlilik: Şirket içi WBL Mentor
Referans
Dokümanlar:
Yetkinlik
Matrisi,

Learning Outcomes

Koçluk ve
Mentorluk
için

Saat /

Profesyonel

ECVET

Şart

Kredisi

Meslek
Standardı:
Mentorluk
sürecini

Temel Bilgi

Uygulama

Entegrasyo

İnsan

Önemse

n

Boyutu

me

planlayın
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Öğrenme
yi
Öğrenme

Değerlendirm
e Kriterleri

Faaliyet
alanı:
Hizmeti
başlatma


Yetişkin





Okulun VET

Öğrenme

öğrencileri

ihtiyaçlarını,

çıktısı birimi:

karakterize

WBL



Becerileri ve

Mentorlu

danışm

yeterlilikleri, MEÖ

öğrenicinin ve

k sürecine

anlarını

sistemlerini ve

eden özel

şirketin ihtiyaç

dahil olan

n

beklentileri

Bağlamı

faktörleri

ve

paydaşlar

kişilikle

özetleyen başlangıç

analiz edin

hatırlayın

beklentilerini

la işbirliği

ri ve

paketi dahil olmak

WBL

etkili bir

yapın

yaşamla

üzere eğitim

çıraklığının ve

şekilde

rı ile

programı

Stajın şirketlere

birleştirin

empati

açıklamasını

kurun

hazırlayın





olan katkısını


ve önemini
açıklayın

Bağlam

Mentorluk

sal

yaparken dikkate

farklılık

alınması gereken

ların

bireysel ihtiyaçları

etkisine

ve ilgili öğrenme

değer

stillerini belirleyin

verin

ve tartışın

(farklı
sosyoekonom
ik ve
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5

1/
3

kültürel
geçmişl
eri
dikkate
alın)


Özel
kazançt
an
ziyade
kamu
yararın
a değer
verin





WBL

Öğrenme

hedeflerine

çıktısı birimi:

ulaşmak



WBL

WBL



Sonuçlara

hedeflerini

danışm

ulaşmak için

eylem

anları

öğrenme

uygulanabilir

planları ve

ile

çıktıları, eylem

Bunlara

eylem planları

hedeflerin

bakım

planları ve

ulaşmak için

ve kaynakları

ilerlemesini

ve

süreçler

WBL

oluşturun

değerlendir

güven

geliştirmek,

hedeflerini

yönetin

me

ilişkileri

bunun için

ve

çırağın

yöntemleriy

ni

kaynakları

eylemlerini

ihtiyaçlarını

le

taahhüt

belirleyin

planlayın

analiz edin

ilişkilendiri

edin

Öğrenme

n



için

ve
/



senaryoları

Danışana, şirket

WBL

ve okul için

danışan

öğrenme
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5

1/
3

oluşturun



ve

ların

hedefleri ve

uygun öğretim

kişilikle

süreçleri sunun

metodolojisini

ri ve

bunlara

yaşamla

uygulaması için

bağlayın

rıyla

iş vakaları

Mentorluk

empati

geliştirin

sürecini

kurun


gerçekleştirme





Mentorluk

Mentorluk için

Etkisine

gerekli

k için gerekli

değer

kaynakları ve /

kaynakları

verin

veya

tahmin edin

materyalleri

İşyerinde

belirleyin ve

mentorluk

gerekçelendirin

süreci
sırasında
işleyiş
kuralları
ilgili

ile

olarak

mentiyle
birlikte
kararlar alın




WBL mentee
için en uygun
beceri
transferi
planını
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geliştirmek
için Mesleki
Eğitim okulu
öğretmeniyle
koordineli
olun

Meslek
Standardı:
Etkili bir
mentorluk
süreci
sağlayın

Temel Bilgi

Uygulama

Entegrasyo

İnsan

n

Boyutu

Önemse
me

Faaliyet
alanı:
Mentorluk
hizmeti
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Öğrenme
yi
Öğrenme

Değerlendirm
e Kriterleri

Saat /
ECVET
Kredisi



Mentorluğun



WBL danışanı için



Şirketlerin



Danışanın



Rolün sınırlarını

Öğrenme

ne olduğunu

en uygun beceri

politikalarını

şirkette

tartışarak

çıktısı birimi:

anlayın /

transfer planını

ve

sosyalleşmesi

mentorun rolünü ve

/

Danışanı

benzer

geliştirmek için

prosedürlerini

ne liderlik

sorumluluklarını

3

Sosyalleştirin

terimlerden

MEÖ okul

tüm mentorluk

edin

belirleyin ve analiz

farklılıklarını

öğretmeniyle

süreciyle

Danışanın

edin

belirleyin (ör.

koordineli olun

ilişkilendirin

çalışma

Mentorluk

ortamına

gerekli olan

Öğretim,




WBL içeriğinin bir







Bir mentorda

koçluk)

özetini içeren bir

sürecine dahil

aşina

nitelikleri ve

Danışanın

karşılama

olan paydaşları

olmasına ve

becerileri belirleyin

sosyalleşme

broşürü / sunumu

birleştirin

iş güvenliği

ve tartışın

yollarını

/ paketi

ile zorunlu

belirtin

hazırlayın

konuları

• WBL

tanımlaması

danışanının

na yardımcı

Çıraklık için

hedeflerin

olun.

gereklilikleri ve

Mentor ve

ödüllendirme,

değerlendirme

danışanın

akreditasyon veya

hedefleri, eylem

program

yetkilendirme

planları ve

boyunca

organlarının rolünü

yöntemleri

paylaşacağı

açıklayın

konusundaki

ortak zemini

kararlılığını

iletin

yöntemlerini /

“Görerek

yaklaşımlarını ve iyi

Çalışma alanının

öğrenme”

uygulamaların

ve organizasyon

süreci

özelliklerini



ilerlemesini

değerlendirin






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

[38]



Mentorluk
anlayışını gösterin





Başarılı Staj /

Farklı Mentorluk

5

1

kültürünün

uygulayın.

temellerini bulun

Bu nedenle,

tanımlayın


ahlaki

prosedürleri ve

konuları

şirket kültürü

yansıtın ve

hakkında gerekli

danışan için

bilgileri sağlayın

bir rol model


Şirket politikaları,



Mentorluk

olun.

programını iş

Danışanı,

hedeflerine dahil

örgün eğitim

edin

bilgisine



Okulun / eğitim

ulaşmanın

merkezinin

değerini

politikaları,

takdir etmesi

prosedürleri ve

için motive

kültürü hakkında

edin

gerekli bilgileri
sağlayın



WBL'de



Mesleki kuralları



Danışanın



Danışana,



İş



Danışanı



Bilgi ve deneyimi

Öğrenme

yaratıcı

ve çalışma etiğini

günlük

yaşam boyu

hayatında

n

aktarmanın yanı

çıktısı birimi:

düşünme ve

gösterin

görevlerini

öğrenen biri

rol model

ihtiyaçlar

sıra günlük görevler

/

Danışanı

problem

ına

atayarak mesleki

3

çözmenin

olma

olarak

profesyonelleş

organize edin

karşılık

gelişiminde

faydalarını

yolunda

hareket

tirin

Mesleki bilgi,
deneyim, bilgi

gelişmesi

edin

gelen

danışanı

Bireylerin

soruları

güçlendirin

Danışanın

birikimi ve

için ilham

sürekli

formüle

ihtiyaçlarını

yeterliliklerini

verin

öğrenmesin

edin

kabul edin
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5

1

danışanın

belirleyin



Teslim

i

kişisel profili ve

edilen

destekleyin

genel olarak

istenen

mentorluk

somut ve

prosedürü ile

soyut WBL

birleştirip

malzemesini

karıştırın

n diğer iş

besleyen

WBL

yerlerine

bir

görevlerini

uygulanma

öğrenme

sektör

derecesini

planı

ihtiyaçlarına

değerlendiri

göre hizalayın

n







Yaratıcı
düşünceyi
, problem
çözmeyi
ve
çalışma
kültürünü

geliştirin


Bilgiyi
aktarın

Güven

ve kendi

oluşturmak

performa

için yaratıcı

nsınızı

bir şekilde

kendiniz

iletişim

izlemeye

kurun

kararlı
olun


Bir
model
olarak
ilham
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rol

verin


Etkili



Danışan farklı



Okul ödevlerini



Mentorlu



Öğrencilerin

Öğrenme

mentorluk

mentorlar

WBL öğrenme

k ve kendi

ihtiyaçlarını

çıktısı birimi:

uygulamaların

tarafından

senaryolarına /

öğrenimi

karşılamak için

/

Etkili

a örnekler verin

eğitilirse WBL

planına

için

mentorluk

3

planını koordine

entegre edin

İnternet

stillerini

kaynakla

belirleyin

rını

tartışın

mentorluk
uygulamaları

edin

uygulayın


Çerçeveye göre

belirleyin



ve

Danışanların

danışanın kişisel

hedeflerini

öğrenme

netleştirmelerin

günlüğü / kayıt

e ve başarılarını

sistemine

kolaylaştıracak
seçenekleri

kaydedin (ör.

keşfetmelerine

Sözleşme,



5

yardımcı

öğrenme

olmanın

günlüğü)

yollarını tartışın

Mentorluğun

ve gösterin


ihtiyaçları için

Organizasyon
içinde

dijital araçları,

mentorluk

medyayı ve

bir

teknolojileri

inovasyon

kültürü

kullanın

oluşturun
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için

Öğrenme

1

hedeflerini

ve

bunların
faaliyetlere
dönüştürülmesin
i

içeren

rehberlik
stratejisi
geliştirin


Öğrenme
hedeflerine
ulaşmak için
farklı potansiyel
seviyeleri
arasında ayrım
yapın



Üretken bir







Danışanın



İş

Öğrenme

mentorluk

yeteneklerini

hayatında

sonucu

ilişkisinin

besleyin

rol model

birimi:

ilkelerini

Üretken bir

tanımlayın /

fayda elde

mentorluk

mentorluk

etmek için

ilişkisi

ilişkisi

danışanla

geliştirin

kurmanın

işbirliği

önemini ve

yapın

sürekli

Olumlu

öğrenmesi

zorluklarını
anlayın





Karşılıklı

olarak
hareket
edin


Bireylerin

değişikliklere
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odaklanarak

ni

motive edin

destekleyin

Güven



oluşturmak

danışmanl

için yaratıcı

arı ile

bir şekilde

bakım ve

iletişim


WBL

kurun

güven

İhtiyaçları

ilişkilerini

belirleyerek

taahhüt

mentiyi

edin

destekleyin



WBL
danışanları
n kişilikleri
ve
yaşamlarıy
la empati
kurun



Bağlamsal
farklılıkları
n etkisine
değer verin
(farklı
sosyo-
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ekonomik
ve kültürel
geçmişleri
hesaba
katın)


Özel
kazançtan
ziyade
kamu
yararına
değer verin



Hassas kişisel



Eğitim yolunu



Anlaşmazlıkl



Mentorluk

Öğrenme

verileri

mentinin

arı etkili bir

programı sırasında

sonucu

saklamak için

ihtiyaçlarına,

şekilde çözün

karşılaşabileceğiniz

/

birimi:

gerekli işlem

zaman

Etik

temel

3

Zorlukları

adımlarını

kısıtlamalarına,

sorunları

açıklayın

yönetin

tanımlayın.

kaynaklara veya

tanıyın

diğer sorunlara







zorlukları

Sorunlu alanları ele

Hassas kişisel

almak için bir plan

göre ayarlamada

verileri

oluşturun

esneklik gösterin

tanıyın





İyileştirme

Çıraklık / staj

alanlarını

sırasında ortaya

uygulamak

çıkabilecek

kullanılan

karmaşık

yaklaşımların
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için

5

1

sorunları çözün

seçimini
gerekçelendirin


Danışanları
motive

nasıl

edeceğiniz

ve çatışmaları etkili
bir

şekilde

çözebileceğiniz
örnekler gösterin


Mentorluk
ilişkisinde davranış
kurallarının
gizliliğin

ve
önemini

tartışın ve gösterin

Meslek
Standardı:
Mentorluk
sürecinin
etkinliğini
kontrol edin

Temel Bilgi

Uygulama

Entegrasyo

İnsan

Önemse

n

Boyutu

me

Faaliyet
alanı: Hizmet
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Öğrenme
yi
Öğrenme

Değerlendirm
e Kriterleri

Saat

/

ECVET
Kredisi

etkinliği için
geri bildirim

Öğrenme

prosedürünün farklı

sonucu



birimi:

değerlendirin

Mentorluk
sürecine

Mentorluk
sonucunu

Mentorluk



• Mentorluk

paydaşlarla

prosedürünün

işbirliği

farklı yönlerini

yapın


değerlendirmek
için





Değerlendir

WBL danışanının

me

yapılandırılmış

şirket ve ekip

sonuçlarını

ve belgelenmiş

üzerindeki

verimli bir

yöntemler

etkisini

şekilde WBL

tanımlayın

değerlendirin

danışanı ile
tartışın

Öz
değerlendirmen



Güven

in faydalarını

oluşturmak

açıklayın

için yaratıcı
bir şekilde
iletişim
kurun

/

değerlendirmek için

3

ve

belgelenmiş
yöntemlere

olan

ihtiyacı açıklayın


Danışanın
ilerlemesinin

nasıl

gözden
geçirileceğini
açıklayın, gerektiği
gibi

belirleyin

ve

harekete geçin


Yetkinlikteki
ilerlemeyi
değerlendirmek için
plan geliştirin



Danışanlara
ilerlemeleri
hakkında

geri

bildirim sağlamaya
yönelik
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1

yönlerini
yapılandırılmış

dahil olan

5

iyi

uygulamaları
tartışın

ve

uygulayın


Mentor
programının
değerlendirilmesi
için

iyi

uygulamaları
uygulayın


KPI'leri analiz edin
ve yatırım getirisini
ölçün



Kendi WBL
mentorluk

5

uygulamalar
Öğrenme

ının öz

birimi: Kendi

değerlendir

mentorluk

mesini

uygulamaları

başlatın

nı kendi



Gerekli

kendinize

sosyal ve

değerlendirin

davranışsal
yeterliliklerle
(rol modeli,
iletişim, ekip
çalışması,
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1
/



Performa



WBL

mentorluk

nsı

uygulamalarını

yansıtın

bilinen

ve kendi

uygulamalara göre

kendinizi

değerlendirin

değerlend

güçlü

irin

yönleri listeleyin

iyi

ve

ve
zayıf

3

kullanılabilir
lik) yanıt
verin ve
ilham verin


Bir WBL
Mentor
olarak kendi
güçlü
yönlerini ve
iyileştirilmesi
gereken
alanları
belirleyin



Danışan ile
WBL dönemi
boyunca
mentorluk
uygulamalar
ı ve
yetkinliklerin
e ilişkin
değerlendir
mesi
hakkında
görüşün
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Meslek
Standardı:
Mentorluk

Öğren

sürecinin
etkinliğini
artırın

Temel Bilgi

Uygulama

Entegrasyo
n

İnsan

Önems

meyi

Boyutu

eme

Öğren

Değerlendi
rme

/

ECVET

Kriterleri

me

Faaliyet

Saat

Kredisi

alanı: Hizmet
etkinliğini
geliştirin


Öğrenme



performansını

birimi:

değerlendirin ve

Mentorluk
planını ve

WBL mentisinin



Bir

sonucunu

değerlendirme

düzeltin

çizelgesi örneği

yorumlayın


gerekli
değişiklikleri

verin ve

yargılayın ve

değişiklik
önerin

Hedeflerde

belirleyin


Değerlendirmeye
dayalı olarak en
iyi eylem planını
önerin



Mentorluk



İş

yeri

eğitim

sürecine

hedeflerinizi

dahil olan

karşılamak için bir

/

paydaşlarla

mentorluk

3

işbirliği

değerlendirin ve bir

yapın

değişiklik

Farklı

önerin

ortamlarda



5

planını
listesi

Akademik ortak /

yapıcı bir

okul ile iyileştirme

şekilde

planlarının gözden

iletişim

geçirilmesi

kurun,

işbirliğine dayalı bir

ekipler

düzenlemeyi

halinde

müzakere
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için
nasıl

1



Süreci okulun

işbirliği

edeceğinizi

değerlendirmesi

yapın ve

açıklayın

için iyileştirmek

müzakere

için bir değişiklik

edin

listesi hazırlayın




Endişe

Hedeflerde gerekli

alanlarının

değişiklikleri

veya

yargılayın ve

iyileştirilmesi

belirleyin

gereken
alanların
üstesinden
gelmek için
belirlenen
değişiklikleri
akademik
danışmanla
görüşün


Güven
oluşturmak
için yaratıcı
bir şekilde
iletişim
kurun
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Öğrenme

Mentorlu
k



birimi:

Danışan ile

konusund

Mentorun

WBL

a

uygulamaları

dönemi

güncellen

nı iyileştirin

boyunca

ecek

mentorluk

kişisel bir

uygulamal

plan

arı ve

geliştirin

yetkinlikler

ve

ine ilişkin

uygulayın

değerlendir





Yeni

mesi

mentörlü

hakkında

k

görüşün

ilkelerini

Danışana

ve

yaşam

araçlarını

boyu

yeni bir

öğrenen

mentiye

biri olma

uygulama

yolunda

k için

gelişmesi

gereken

için ilham

önemli

verin

bilgi
kaynakla
rını
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Sürekli bir kişisel
mesleki

gelişim

planı geliştirin


Sürekli

mesleki

gelişimin

önemini

ve

danışanlara

hayat boyu öğrenen
için

nasıl

ilham

vereceğinizi
açıklayın


Kendi

mentorluk

rolünü

gözden

geçirmek ve gelişim
alanlarını
belirlemek

için

yansıtıcı
uygulamaları

ve

diğerlerinden gelen
geri

bildirimleri

kullanın,
gerektiğinde kendi
uygulamanızda
değişiklikler önerin

5

1
/
3

araştırın
ve
belirleyin

Meslek
Standardı:
Etkili
mentorluk
süreci için
sosyal
becerilere
ilişkin
farkındalık
geliştirin

Temel Bilgi

Uygulama

Entegrasyo
n

İnsan

Önemse

Boyutu

me

Faaliyet
alanı: Hizmet
etkinliği için
sosyal
beceriler
geliştirin
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Öğrenme
yi
Öğrenme

Değerlendirm
e Kriterleri

Saat

/

ECVET
Kredisi


Öğrenme



Danışanı

Mentorlu

Mentorluk

ahlaka aykırı

klarını

yolunda olumlu

veya yasa

ilerletme

/

Empatinin ne

bir değişiklik

dışı

k için

3

süreci için

olduğunu

yaratmak için

faaliyetlerde

kendi

önemli olan

anlayın

mentor ve

n koruyun

öğrenmel

davranış

• kişilerarası

danışan



birimi: Etkili
mentorluk

sosyal





becerilerin

becerilerin

farkında olun

öneminin

ve bunları

farkına varın

geliştirin


Davranışı
değiştirmek ve





Öğrenme

veya

Rollerinin

erinin

anormalliği

arasındaki

daha iyi

danışan,

sorumlul

zorluğuyla ilgili bir

tartışmayı ve

ilişkiler

şirket ve

uğunu

danışmanlık

karşılıklı karar

kurmak için

toplum

alın

senaryosu geliştirin

almayı

empatiyi

üzerindeki



Value



Kendini



Takım

veya

çalışmasını

• başkalarıyla

kolaylaştırmak

iyi iletişimin

için

çalışma

değerlendirme

ilişkilerini nasıl

tekniklerini içeren

etkileyebileceği

danışmanlık

gerçekleştirme

becerilerini

k için

şekilde

rine ve

öğrenci / menti ile

kullanın

başkalarıyla

iletişim

hedeflerin

başa çıkmak için bir

• Yeni becerilerini

bağlantı kurun

kurun,

e

durumu ve etkili bir

çalışma

ve birlikte

ekipler

ulaşması

şekilde

halinde

na

kurmanın yollarını

işbirliği

yönelik

tarif edin

ni açıklayın




5

• Etkili dinleme
tekniklerini



entegre edin


Belirli bir
görevi



etkisini

public good

motive

nasıl geliştirdiğinizi

hissedin

over

etmeye,

ve

• Farklı

private

kişinin

değerlendirdiğinizi

ortamlarda

gain

kendi

gösterin

yapıcı bir



yetenekle

analiz edin ve

ortamında aktif

daha iyi

bir şekilde etkili

anlayın

dinleme

yapın ve

istek ve

konusunda

müzakere

inancını

kullandırın

edin

artırın

çalışın



• Danışanları
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Takım



Zor bir meslektaş /

iletişim

1





motive edin

ortamını

• Güven

olumlu

oluşturmak

yönde

için yaratıcı

etkilemek

bir şekilde

için

iletişim

davranışl

kurun

arını

• Başkalarını

düzenleyi

öğrenme

n

engelleri
açısından
anlayın


• İletişim
becerilerini
tartışın ve
dinleme
sanatına
odaklanın



Danışanı
ahlaka aykırı
veya yasa
dışı
faaliyetlerde
n koruyun
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3.2. Bir RPL ve APR modeli

Değerlendirme uygulaması, resmi ve yaygın önceki öğrenmenin ve akreditasyonunun tanınması için
bir mekanizmanın mevcudiyedini sağlar. Değerlendirme sisteminde, APL süreci, ilgili herhangi bir
önceki öğrenmenin kredilendirileceği önemli bir girişimdir. RPL ve APL aynı madalyonun iki yüzüdür
ve nitelikli bir değerlendirici tarafından öğrenci ile kapsamlı bir görüşme yoluyla elde edilir (teklif s.
46).

APL uygulaması, C4FF'in uygulamasına dayanır ve bu da Birleşik Krallık QAA uygulaması ve ilkelerine
dayanır12. Basit bir şekilde, adaya / öğrenciye yaklaşık 20 çoktan seçmeli sorular ve doğru / yanlış
soruların sunulacağı yüz yüze bir görüşmeden oluşur. Tüm sorular doğru yanıtlanırsa, öğrenci /
aday ISO çevrimiçi testine girmeyi seçebilir, değilse eğitmen / değerlendirici adaya / öğrenciye
herhangi bir öğrenme ve değerlendirme fırsatından istisna verebilir. Toplam muafiyet, kurs
toplamının% 50'sini geçmemelidir. Görüşmede, değerlendirici, öğrenciye / adaya, ISO Sertifikasyonu
(IO 3) için çevrimiçi test için hazırlananlar dışındaki diğer değerlendirme fırsatlarıyla ilgili diğer
soruları sunacaktır. Değerlendirici, görüşmenin sonucuna göre öğrenciye / adaya hangi muafiyetin
sunulabileceğine karar verir.
APL İlkeleri ve Kontrol Listesi 13

Bu ilkeler Bölüm 4.5.1'de özetlenmiş ve listelenmiştir.

12

APL Kılavuzu, QAA, UK (2004). https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-

code/accreditation-prior-learning-guidelines.pdf?sfvrsn=edadf981
13

Kontrol listesi ve ilkeler, önceki öğrenmenin akreditasyonuna ilişkin Kalite Yönergeleri ile
uyumludur, Eylül 2004, The Quality Assurance Agency for Higher Education UK https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/accreditation-prior-learningguidelines.pdf?sfvrsn=edadf981
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APL, kursun başlamasından önce yüz yüze görüşme yoluyla Bölüm 4.5.1'de özetlenen ilkelere dayalı
olarak gerçekleştirilir. Eğitmen / mentor, başvuru sahibiyle röportaj yapacak ve kurs içeriği ve
değerlendirmesinden geçecek ve örnek sorulara dayanarak, başvuru sahibinin kursun bir kısmının
veya değerlendirmesinin dışında olup olamayacağını belirler. APL, kursun başlamasından önce yüz
yüze görüşme yoluyla Bölüm 4.5.1'de özetlenen ilkelere dayalı olarak gerçekleştirilir. Eğitmen /
mentor, başvuru sahibiyle röportaj yapacak ve kurs içeriği ve değerlendirmesinden geçecek ve
örnek sorulara dayanarak, başvuru sahibinin kursun bir kısmının veya değerlendirmesinin dışında
olup olamayacağını belirler. Süreç, QAA (2004) ilkelerine ve uygulamasına göredir. Tüm APL
değerlendiricileri kalifiye olmalı ve Birleşik Krallık'ta Hükümet tarafından onaylanmış bir APL
değerlendirme kursu aracılığıyla tanınmış bir otoriteden geçmelidir. Görüşme çevrimiçi olabilir.
Mentor proje ortakları, böyle bir değerlendirme için ulusal gereksinimlerine dayalı olarak APL
sürecinde hangi değişikliklerin gerekli olduğuna karar vermelidir.

Aşağıda özetlendiği gibi bir dizi çevrimiçi çoktan seçmeli soru ve / veya Doğru / Yanlış soruları,
değerlendirici / eğitmenin APL sürecinde kullanması için hazırlanmıştır. Aday öğrenci tüm soruları
doğru cevaplarsa, ISO çevrimiçi testine girebilir. Ancak, Birleşik Krallık eğitmen sertifikasyonu için
diğer değerlendirme fırsatlarında belirtildiği gibi diğer gereksinimlerin de tam olarak karşılanıp
karşılanmadığını tespit etmek zorunda kalacaktır (bkz. Ek F). Bu sorular aynı zamanda öğrencileri
APL sürecinden geçmemiş olanlar için ISO Sertifikasyonuna hazırlamaya da hizmet edecektir.

APL mülakatından sonra bir rapor hazırlanır ve muaf tutulan değerlendirme kriterlerinin her bir
yönü için yorumlar yazılır ve öğrenci ile sonraki toplantılarda kullanılır. Eğitmen mesleki
muhakemesine göre gerekli görürse, başka bir mülakat mümkündür. APL raporlarının dış denetçi /
değerlendirici tarafından gözden geçirilmesi beklenir.

APL raporu, her değerlendirme fırsatından sonra üretilmesi gereken raporlardan farklı değildir.
Rapor formatı, referans koşullarını (hangi değerlendirme kriteri ve / veya değerlendirme fırsatı
dikkate alınır), değerlendirmeyi (örneğin, harici kontrol pilotunun değerlendirilen işi vb. Gözden
geçirmesi gerekiyorsa yorumlar) ve eğitmen ve / veya dış değerlendirici arasında geçecek herhangi
bir toplantının sıklığını / tarihini içermelidir. C4FF tarafından geliştirilen bir örnek aşağıda verilmiştir.
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APL'yi Değerlendirme - C4FF APL Pro Biçimi Basitleştirilmiş Hali
Kurs Çalıştırma no:

Kurs Tarihi:

Organizasyon:
Öğrencinin Adı ve İletişim
Ayrıntıları (ör. E-posta
adresi)

Değerlendiricinin Adı ve İletişim Ayrıntıları
(ör. E-posta adresi)

Harici Değerlendiricinin Adı ve İletişim
Ayrıntıları (ör. E-posta adresi)

Değerlendirme Kriteri 1

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E
veya H

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E
veya H

Değerlendirme Kriteri 2

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E
veya H

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E
veya H

Değerlendirme Kriteri 3

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E
veya H

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E
veya H

Değerlendirme Kriteri 4

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E
veya H

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E
veya H

Öğrenci Yorumları:

Değerlendirici Yorumları:

Dış Değerlendirici yorumları:

Örneğin. APL süreci adildi
ve önceki öğrenim için
beklenen
krediyi
kazanmaya yardımcı oldu.

Örneğin. Mülakat performansı iyiydi veya
başka mülakatlar gerekli.

Örneğin.
verilen
krediye
ilişkin
değerlendirme kriterleri tam olarak
karşılandı. APL için verilen not makul.

Değerlendirici Yorumları:

Dış Değerlendirici yorumları:

Örneğin. süreci tam olarak
anlamadım
ama
görüşmeden
sonra
süreçten
ve
alınan
karardan
memnun
kaldım.

Örneğin. Süreç daha iyi açıklanmalı.

Örneğin. süreçte tutarsızlık; APL süreci
gözden geçirilmeli.

İmza:

İmza:

İmza:

Tarih:

Tarih:

Tarih:

İyi Uygulama Yönleri:

Areas of concern:
Öğrenci Yorumları:

NB: Öğrenci ve Değerlendirici ile Dış Değerlendirici tarafından bir kopya saklanır
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Çevrimiçi APL ve Hazırlık Soruları – Çoktan Seçmeli Sorular ve Doğru / Yanlış Soruları

Bu, önemli ve yenilikçi bir entegre öğrenme ve değerlendirme fırsatıdır. Aynı zamanda çevrimiçi ISO
sertifikasyonu için bir hazırlık görevi görür.

Doğru ya da yanlış
Mentorluk, deneyimli bir çalışan ile deneyimsiz yeni bir çalışan veya bir öğrenci veya bir çırak /
stajyer arasında kurulan resmi bir ilişkidir.
Cevap: Doğru

Doğru ya da yanlış
Bir mentorun, bir mentinin yeni rolünü özümsemesine ve şirketin çalışma, kültürel ve sosyal
normlarını özümsemesine yardımcı olması gerekmez.
Cevap: Yanlış

Doğru ya da yanlış
Bir mentor, bir mentinin mevcut pozisyonunda büyümesine ve yeni işler ve kariyer fırsatlarına hazır
olmasına yardımcı olmaktır.
Cevap: Doğru

Doğru ya da yanlış
Mentorun işlerinden biri, mentinin yeni bilgi, gelişmişlik ve kariyer gelişim düzeylerine ulaşmasına
yardımcı olmaktır.
Cevap: Doğru

Doğru ya da yanlış
Mentor, bir mentinin çıraklık / stajın başlangıcından sonuna kadar onu destekleyen, çıraklığı
boyunca ona rehberlik eden ve mentinin kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmek zorunda olmayan
kişidir.
Cevap: Yanlış
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Açık soru
Süpervizör olarak bir mentorun temel görevleri nelerdir?
Çeviri sonuçları
Cevap: Mentinin rollerini geliştirmesine yardımcı olma, uzmanlık ve bilgi paylaşımı, Görevlerin
verilmesi; Görevlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ve uygulanması; Kriz yönetimi; Mentee’nin
şirketin meseleleriyle ilgili brifingi ve karar alma sürecine katılımının teşviki

Çoktan Seçmeli Soru
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin insanlara kasandırdığı bazı temel bir becerilerden biri
değildir:
1. İş tutumlarını ve yeterliliklerini geliştirin
2. İş etkileşimlerinde daha yaratıcı olun
3. Mentor ile tartışmadan eylemleri başlatın
4. Uygulanan eylemlerin sorumluluğunu üstlenin
5. Ticari eylemlere öncelik verme konusunda daha bağımsız olun
Cevap: 4 numara

Çoktan Seçmeli Soru
Aşağıdakilerden hangisi mentorların rolü için geçerlidir:
1.

Akademik mentor ile birlikte WBL öğrencisi için en uygun işe dayalı öğrenme yolunu
tasarlar

2.

WBL öğrencisinin eğitimi sırasında profesyonelleştirmesine ve istihdam edilebilirliğini
artırmasına rehberlik eder

3.

Bilginin / yeterliliğin diğer bağlamlara ve profesyonel durumlara aktarılabilir olmasını
sağlar.

4.

Yukarıdakilerin tümü

Cevap: Yukarıdakilerin tümü
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Mentorun gerçekleştirdiği faaliyetlere uygun olmayan seçeneği işaretleyin:
1. mentinin işe alıştırılması
2. mentinin rehberliği
3. mentiye eğitimle ilgili olanlar dışındaki kişisel konularda yardım etmek
4. mentinin çalışmasının değerlendirilmesi
5. işle ilgili konularda danışanla danışmanlık
Cevap: 3
İndüksiyon sürecine uygun olmayan faaliyet hangisidir:
1.

Çırağı sosyalleştirir, mentiyi karşılar ve entegrasyonunu sağlar

2.

Akademik mentor ile birlikte menti için en uygun beceri transfer planını geliştirir

3.

Mentiyi bir bütün olarak işe / işletmeye / sektöre yönlendirir

4.

Mentiye maaş pazarlığı konusunda yardımcı olur

Cevap: 4
Rehberlik sürecine uymayan faaliyet hangisidir:
1.

Öğrenme ortamını organize etmek

2.

Mentiye işle doğurdan ilgisi olmayan hukuki konularda tavsiyelerde bulunmak

3.

Bilgi, know-how akdarmak ve işin tadına varmak

4.

Öğrenme yolunun uygulanmasını denetlemek

5.

Mentinin işle ilgili öğrenme görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak

Cevap: 2

Hangi değerlendirme faaliyeti en uygunudur:
1.

Mentinin ilerlemesini ve eğitim hayatındaki kişilerle olan ilişkisini değerlendirmek

2.

İyileşmenin gerekli olduğu alanlarda akademik danışman ile iletişim kurmak

3.

Mentinin istihdam edilebilirlik becerilerini, teknik becerilerini rapormak

4.

Okul tarafından istenirse sağlanan ilerlemeye not verir

5.

Yukarıdakilerin tümü

Cevap: 5

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

[60]

Danışmanlık süreci, aşağıdaki faaliyetlerden bazılarını içerir, hangi faaliyet / faaliyetler buna
uygundur:
1. Mentiye sağlığı ve mali durumu hakkında tavsiyelerde bulunur
2. Mentiye hem işteki hem de okuldaki performansının yanı sıra diğer çalışanlarla olan ilişkisine
ilişkin tavsiyelerde bulunur.
3. Mentinin kararlaştırılan eğitim hedefleri için hazırlanması sorumluluğunu üstlenir
4. Çırak ile akademik okulu arasındaki ilişkileri sağlar
Cevap: 2, 3 ve 4

İş açısından, mentorun bilgi sahibi olması gereken alanlar hangileridir?
1. Müşteri / tedarikçi ilişkisi
2. Tedarikçilerin teknik ihtiyaçları
3. Şirket / departman politikaları / prosedürleri
4. Geliştirilecek teknik yeterlilikler
5. Şirketin ve departmanın misyonu / vizyonu / değerleri
Cevap: 1, 3, 4 ve 5
Mentorlar, aşağıdaki faaliyetlerin bazılarından sorumludur, uygun olmayanları belirleyin:
1. Mentinin çalışma / öğrenme programının ve çalışma ortamının planlanması ve uygulanması
2. Menti ile sosyal gezilere çıkarak menti ile ilişki kurma
3. Mentiye destek, teşvik ve motivasyon sağlama
4. Mentinin ilerlemesini izlemek ve yapıcı geri bildirimde bulunmak
5. Mentinin öğrenim programı değerlendirmesi
Cevap: 2

Doğru / Yanlış
Şirketlerdeki mentorlar rollerini öğretmenden örğnmeyi kolaylaştırıcılara ve yenilikçilere doğru
genişletmekte ve insan kaynakları geliştirme, rehberlik ve doğrudan koçluk gibi ek görevlere
giderek daha fazla dahil olmaktalar
Cevap: Doğru
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Çoktan Seçmeli Soru
Bir mentor aşağıdakilerden hangisi ile sorumludur:
1. Öğrenim programını tasarlama ve eğitimin ana hedeflerini ve öğrenme çıktılarını tanımlama
2. Uygun eğitici yöntem ve araçların seçilmesi
3. Elindeki araçları mümkün olan en iyi şekilde kullanarak uygun öğrenme ortamını yaratma
4. Mentinin öğrenme stilini anlamak
5. Yukarıdakilerin tümü
Cevap: Yukarıdakilerin tümü
Çoktan Seçmeli Soru
Bir mentor kim gibi davranmalıdır
1. antrenor
2. gözetmen
3. meslektaş
4. eğitimci
5. yukarıdakilerin tümü
Cevap: yukarıdakilerin tümü
Doğru / Yanlış

Başarılı bir mentor olmak için gerekli olan temel kişilik özellikleri şunlardır: Dürüstlük; dinleme
becerileri; Akranlar tarafından sevilme; Hevesli ve Olumlu bir tutum. Bir mentorun bir takım
oyuncusu olması veya iyi iletişim becerilerine sahip olması gerekmez.
Cevap: Yanlış

3.3. Öğrenme başarılmadığında bir iyileşme yolu
Ders, öğrenme başarılmadığında hangi metodolojiyi kullanacak? Önerimize göre bu, kursumuzun
YENİLİKÇİ unsurudur. /… Yeniden değerlendirme için amaçlanan kurtarma mekanizması da yeni
kabul edilmelidir (teklifin s.46'sı).
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Bölüm 3.1'de açıklandığı gibi, herhangi bir eser için bir Geçme, Başarı veya üstünlük derecesi
verilmezse, bir "Yönlendirme" kaydedilmelidir. Herhangi bir değerlendirme unsurunda
Yönlendirilmiş Adaylar, mentorları / eğitmenleri gözetiminde yönlendirildikleri değerlendirme
unsuru üzerinde daha fazla çalışma yapmalılar ve gerekli yeterliliğe ulaştıkları kabul edildikten
sonra yeniden notlandırılmalılar.

Bir değerlendirme fırsatı, bir süre için sabitlenebilir veya öğrencinin performansını
değerlendirmek için sürekli bir süreç olabilir.

Değerlendirme, öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, eğitmen / mentor (lar)
için yeniden değerlendirme / yönlendirme süreci yoluyla yetkinlik kazanma fırsatları olmalıdır.
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Bölüm 4 Uyum, değerlendirme materyalinin doğrulanması
Bu bölüm, kursun değerlendirme materyalinin uygunluğu ve doğrulanması ile ilgili metodolojiyi
sunacak ve değerlendirme sisteminin kalitesine atıfta bulunacaktır.

Aşama 3

Avrupa Komisyonu birkaç yıldır mesleki eğitim ve öğretimde özellikle gençlerin hareketlilik oranını
teşvik etmek ve artırmak için VET şeffaflığını artırma hedefini takip etmektedir.

Her bir ülkenin farklı kültür ve geleneklerinin bir ifadesi olan Avrupa'daki mesleki eğitim ve öğretim
sistemlerinin çeşitliliği, eğitim tekliflerinin karşılaştırılabilirliğini zorlaştırmakta ve özellikle gençlerin
yurtdışındaki mesleki öğrenim fırsatlarına zorlukla ulaşmalarına neden olmaktadır. Böyle bir dönem
genç insanlar için çok değerli olacaktır, çünkü kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak ve aynı
zamanda işgücü piyasasındaki fırsatlarını artıracaktır.

Tam da bu nedenlerden dolayı, Avrupa Komisyonu, diğer ülkelerde Mesleki Eğitim ve Öğretim
anlayışının iyileştirilmesine yardımcı olmak ve dolayısıyla mesleki yeterliliklerin şeffaflığını artırmak
ve uluslararası hareketliliği iyileştirmek için şeffaflık araçlarının geliştirilmesini birkaç yıldır teşvik
etmiştir. Bu tür araçlardan biri ECVET'tir ve Komisyon, Haziran 2009'da Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi (2009) tarafından kabul edilen ve finanse edilen birkaç proje projesine, yani FINECVET
(2012) ve Avusturya ECVET'in (2012) ECVET'in temel unsurları. FINECVET, MariePRO'ya (2015-17) ve
daha sonra MariEMS'e (2017-2-19) götürür. Bunların gözden geçirilmesi, ECVET'in bir çerçeve
olduğu kadar, mesleki yeterlilik ve mesleki eğitimdeki öğrencilerin uluslarötesi hareketliliğinin
şeffaflığını kolaylaştırmak için tasarlanmış "araçlar" dan oluşan bir "araç kutusu" olduğunu açıkça
göstermektedir.
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ECVET bir kredi sistemi olmasının yanı sıra, ek bir sayısal ifade olan ECVET puanları ile daha ayrıntılı
olarak belirtilen "öğrenme çıktıları ve bunların değerlendirilmesi" açısından yeterliliklerin
yapılandırılmış bir tanımına dayanmaktadır. ECVET bir kredi sistemi iken, çerçeve olarak, ek bir
sayısal ifade - ECVET puanları ile daha ayrıntılı olarak belirtilen "öğrenme çıktıları ve bunların
değerlendirilmesi" açısından yeterliliklerin yapılandırılmış bir tanımına dayanmaktadır. İlgili eğitim
kurumları, yurt dışında edinilen bilgi, beceri / yeterliliklerin anavatanında tanınmasını garanti
etmeyi amaçlayan anlaşmalar yapar. Bu, mobil öğrencinin sınavlara tekrar girmesine veya kendi
ülkesinde uzun süreli eğitim süresine maruz kalmamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

ECVET'in temel ilkesi teoride basit olsa da, gerçekte, zorluklar birçok açıdan önemli olabilir,
Mutabakat Muhtırası ve Öğrenme Anlaşması'nın nedeni budur.

ECVET uyumlu bir yeterlilik / kursta, ECVET'in temel ilkeleri Avrupa belgelerine dayalı olarak
açıklanmalıdır. İkinci olarak ECVET'in pratik uygulamaları için "adım adım talimatlar" sağlamalıdır; ve
üçüncü olarak, öğrenme ve değerlendirme materyallerini tam olarak içermelidir.

Özetle ECVET, bir dizi yeterliliğe (öğrenme çıktıları, değerlendirme kriterleri), kredi puanına ve belirli
bir kalite seviyesinde 'transfer süreci' olan yeterliliklerin şeffaflığı ile ilgilidir. ECVET'i uygulamanın
amacı, niteliklerin şeffaflığı ve VET'de hareketliliğin teşvik edilmesidir. Bu amaçla, öğrenme çıktıları
amaçlanan yeterliliğin parçaları olarak kabul edilmelidir, bu da bir öğrenme ortamından diğerine
'aktarıldıkları' anlamına gelir. 'Transfer sürecini' içeren mutabakat muhtırası aşağıdaki adımlarda
gerçekleştirilmelidir:

Kalite güvencesi (Sağlama uygunluğu)
Değerlendirme (Kazanılan bilgi, beceri / yetkinliklerin sağlanması)
Doğrulama (Alaka, Kapsam ve Derinliğin Değerlendirilmesi)
Öğrenme çıktılarının tanınması (ulusal makamlar / profesyonel kuruluşlar / meslek standartları
tarafından ISO Sertifikasyonu ve Akreditasyonu)

Kalite Güvencesi (QA), çeşitli VET organizasyonlarında farklıdır. Müfredat tasarımı da dahil olmak
üzere söz konusu yeterliliğin temel yönlerinin kalitesini güvence altına alan bir sistemdir; yapı;
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öğrenme ve değerlendirme stratejisi ve uygulaması; yönetim; başarı ve ilerleme; rehberlik ve
destek; kaynakları öğrenme; ve sürekli olarak iyileştirmenin nasıl yapılabileceği. Ev sahibi kurum /
kuruluş, sistem QA'sini onay için gönderen kuruluşa sağlamalıdır.

Değerlendirme - Değerlendirmenin, mobil öğreniciler tarafından kazanılan bilgi, beceri ve
yeterliliklerin 'sınav' ve 'değerlendirme' olarak görüldüğünü ve ev sahibi ülkedeki ev sahibi kurum
tarafından yürütüldüğünü belirtmek önemlidir: Bu süreçte, özel yetkinlik değerlendirmesi ECVET ile
uyumlu yöntem ve prosedürler, öğrencilerin önceden üzerinde anlaşılan bilgi, beceri / yeterliliğe
gerçekten sahip olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Kabul eden kurumda uygulanan
değerlendirme yöntemleri, ev sahibi kurumda kullanılanlardan farklı olabilir. Ancak uygulanan
değerlendirme prosedürü / uygulaması beklenen Mutabakat Zaptı ve / veya Öğrenme Anlaşmasında
belirtilmiştir ve bu nedenle ilgili tüm taraflarca kabul edilmiştir. Yapılan değerlendirme, açık
değerlendirme materyalleri ile ayrıntılı olarak belgelenir. Bu belge genellikle "kişisel transkript"
olarak adlandırılır. Yurtdışındaki dönemden sonra doğrulama için ana kuruma gönderilir.

Doğrulama – Ev sahibi kurum, bu dokümantasyonu öğrenme sözleşmesinde belirtilen öğrenme
çıktılarıyla karşılaştırır ve sunulan değerlendirme fırsatları aracılığıyla gösterilen değerlendirmenin
uygunluğunu, kapsamını ve derinliğini dikkate alarak bu iki belgenin ne ölçüde tutarlı olduğunu
inceler.

Tanıma – Doğrulamadan sonra, ev sahibi kurum, yurtdışında edinilen bilgi, beceri / yeterliliğin
amaçlanan kalifikasyonun bir parçası veya ona ek olarak kabul edildiğini belirten bir sertifikayı
(sertifika veya benzeri) mobil öğrenicilere teslim edecektir. Bunun için tekrar sınava girmeleri veya
öğrenme dönemlerini yakalamaları gerekmez. Meslek kuruluşlarından ve ulusal ve uluslararası
belgelendirme / onay yoluyla tanınma arayışı teşvik edilmektedir. Birleşik Krallık'ta, tanınmış ve
saygın üniversiteler bile Royal Charter ile profesyonel kurumlardan kendi kursları veya bireysel
birimleri için akreditasyon talep etmektedir; Bu, lisans programlarını veya kurslarının belirli bir
mesleğin profesyonel gereksinimlerini karşıladığını doğruladığı için prestijli bir başarı olarak görülür.

Bu nedenle, yurtdışında kalmadan önce yapılan anlaşmalar, yeterliliğin ilgili bölümünün öğrencinin
dönüşünün ardından genel yeterliliğe eklenebilmesini sağlar.
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Teklife, çeşitli meslek kuruluşlarına ve ECVET'e uygunluk açısından, değerlendirme materyallerinin
doğrulanmasının çapraz referanslama metodolojisi ile gerçekleştirilmesi bekleniyordu. ECVET
gerekliliklerine uyum, Bölüm 2'de kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. Sınıfta çeşitli değerlendirme
fırsatları kullanılarak ve FÇ 1 ve FÇ 2'nin bulguları arasındaki uyumu sağlamak için kapsamlı bir soru
dizisi geliştirilerek, öğrenme ve değerlendirme fırsatları entegre edilmiştir. Çevrimiçi uygulama, yani
Sertifikasyon için amaçlanan soruların yanı sıra çeşitli sorular sağlayarak, eksiksiz bir değerlendirme
materyalleri seti geliştirildi. Harici bir değerlendirme sisteminin sağlanması, adil bir doğrulama
sistemi olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, değerlendirilen işin örneklenmesi için bir sistemin mevcut
olduğundan emin olmak için her 16 setten en az 4 numunenin dış değerlendirici tarafından
değerlendirilmesine ihtiyaç vardır (bkz. Bölüm 4.2). İyi bilinen bir kalite güvence (QA) sisteminin (Ek
C) sağlanması, teklifte belirtilen tüm gereksinimlerin artık tam olarak karşılanmasını sağlamıştır.
Ancak, her ortak kuruluş kendi QA sistemini kullanabilir ve başka bir kuruluş ortağın QA'sını
kullanmak isterse, bu Mutabakat Muhtırasında (MoU) kararlaştırılabilir.

ECVET gerekliliklerine uygunluk, hızlı bir prototip oluşturma yöntemi (Ziarati ve diğerleri 2010,
UniMET; Devadiga, 2017 ve Tripp ve Bichelmeyer, 1990) ve C4FF tarafından geliştirilen bir
metodoloji, yani çapraz referanslama yöntemi (Ziarati ve diğerleri, UniMET Project, 2010)
uygulanarak sağlandı. Çapraz referans, bir teklif veya spesifikasyondaki tüm şartları ve
gereksinimleri tanımlar ve amaçlandığı gibi nihai raporda ele alınmalarını sağlar. Hızlı prototipleme,
Mühendislik tasarım uygulamalarında uzun yıllardır kullanılmaktadır ve 'Bir Alternatif Talimatlar
Tasarım Stratejisi'nin (Tripp ve Bichelmeyer, 1990) yayınlanması ve Devadiga gibi makalelerde de
gösterildiği gibi, öğrenme ortamında kullanımının yolu açılmıştır ( 2017). FÇ 1 ve FÇ 2'nin
doğrulanması ve önerilen değerlendirme uygulaması, Birleşik Krallık'taki Mentor Multiplier
etkinliğinin yanı sıra harici bir profesyonel mentor (Sarah Alexander)14 ve büyük bir profesyonel
kurumdan bir katılımcı (Profesör John Flower)15 tarafından gerçekleştirildi. Değerlendirme ve
öğrenme materyalleri entegre edildi ve Karekök mekanizmasına dayalı bir örnekleme sistemi
14

Sarah Alexander, VIVID - Outstanding People Development, sarah@vividcommunication.co.ukm 2 Sarah +44 (0) 7977
448823, www.vividcommunication.co.uk, Registered name and address: Vivid Communication, Berkeley House, 6 The
Square, Kenilworth, Warwickshire CV8 1E

15

Profesö John Flower, IMarEST Accrditor, Warwick University Emeritus Professor, C4FF Assessor/Professor
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kuruldu. Sürekli gelişimi sağlamak adına mentorluk kursu için AB üye devletlerinde yaygın olarak
kullanılan bir kalite güvence, kontrol ve geliştirme sistemi uyarlandı (bkz. Ek C).

Önerilen kurs, FÇ 1 ve FÇ 2'nin çıktılarını birleştirir ve FÇ 3 için hazırlananlarla aynı değerlendirme /
sınav sorularını kullanır. Bu amaçla, tüm katılımcılara FÇ3'ün bir parçası olarak geliştirilen ISO
Sertifikasyonuna hazırlanma fırsatı verilir.

Değerlendirme metodolojisi, FÇ 1'de geliştirilen Mentor Öğrenme ve Yetkinlik Matrisine ve bir
sentez sürecine dayanmaktadır. Öğrenme Çıktıları Birimi sayısı 4'e ve Anahtar yeterlilik setlerinin
sayısı 12'ye düşürüldü. C4FF tarafından geliştirilen sentez süreci, deneyimli bir profesyonel konu
uzmanını gözlemci olarak yerleştiren bir tartışma grubu oluşturmayı içeriyordu (Sarah Alexander).
Daha sonra bir onaylayıcı (John Flower), değerlendirme materyallerinin geçerliliği, uygunluğu,
derinliği ve aralığına odaklanan kurs öğrenme ve değerlendirme stratejisine ilişkin kalite güvence
konularını inceler. Dolayısıyla değerlendirme kriterleri, FÇ 1 ve FÇ 2'yi FÇ 4'e bağlarken FÇ 3'ü de
içerir ve aynı zamanda mentorluk uygulamasına ilişkin EMCC tavsiyelerine karşılık gelir.
Değerlendirme metodolojisi, bir notlandırma sistemi ve bir değerlendirme programını kapsar.

QAA / C4FF tarafından en büyük ödüllendirme, akreditasyon ve lisanslama kurumlarından biri
(BTEC, şimdi Pearson) ile işbirliği içinde geliştirilen 12 İlke, önceki öğrenmenin ve değerlendirmenin
adil bir şekilde tanınmasını sağlamak için uyarlandı.

Proje teklifinde belirtilen Mentor kursunun tüm gereksinimleri, C4FF tarafından geliştirilen çapraz
referanslama metodolojisi kullanılarak önerilen kursa dahil edilmiştir. Mentor Projesi'nde bunun bir
örneği UniMet Proje çalışmasında verilmiştir; bkz. Ziarati ve diğerleri (2010).

4.1. ECVET gerekliliklerine uygunluk

Metodoloji, her birimdeki ECVET puanlarının ve saatlerinin nasıl tahsis edildiğini açıklamaktadır (bkz.
Bölüm 3.1'deki Tablo).
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Haziran 2009'da Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerine mesleki eğitim ve öğretim için kredi transfer
sistemine ilişkin bir Tavsiye yayınladı (AB, 2009). ECVET sistemi (Mesleki Eğitim ve Öğretim için
Avrupa Kredi sistemi) başka bir Avrupa ülkesinde kazanılan yeterliliği ve tamamlanan çalışmaları
tanımaya yardımcı olmak için kullanılabilir.

ECVET'in amacı, insanların farklı sistemlerde ve ülkelerde edinilen işle ilgili becerilerin ve bilgilerin
onaylanmasını ve tanınmasını kolaylaştırmaktır. Ayrıca, farklı ülkeler ve öğrenme ortamları arasında
geçiş yapmayı daha çekici hale getirmeyi, Avrupa genelinde yürürlükte olan farklı mesleki eğitim ve
öğretim (MEÖ) sistemleri arasındaki uyumluluğu artırmayı ve MEÖ mezunlarının istihdam
edilebilirliğini ve işverenlerin güvenini artırmayı amaçlamaktadır 16.

4.2. Eksiksiz bir değerlendirme materyali seti

Fink'te (2003) bahsedilen ve Pearson gibi büyük ödüllendirme organları ve Birleşik Krallık gibi
hükümetler tarafından önerilen sosyal becerilerin bir incelemesi, Yaratıcı Düşünme, Problem çözme,
bire bir iletişim, yazılı ve sözlü sunum becerileri, grup tartışmaları, Ekip üyesi olarak çalışma, özerklik
ve kendini geliştirme, hem resmi hem de gayri resmi olarak akran / öz değerlendirme bu bölümde
yer almaktadır. Örnekler, C4FF revize edilmiş mentor programı değerlendirme fırsatlarına
dayanmaktadır.

Örnek Değerlendirme Yöntemleri ve Materyalleri
Örnek ödevler
Yaratıcı Düşünme - Beyin Fırtınası Oturumu
Sınırlayıcı ifadeleri yaratıcı sorulara dönüştürdüğünüzde, yaratıcı düşünme olasılığı genişler.
Aşağıdaki örnekleri düşünün:


Kısıtlayıcı ifade: “Bunu muhtemelen yapamayız.”
Yaratıcı Soru: “Mümkün olsaydı nasıl yapardın?”
16

Avrupa Komisyonu, 2020
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Kısıtlayıcı ifade: “Çok uzun sürecek”
Yaratıcı Soru: “Süresini nasıl azaltabilirim?”



Kısıtlayıcı ifade: “Onunla konuşamıyorum.”
Yaratıcı Soru “Onunla konuşabilseydin ne derdin?”



Kısıtlayıcı ifade: “Bunu yapmak için fazlasıyla meşgulüm.”
Yaratıcı Soru: “Senin için nasıl zaman yaratabiliriz?”

Beyin fırtınası sırasında, katılımcıların zihinlerini yeni olasılıklara açacak şekilde soru sormak, yaratıcı
atmosferde dönüştürücü bir değişim yaratabilir. Katılımcılar yargılarını askıya aldıklarında, beyin
fırtınası oturumundaki herkes kısıtlamalara yaratıcı çözümler keşfedecek kadar rahat hissedecektir.
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DÜŞÜK DEĞERLİ DÜŞÜNME BECERİLERİ

YÜKSEK DEĞERLİ DÜŞÜNME BECERİLERİ

1. HATIRLAMA

4. ANALİZ ETME

Nedir?

... nın parçaları veya özellikleri nelerdir?

Nasıl?

... ile ... arasındaki bağlantı nedir?

Nerede?

... hakkında ne düşünüyorsun?

Ne zaman oldu?

... konusu nedir?

Nasıl oldu?

Buradaki amaç nedir..?

... yı nasıl açıklarsın?

Hangi sonuçları çıkardın..?

... yı nasıl tanımlardın?

Nasıl sınıflandırırdın...?

... hakkında ne hatırlıyorsun?

...nın farklı parçalarını nasıl tanımlardın?

... yı nasıl gösterirdin?

Ne tarz kanıtlar buldun...?

... ana unsurları nelerdir?

Aralarındaki ilişki nedir...?

Üç adet ...?

Nasıl ayırt edersin...?

Üç adet ...?

... nın fonksiyonu nedir?
Hangi fikirler ... yı haklı çıkarır?

2. ANLAMA

5. DEĞERLENDİRME

... ‘nın tipini nasıl tanımlardın?

Aksiyonlarla ve sonuçlarla neden hak veriyorsun?

... ile ...nın benzer ve farklı yönleri nedir?

... hakkında senin görüşün nedir?

...nın anlamını kendi sözlerinle nasıl ifade ...yı nasıl onaylarsın veya reddersin?
ederdin?

...nın değerini veya önemini nasıl belirlersin?

...yı hangi fikir gerçekler destekler?

Ne önerirsin...?

...nın ana fikri nedir?

...yı nasıl değerlendirirsin?

...yı hangi ifadeler destekler?

Sen olsan hangi kararı verirdin...?

...nın ne demek istediğini nasıl anlatırdın?

Neyi önceliğin haline getirirdin..?

... hakkında ne söyleyebilirsin?

Bu görüşü desteklemek için hangi detayları

... verilecek en iyi cevap nedir?

kullanırdın...?

...yı nasıl özetlerdin?

Neden ...dan daha iyiydi?
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3. UYGULAMA

6. YARATMA

...yı nasıl kullanırdın?

...yı çözmek için neleri değiştirirdin?

Ne tarz örekler bulabildin...?

...yı nasıl geliştirirdin?

...yı

çözmek

için

öğrendiklerinden ... olsaydı ne olurdu?

hangilerini kullanırdın?

... fikrini nasıl detaylandırırdın?

... yı gösterek için ...yı nasıl organize ...ya alternatif ne önerebilirsin?
ederdin?

...yı nasıl keşfederdin?

... hakkındaki anlayışını nasıl gösterirdin?

...yı farklı bir sonuç için nasıl adapte ederdin?

...yı kullanmaya nasıl yaklaşırdın?

...planını nasıl modifiye ederdin?

...yı geliştirme hakkında öğrendiklerini ...yı

minimize

(maksimize)

etmek için

ne

nasıluygulardın?

yapardın?

Başka nasıl planlardın...?

... nasıl tasarlardın?

... olsaydı ne değişirdi?

...yı

...yı değiştirmek için neleri kullanırdın?

uygulanabilir?

...yı göstermek için neleri kullanırdın?

... için bir teoriyi nasıl test ederdin veya formüle

... ile bir röportajda hangi soruları sorardın?

ederdin?

geliştirmek

(değiştirmek)

için

... sonucunda ne olmasını beklerdiniz?
... yı değiştirecek bir model nasıl inşa edilir?
... için orjinal bir yol söyler misiniz?

Problem çözme
Sınıf etkinliği
Aşağıdaki model menti (ler) için bir mentorluk planı geliştirmek için nasıl kullanılabilir?

NE

•

(Tam olarak) neyi başarmak istiyorum?

•

Gerçekler neler?

•

Bir çözüm bulunmazsa veya karar verilmezse ne olur?

•

Bir çözüm bulabilmek için neye ihtiyacım var?
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ne

NEDEN

NASIL

NEREDE

KİM

NE ZAMAN

•

Neden bir çözüme ulaşmak istiyorum?

•

Bu sorun veya fırsat neden ortaya çıktı?

•

Neden bir çözüm ya da ileriye dönük bir yol bulmam gerekiyor??

•

5 “Neden” Sorusunu sor

•

Durum nasıl farklı olacak?

•

Topladığım bilgiler ne kadar alakalı??

•

Daha fazlasını nasıl öğrenebilirim?

•

İlgili kişileri nasıl dahil edebilirim?

•

Sorun nerede ortaya çıktı?

•

Nereyi etkiler?

•

"Nerede" Önemli mi??

•

Öyleyse neden?

•

Kimi memnun etmeye çalışıyorum?

•

Bu durum kimin umurunda? Kim etkilendi?

•

Kimler dahil (bilgi, yardım, eylem)?

•

Kimin bilgilendirilmesi gerekiyor?

•

Sorun ne zaman ortaya çıktı?

•

Ne zaman harekete geçmemiz gerekir?

•

Ne zaman çözülmeli?

Profesyonel Özerklik

Sınıf tartışmaları
Özerklik olarak tanımlanan şey nedir? Özerklik, çalışma ortamınızı en iyi performansınızı
sergilemenizi sağlayacak şekilde şekillendirme gücüdür.

Özerklik ne DEĞİLDİR? Öyleyse, özerkliğin ne olmadığına daha iyi bakalım:


Özerklik, tek başına çalışmak anlamına gelmez. Özerk olmak, bir kişiye denetim veya
işbirliği yapanlar olmadan çalışma hakkı vermez.
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Ne zaman istersen onu yapmak anlamına gelmez. Yüksek düzeyde özerkliğe sahip bir
organizasyonda, işveren, çalışanın kontrol ve karar verme gücünün sınırlarını tanımlar ve
çalışanın ne kadar özerk olmak istediğini seçebileceği ortamı yaratır.



Ağ olmadan çalışmaz. İyi yönetilen bir organizasyonda, özerk çalışanlar amirlerden, yerleşik
prosedürlerden, kılavuzlardan vb. Güçlü ve net bir rehberlik alır. Çalışanların yönetimden çok
az girdi alarak veya hiç almadan işlerini çözmeleri yalnızca işlevsiz kuruluşlar olur. Bu özerklik
değildir; bu liderlik eksikliği.

1. Bir profesyonelin özerkliğini geliştirmenin temel yollarını listeleyin.
2. Bir işyerinde özerkliğin geliştirilmesi neden önemlidir?
3. Bir mentinin profesyonel olarak özerk olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Bir rol model ve konu uzmanı kaynağı olarak çalışın
Güven ve liderlik gösterin - Sınıf Tartışmaları
1. Rol modeli nedir?
İyi bir rol model, her zaman olumlu, sakin ve kendine güvenen kişidir. Düşen veya sizi alt etmeye
çalışan birini istemezsiniz. Herkes, başarılarından mutlu olan ama daha büyük ve daha iyi hedefler
için çabalamaya devam eden bir insanı sever.
2. Olumlu rol modelleri nelerdir?
Rol model, davranışı başkaları tarafından taklit edilen kişidir. Olumlu ve yapıcı eylemlerde bulunan
rol modeller ve o kişiye hayran olan herkese aktarılabilecek kötü alışkanlıkları olanları vardır.
3. Neden rol modellere ihtiyacımız var?
Olumlu rol modeller eylemlerimizi etkiler ve bizi gerçek potansiyellerimizi ortaya çıkarmak ve
zayıflığımızın üstesinden gelmek için motive eder. Onlara sahip olmak, bizi hayatımızdan en iyi
şekilde yararlanmaya itiyor. Rol modelleri, kişisel gelişim için bir zorunluluktur çünkü kendimiz için
çabalamamız veya kendimizle karşılaştırmamız gereken bir standarda sahip olmamız gerekir.
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Deneme - Mentorluğun / eğitimin planlanan öğrenme çıktılarının işletmenin ihtiyaç ve hedeflerine nasıl entegre edileceğini açıklayın.

Görüşme - Bir mentinin, etkili ve verimli bir rehberlik / eğitim planı planlamak için mentorla birlikte
çalışması için hangi okul ve şirket bilgilerine ihtiyacı vardır?
Sunum – Önceki öğrenmenin akreditasyonunun (APL) ve informal öğrenme ve değerlendirmenin
avantajları nelerdir?
Gözlemlenen Sınıf tartışmaları – ECVET uyumlu bir kursun ana unsurları nelerdir ve bu unsurlar
neden gereklidir? Tartışın. Her Menti'nin bir katkı yapması ve ekibin üyesi olması beklenir.

Örnek sorular - Amaçlanan çevrimiçi uygulama ve ISO Sertifikasyon sistemi için soru bankası.

C4FF, sertifikasyon sisteminin çevrimiçi değerlendirmesi için bir soru bankası tasarladı. Bunları
gözden geçirmek için FÇ 3'e başvurun. Bu sorular, öğrenme etkinliklerinin yanı sıra değerlendirme
uygulamasını desteklemek için kullanılacaktır.

4.3. Değerlendirme materyalinin doğrulanması ve değerlendirilen işin örneklenmesi
Değerlendirilen çalışmanın örneklenmesi için bir form gereklidir. C4FF'nin kendine ait bir formu olsa
da, katılımcı kuruluşların en az 4 adayın değerlendirilmiş çalışmanın örnekleneceğini kabul etmesi
gerekir. Bu sayının üzerine bir karekök formülü uygulanır, yani 16 değerlendirilmiş iş varsa, en az 4
öğrenci çalışması örneklenecektir. Formda öğrencinin, değerlendiricinin, dış değerlendiricinin adları
ve iletişim bilgileri bulunmalı ve değerlendirmenin, bir not verme nedenini ve tahsis edilen ECVET
kredisini veren yorumlarla değerlendirme kriterinin başarılmasına gerekli / amaçlanan katkıyı yapıp
yapmadığını belirtmelidir

Örnekleme değerlendirilmiş çalışma - C4FF’nin basitleştirilmiş Örnekleme Pro Formu


Kurs no:



Organizasyon:

Öğrencinin Adı ve İletişim

Kurs Tarihi:

Değerlendiricinin Adı ve İletişim Ayrıntıları

Dış

Değerlendiricinin

Adı
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ve

İletişim

Ayrıntıları

(ör.

E-posta

(ör. E-posta adresi)

Ayrıntıları (ör. E-posta adresi)

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E

veya H

veya H

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E

veya H

veya H

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E

veya H

veya H

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E

Değerlendirme Kriteri karşılandı mı? E

veya H

veya H

Öğrenci Yorumları:

Değerlendirici Yorumları:

Dış Değerlendirici yorumları:

Örneğin. adil sorular veya

Örneğin. mükemmel bir performans Merit

Örneğin. üstün performansı, kabul edilen

başka bir değerlendirme

veya Distinction derecesini tavsiye ederim

1. iş başlığı için Üstünlük ödülünü veya

adresi)

Değerlendirilen iş başlığı 1

Değerlendirilen iş başlığı 2

Değerlendirilen iş başlığı 3

Değerlendirilen iş başlığı 4

.........

İyi Uygulama Yönleri:

fırsatlarıyla bazı uygun

değerlendirme kriterleri ile değerlendirme

örtüşmeler.

materyali arasında

iyi bir eşleşmeyi

onaylar.

İlgi alanları:
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Öğrenci Yorumları:

Değerlendirici Yorumları:

Dış Değerlendirici yorumları:

Örneğin. tam olarak ne

Örneğin. bir tahminin gerekli olduğunu

Örneğin. verilen cevaplarda tutarsızlık,

beklendiğini anlamadım

gösteren kanıt Öğrenme Çıktısı ve / veya

öğrenme çıktısı ve / veya değerlendirme

değerlendirme

kriterleri

veya

kriterinde uygunsuz bir boşluk olduğunu

değerlendirme

yöntemi

veya

düşündürmektedir.

veya çok kolay veya

değerlendirme materyali.
zor sorular

İmza:

İmza:

İmza:

Tarih:

Tarih:

Tarih:

Öğrenci, Değerlendirici ve Dış Değerlendirici tarafından bir kopya saklanır

C4FF profesyonel akreditasyon ile ilgilenmiştir ve personeli Birleşik Krallık Hükümetleri (İngiltere
Öğretim Kalite Denetçisi olarak), Türkiye ve Litvanya için Kalite Güvence akreditatörleri (IEE şu anda
IET gibi) için değerlendirici / akreditör olarak hizmet vermiştir ve veri ve bilgi analizi ve özellikle
değerlendirme sürecinin onaylanmasında standartların oluşturulmasında istatistiksel araçlar
kullanmıştır. Avusturya Hükümeti raporunda iyi bir değerlendirme doğrulaması örneği verilmiştir17.
“Değerlendirme doğrulamasının, bir birimin veya bir eğitim ürününün gerekliliklerinin karşılanıp
karşılanmadığına ilişkin makul yargılarda bulunmaları için değerlendiriciler için üretilen
17

VET Assessment Validation Procedures, Charles Darwin University - https://www.cdu.edu.au/governance/doclibrary/pro-136.pdf
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değerlendirme araçlarının geçerli, güvenilir, yeterli, güncel ve gerçek kanıtlar olup olmadığını
kontrol etmek için bir kalite inceleme süreci olduğunu belirtir. Bu aktivite bir kalite incelemesidir ve
değerlendirme sonuçlarında değişiklik yapmak için kullanılması amaçlanmamıştır. Üniversiteler,
kolejler ve eğitim merkezleri, değerlendirmenin geçerliliğini incelemek için gelişmiş istatistiksel
araçlara ve yazılıma erişime sahiptir. C4FF’nin terminolojisinde geçerliliğin alaka düzeyi, kapsam ve
derinlik anlamına geldiğini belirtmek gerekir. Değerlendiriciler için güvenilirlik, yeterlilik, geçerlilik ve
gerçek kanıt ihtiyacına eklenen bunlar, makul yargılarda bulunmaları için iyi bir güvencedir. Bu tür
gereksinimler, ister resmi ister yaygın olsun, hem özetleyici hem de bilgilendirici değerlendirme için
geçerlidir. Değerlendirme metodolojisi geliştirilirken, değerlendirme sonuç analizi için C4FF veri
analizi birimine ve şu anda uygulamada olan Birleşik Krallık Mesleki Eğitim ve Öğretim Becerileri 18
planıyla tamamlanan Avusturya VET Kalite Çerçevesine19 özel referanslar yapılmıştır. C4FF veri
analizi ve Bilgilerinin bir kopyası mevcuttur ve istenirse sağlanacaktır.
Ölçme ve değerlendirme doğrulama alanı geniştir ve sürecin tüm yönlerini içerir. Bir müfredat
tasarlarken, bir değerlendirme fırsatı hazırlarken, sorular oluştururken, notlandırma / işaretleme
şemaları oluştururken veya bir eğitim kursu geliştirirken değerlendirme yöntemleri gerekli hale
gelir. Soruların geçerliliği ve güvenilirliği, not vermenin doğruluğunu ve güvenilirliğini
değerlendirme, değerlendirme için anahtar alanlardır. Ayrıca, standartların ve standartların
kalitesinin araştırılması, bakım prosedürleri ve sonuçları da dikkate alınması gereken alanlardır.
Bunların iyi bir açıklaması, Crisp ve Novaković'in (2018) Cambridge Değerlendirme belgesinde
anlatılmıştır. Cambridge Assessment, 170'den fazla ülkede 8 milyondan fazla öğrenciye
değerlendirmeler tasarlayan ve sunan uluslararası bir sınav grubudur.
Öğrencilerin değerlendirilen çalışmalarını dahili ve / veya harici olarak değerlendirmek / incelemek
için bir yol vardır ve öğrencilerin değerlendirilen çalışmalarını örneklemek için bir form
tasarlanmıştır (Bölüm 4.2), böylece öğrencilerin değerlendirilmesinde ve notlandırılmasında daha
büyük bir tekdüzelik ve adalet sağlanacaktır. Kurs kılavuzunda, değerlendirme sonuçlarının nasıl
değerlendirileceğine dair eğitmenler için rehberlik üzerine bir bölüm olacaktır. Tüm eğitmenlerin
eğitim ve değerlendirme sürecinden geçmeleri beklenir; ayrıntılar kurs el kitabına dahil edilecektir
(teklifin s. 46).
19

Post-16 Beceri Planı, Eğitim Departmanı, Birleşik Krallık, 2016, MariFuture Ağustos 2016

Avusturya, ASQA, VET Kalite Çerçevesi, https://www.asqa.gov.au/about/asqa/key-legislation/vet-quality-framework
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4.4. İç ve / veya dış değerlendirme / sınavı

Bu bölüm, kursumuzun içeriği ve değerlendirme metodolojileri hakkında nasıl geri bildirim alacağına
değinmelidir.

Değerlendirme

yöntemlerinin

ve

prosedürlerinin

sağlanması,

profesyonel

değerlendiriciler ve akreditörler tarafından geliştirilir ve sistem, öğrenciyi her değerlendirme
fırsatına dahil eden ve önceki öğrenmenin profesyonel anlamda bir dizi temelde değerlendirilmesini
sağlayan iki aşamalı bir değerlendirme sistemine dayanır. Ayrıca, değerlendirme aynı zamanda bir
uzmanlar paneli ve ISO değerlendirme önlemleri tarafından denetlenen çevrimiçi bir ISO sertifikası
işlevi gördüğünden, yürürlükte olan değerlendirme sisteminin geçerli, güvenilir ve adil olduğuna dair
yeterli garanti verilmektedir. Fink’in (2013) değerlendirme sistemi / uygulamasını desteklemek için
geri bildirim kullanan geri bildirim gereksinimleri, değerlendirme uygulamasının yenilikçi bir yönü
olarak kabul edilir. Geribildirim sistemi, özellikle öğrenciden ve hem iç hem de dış değerlendirme
sisteminden sürekli geribildirim isteyen çeşitli aşamalarda inşa edilmiştir (teklifin s. 46'sı).

4.5. Kalite güvencesi, kontrol ve iyileştirme
Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesinin kurulmasına ilişkin AB
2009 Tavsiyesi, gösterge niteliğindeki tanımlayıcılar ve göstergelerle birlikte kalite döngüsünün dört
aşamasının Mesleki Eğitim ve Öğretim tedarikini iyileştirip geliştirmesini tavsiye etmektedir. Üye
Devletler, en geç 18 Haziran 2011 tarihine kadar ulusal düzeyde kalite güvence sistemlerini
iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım geliştirmeye davet edilmişlerdir. Çerçeve, hem sisteme hem de
bireysel VET sağlayıcılarına uygulanmayı amaçlamıştır. Tavsiye ayrıca aşağıdakilere yönelik bir Kalite
Güvencesi Ulusal Referans Noktasının oluşturulmasını da içeriyordu:



EQAVET Çerçevesinin uygulanması için aktif destek sağlamak;



Ulusal bağlamda kalite güvence sistemini daha da geliştirmek için adımlar atmak, ve



Öz değerlendrimeyi desteklemek.
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EQAVET'in öz-değerlendirme yönü CEDEFOP TANIMINA20 dayanmaktadır: Bir VET tedarikçisi
tarafından kendi sorumluluğu altında, performansını veya iki boyutla ilişkili konumunu
değerlendirmek için yürütülen herhangi bir süreç veya metodoloji:


hizmetleri, iç personeli, yararlanıcıları veya müşterileri, politika ve / veya iç organizasyonu,
geliştirme planını vb. kapsayan bir iç boyut ("mikro düzey").; ve



Bu kurumun eğitim teklifinin diğerlerine kıyasla analizini kapsayan bir dış boyut ('makro
seviye'): bölgesel aktör sistemiyle ilişki (yerel karar vericiler, sendikalar, yerel yönetimler,
işgücü piyasası türü ve VET ihtiyaçları, bilgi ağı , bir öğrenme teklifi ve ihtiyaçların evrimi ile
ilgilenen nüfus türleri, VET sektöründeki ulusal ve Avrupa düzeylerinde çalışmanın ana
sonuçları).

Mentor kursunda, VET sağlayıcılarının sadece kurs kalitelerini değil, aynı zamanda iç kalite kontrol
sistemlerini de iyileştirmelerine olanak tanıyan ikili bir öz-değerlendirme vardır. Buna ek olarak,
Birleşik Krallık'ta, Hükümet ve ana ödüllendirme ve akreditasyon kurumları tarafından belirtildiği
üzere sözleşme, tasarım ve yönetim gereksinimleri vardır. Ortakların ilgisini çekmese de temel
temel gereksinimler Ek E'de sunulmuştur..
(Avrupa Kalite Güvencesi Referans çerçevesi (bkz. EQAVET21)) tabanlı bir sistem, genellikle birçok
program ve kursun QAC'sinde kullanılan Referans Çerçevesi'ne atıfta bulunulur. Kursu ve onun
değerlendirme sisteminin detayları Ek C'de verilmiştir. EQAVET yani Planlama, Uygulama,
Değerlendirme ve İnceleme'nin 4 sütununu içerir. Ortaklar, Ek C'de sunulan EQAVET'e dayalı iyi
uygulama örneğini uygulamak zorunda değildir ve kendi QAC sistemini kullanma seçenekleri
mevcuttur.

Ayrıca, ön değerlendirme sistemi Bölüm 3.2'de önerilen sisteme benzer yeni bir APL sürecini
içermelidir. Aşağıda APL Guidelines, QAA, UK (2004) 'den türetilen ve bu tarihe kadar C4FF
tarafından uygulanan APL kalite güvence ilkelerinin bir kontrol listesi yer almaktadır.
20

KAYNAK:
Cedefop
(2011).
Kaynak
Cedefop’a
dayanmaktadır,
Lügat: Eğitim ve alıştırmada kalite, Lüksemburg: Publications Office of the European Union.

21

VET

kalite

https://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-Quality-Assurance-Reference-Framework
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ekibi.

4.5.1. APL Kalite Güvence İlkeleri ve Kontrol Listesi

1. Prensip: Önceki öğrenmenin akreditasyonuna ilişkin kararlar, mesleki bir yargı
meselesidir. Karar verme süreci ve sonuçları şeffaf, titiz ve adildir.
2. Prensip: Bir Mentor Kursu adayı, akreditasyon süreci ile tanınabilecek öğrenme oranı
olarak% 50'den fazla genel kredi talep edemez. İlerlemenin çıkarımları, herhangi bir ara
yeterliliğin verilmesi ve nihai yeterliliğin sınıflandırılması veya derecelendirilmesi açık ve
şeffaftır.
3. Prensip: Yetkili bir sağlayıcı tarafından akredite edilmiş olan önceki deneysel ve / veya
sertifikalı öğrenim, stajyerin / mentinin CPD sertifikasında açıkça belirtilir.
4. Prensip: Eğitim organizasyonu / sağlayıcı, önceki öğrenmenin akreditasyonu için
politikaları, prosedürleri ve uygulamaları hakkında aday / menti, eğitim personeli, sınav
yapanlar ve paydaşlar için açık ve erişilebilir bilgileri özetlemiştir.
5. Prensip: Önceki öğrenmenin akreditasyonuna yönelik politikalarında, prosedürlerinde ve
uygulamalarında yetkili bir sağlayıcı tarafından kullanılan terminoloji, kapsam ve sınırlar, bilgi
ve kılavuz materyallerinde açıkça tanımlanmıştır.
6.

Prensip: Önceki deneysel ve / veya önceden sertifikalandırılmış öğrenmenin

akreditasyonuna yönelik iddiaların değerlendirilmesine yönelik süreç (ler) i ana hatlarıyla
açıklayan bilgi ve kılavuz materyalleri açık, doğru ve kolayca erişilebilirdir.
7. Prensip: Yetkili sağlayıcı, öğrenmenin tanınması için talepleri dikkate almaya uygun
değerlendirme aralığı ve biçimlerini değerlendirmiştir.
8. Prensip: Önceki öğrenmenin akreditasyonu için bir talebin değerlendirilmesinde
kullanılacak kriterler adaylara, eğitim personeline, paydaşlara ve değerlendiriciler ile sınav
görevlilerine açık hale getirilir.
9. Prensip: Adaylar, önceki öğrenmenin akreditasyonu için bir iddiayı desteklemek için
uygun görülen kanıtların niteliği ve çeşitliliği hakkında tam olarak bilgilendirilir.
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10. Prensip: Deneyimlerden elde edilen öğrenmenin değerlendirilmesi, kurumun kalite
güvence ve kontrol prosedürleri dahilinde iç ve dış incelemeye ve izlemeye açıktır.
11. Prensip: Önceki öğrenmenin akreditasyonu ile ilgili kararların alınması ve doğrulanması
için yetki ve sorumluluklar açıkça belirtilmiştir.
12. Prensip: Önceki öğrenmenin akreditasyonu ile ilişkili tüm personelin rolleri açık ve net
bir şekilde tanımlanmıştır.
13.

Prensip:

Önceki

öğrenmenin

akreditasyonu

için

taleplerin

desteklenmesi,

yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili tüm personelin eğitimi ve desteklenmesi için
uygun düzenlemeler mevcuttur.
14. Prensip: Önceki öğrenmenin akreditasyonu için bir talebin ne zaman sunulabileceği,
talebin değerlendirilmesi için zaman çizelgesi ve sonucu hakkında adaya açık bir rehberlik
verilir.
15. Prensip: Önceki öğrenmelerin akreditasyonu için talepte bulunan adayları desteklemek
ve kararlar hakkında geri bildirim sağlamak için uygun düzenlemeler mevcuttur.
16. Prensip: Önceki öğrenmenin akreditasyonuna yönelik politikaların ve prosedürlerin
düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi için düzenlemeler, kalite güvencesi, yönetimi
ve iyileştirme için belirlenmiş kurumsal çerçeve (ler) içinde açıkça belirlenir.
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Bölüm 5 Sonuç
Bu bölüm ulaşılan sonuçtur ve teklifteki FÇ 4'ün içeriğini yansıtır. Görüldüğü gibi rapor, bir dizi
yenilikçi kavram ve fikirle teklifin gereksinimlerini karşıladı.

Değerlendirme ve kurs geliştirme paralel olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme, öğrenme
stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve çeşitli değerlendirme fırsatlarında akran grubu öğrenimi ve
değerlendirmesi için fırsatlar sağlar (Bölüm 4.2'deki örnek sınıf etkinliklerine bakın). Değerlendirme
uygulaması, bir dizi değerlendirme kriteri aracılığıyla öğrenme çıktılarıyla doğrudan bağlantılıdır. Her
bir öğrenme sonucu değerlendirilir. Bu yeterlilik temelli bir değerlendirme olduğundan, öğrencileri
değerlendirmek için uygun yöntemler kullanılır (Bölüm 4.2'de verilen örneklerde gösterildiği gibi
yazılı ve sözlü, resmi ve gayri resmi). Her Öğrenme Çıktı Birimi için kredi değerlendirme ve
ödüllendirme ECVET uyumludur. Kurs geliştirme, FÇ 2'de belirtilen değerlendirme politikası ve
stratejisini içeren amaçlanan değerlendirme uygulamasını dikkate almıştır.

Öğrencilerin değerlendirilen çalışmalarını dahili ve / veya harici olarak değerlendirmek / incelemek
için bir yol vardır ve bu amaç için bir form tasarlanmıştır (bkz.Bölüm 3, Kısım 3.1 ve 3.2 ve Bölüm 4
Kısım 4.3) Bu formun amacı öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesinde ve notlandırılmasında
daha büyük bir tekdüzelik ve adalet olacak şekilde öğrencilerin değerlendirilen çalışmalarını
örneklemektir. Eğitmenler için öncelikle öğrencinin değerlendirilen çalışmasının örneklenmesine
odaklanan bir rehber vardır;buna ek olarak, önerilen kurs ve ISO sertifikasyonu ve kursun
akreditasyon makamları tarafından akreditasyonu için yeterli değerlendirme olanakları ve
materyalleri mevcuttur. Tüm eğitmenlerin eğitim içeriği (4 Ünite Öğrenme Çıktıları) ve
değerlendirme sürecinden geçerek tüm değerlendirme fırsatlarından geçmeleri ve her bir
değerlendirme kriterini karşılamada en az bir Başarı derecesi elde etmesi beklenir.

Değerlendirme uygulaması ayrıca, önceki öğrenmenin tanınması (RPL) için bir mekanizma, resmi ve
gayri resmi ve bunun akreditasyonunun (APL) olmasını ve eğer öğrenme başarılmadıysa bir
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kurtarma yolu olmasını sağlayacaktır. Değerlendirme sisteminde, APL süreci, herhangi bir ilgili
önceki öğrenmenin kredilendirileceği önemli bir girişimdir. RPL ve APL, aynı madalyonun iki
yüzüdür, dolayısıyla APL olarak birleştirilir ve gösterilir, çünkü bu aynı zamanda tanımanın
gerçekleştirildiğini gösterir. APL, nitelikli bir eğitmen tarafından ve harici bir değerlendirici
tarafından istenirse öğrenci ile kapsamlı bir görüşme yoluyla elde edilir.

Değerlendirme sistemi birkaç geri bildirim mekanizması sağlar, böylece hatalar sadece düzeltilmekle
kalmaz, aynı zamanda bir daha olmayacaklarından emin olmak için de incelenir. Geri bildirim
mekanizmaları, düzenli inceleme sürecini besler. İnovasyon, özellikle hedef gruptan ve hem dahili
hem de harici sürekli değerlendirme ve geribildirim sisteminden geri bildirim almak için bir
hükümdür. Yeniden değerlendirme için amaçlanan kurtarma mekanizması yeni kabul edilmelidir.
Öğrenicilerden ve eğitmenlerden gelen geri bildirimler yinelemelidir ve bu nedenle değerlendirme
sisteminin yeni bir özelliği olarak da düşünülmelidir. Devredilebilirlik, değerlendirme sistemi ve
öğrenme kredisi ödülünün ECVET uyumlu hale getirilmesiyle korunur.

Burada sunulan rapor, herhangi bir AB uyumlu ECVET planının temel gereksinimlerini vermektedir.
AB tarafından finanse edilen ECVET uyumlu altı farklı kurs örneği değerlendirilmiş ve bunların temel
özellikleri incelenmiştir. MariEMS ve MariepRO gibi yakın tarihli birkaç ECVET uyum projesi
tarafından geliştirilen ECVET gereksinimlerinin çapraz referanslanması için bir sistem, ECVET iyi
uygulama sisteminin (Ek G) tüm yönleriyle uyumluluğu sağlamak için uyarlanmıştır.

Üniversiteler de dahil olmak üzere Avrupa onaylı eğitim kuruluşları (AB, 2009) kendi değerlendirme
ve kalite güvencesine sahiptir. Mentor Kursunu yürütmek isteyen herhangi bir onaylı kuruluşa belirli
bir değerlendirme metodolojisi veya kalite güvencesi uygulanmaz veya uygulanmaz, ancak Kursu
yürütmek için akreditasyon aramak isteyen üniversite / yüksekokul dışı sektör kuruluşları için Ek
C'de örnek bir QAC sağlanmıştır.

Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi, temel Öğrenme Çıktıları ve Değerlendirme Kriterlerini
geliştirmek için yinelemeli bir yöntem kullanıldı ve daha sonra, değerlendirme materyalleri
hazırlanmadan önce uygun değerlendirme yöntemleri geliştirildi / seçildi. Çevrimiçi uygulama /
sorular, FÇ 3'te açıklanan ISO sertifikasyon sisteminde kullanılacaktır. Çevrimiçi sorular, ISO
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sertifikasyonundan vazgeçmek istemeyen öğrenciler için değerlendirme uygulamasını desteklemek
için de kullanılabilir.

Öğrenme Çıktılarının ve bunlarla ilişkili Değerlendirme Kriterlerinin sunulması için seçilen yöntem,
kapsamlı basit kalırken değerlendirme sistemini sağladığı için yenidir. Her Öğrenme Çıktı Birimi,
eğilimli sonuçlara bölünür ve bir veya daha fazla eğilme oturumu tahsis eder ve karşılığında her
oturuma bir veya daha fazla konu tahsis edilir. Grup tartışması yoluyla oturumların ve konuların
özüne ulaşılmıştır.

ISO çevrimiçi soruları, FÇ 1'in bulgularını pekiştirmek için birkaç MCQ ve Doğru veya Yanlış soruları
ile desteklenir ve tüm Öğrenme Çıktıları ve Değerlendirme Kriterlerinin tam olarak
gerçekleştirilmesini sağlamak için çeşitli sınıf etkinlikleri ve sorularla tamamlanır.

Amaçlanan yetkinliklere ulaşılamazsa, APL ve yönlendirmeler için fırsatlar vardır.
FÇ 4'ün geliştirme metodolojisi de yenilikçidir çünkü FÇ 1 (Mentor Profili) ve FÇ 2'nin (Müfredat
Tasarımı) çıktılarını entegre eder ve FÇ 3'ün (ISO Sertifikasyonu) çevrimiçi değerlendirme sistemini
destekler. AB çabalarını ve ECVET'teki iyi uygulama örneklerini kullanarak FÇ 4 geliştirmeyi
hızlandırmak için hızlı bir prototipleme yöntemi kullanılır. Teklifte ana hatlarıyla belirtilen
gereksinimler, birkaç grup tartışması aracılığıyla bu raporun içeriği ile çapraz referans alınmıştır.
Uyarlanan metodoloji, EMCC gibi diğer bazı gerekliliklerin de karşılanmasını sağlar.

Taslak kurs, ECVET uyumlu iyi bir uygulama olarak kabul edilmek için gerekli tüm unsurlara sahiptir
ve Birleşik Krallık'taki büyük bir Mühendislik profesyonel organı tarafından onaylanması
beklenmektedir. İstenen akreditasyon, önerilen Mentor Kursunu, C4FF Üniversitesi'nin MariEMS22
kursunda olduğu gibi Birleşik Krallık'ta tanınan bir SMG olarak sunmaktır. Birleşik Krallık
gereksinimleri bu rapora dahil edilmiştir, Mentor ortakları için zorunlu olmayan Ek F'ye bakınız.

22

4. ve 5. sayflara bakınız of: http://www.marifuture.org/Publications/News/November2018News.pdf
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Annex A – Alignment with EMCC Professional Charter’s Foundation
& Practitioner levels
Table 1 - Alignment with EMCC Professional Charter’s Foundation & Practitioner levels

WBL Mentor
Competences

Key Learning outcomes

Assessment Criteria

Charter’s Capability Knowledge
Evidence (linked to
indicators
(Indicative Content) practice)
Foundation
&
Practitioner levels

1.PLAN - Preparation and induction

1.1. Analyse the context – Ability to

1.1.1 demonstrate



Cooperate with



Prepare

training

understanding of

stakeholders involved in

programme

the school's VET

the mentoring process

description,

to clarify and

Combine

including

review

effectively the school’s

induction

VET needs, the mentee’s

outlining the skills

outcomes and to

and the company’s

and competencies,

set appropriate

needs & expectations

VET systems and

goals (22)

needs





pack

•

assists client

desired



Identify

•
and

congruence
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ensures

Ways

of


identifying



learning needs



Report

How



Reflective

recognise



Learning needs
questionnaire

individual

their

expectations
(22,23)



to
and

journal

describe



Questioning

learning needs



Professional

How needs may
be met through

discussion

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



between

learning

goals

needs



(23)

Identify

learners

VET needs, the mentee’s



and

learning

effectively the school’s

the

through

characterizing adult
Combine

and

context they are in

discuss individual



client’s

that can be met
mentoring (25)

Remember the

special factors

discuss individual

• ensures the client
chooses

solutions

(25)

styles

that need to be
considered

when

mentoring (24)

and the company’s
needs & expectations
1.1.3 identify the





Explain the

• explores a range

company's

importance &

of

expectations

contribution of WBL

achieving the goals

apprenticeship &

(24)

options

for

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
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mentoring





Create and

1.2.1. plan realistic and

manage feasible action

measurable

plans & resources for

outcomes,

achieving the WBL

WBL

learning outcomes



manages a clear

real-world

action

contract for the

business case

plans and processes

coaching/mento

for innovative

objectives/ analyse the

for the achievement

ring with the

mentoring

needs of the apprentice

of

client and,

application

specifying resources

where relevant,

within own

for it (41, 62)

with other

organisation.

Connect the WBL

objectives with the

Develop

the

outcomes

action plans and the

stakeholders



Reflective journal

methods of assessing

(41)



WBL scenario



progress of objectives



Questioning

effectively plan their



Professional

including

appropriate:
support, resourcing
and

contingencies

(62)




and

Create and

manage feasible action

Deliver

learning

objectives

and

processes

for

• helps client to
develop and
identify actions
that best suit
their personal
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action plan

• assists clients to
actions

determine

Developing a

learning



1.2.2.



• establishes and

discussion

arrange feasible action

plans & resources for

mentee,

plans

achieving the WBL

and school (63)

of

learning

scenarios for achieving

objectives/ analyse the

the WBL objectives

needs of the apprentice


company

preferences (63)





• uses several
established tools

Create learning

and techniques


develop business

to help the client

appropriate teaching

cases for

work towards

methodology to them

mentoring

outcomes (69)

scenarios and link the

application (69)


1.2.3. identify and plan

Estimate the necessary

the necessary resources
to

perform

the

Identify and justify

•

resources to perform the

resources

and/or

established tools

mentoring process

materials

required

mentoring process



for mentoring (69)

uses

1.2.4.

define

together

client

work

Make decisions

together with the

with the VET tutor and

mentee concerning the

the mentee the optimal

operating rules during

skills transfer plan

the mentoring process
at workplace


Coordinate with
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and

techniques to help the
outcomes (69)



several

towards

Select

appropriate

resources required for
mentoring

the VET school tutor for
developing the optimal
skills transfer plan for
the WBL mentee
2. DO – Mentoring

2.1. Socialize the Mentee – Ability to

2.1.1.

prepare

welcoming
ensure
commitment

pack

Understand what

the

mentorship is/identify

and

its differences from

mutual
to

productive relationship

a



the
the

teaching, coaching)

socialisation of the



Identify and discuss
the

qualities

and

skills required in a
mentor (1,2,3, 4, 34,

the VET school tutor for
skills transfer plan for

the

35. 36)

Coordinate with

developing the optimal

mentor,

role (1, 2,3, 4, 6, 34.

mentee in the company


of

boundaries of the

mentee
Lead the

and

discussing

Indicate ways of

socialization of the


role

responsibilities

similar terms (e.g.


Identify and analyse

35, 36)


• behaves in a

manner that facilitates
the coaching/mentoring
process (1)

of

diversity

in

their

coaching/mentoring



• describes their own
beliefs

attitudes

What
does a mentor



practice (2)

values,

What is meant by
mentor

• manages issues of

that

and
guide

coaching/mentoring
practice (3)
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responsibilities

their

Demonstrate
understanding





have



Report

How to recognise



Presentation

the boundaries of



Questioning

the role



Professional

Qualities

of

a

mentor


Skills of a mentor



How to create the
necessary
for a mentor

skills

Discussion

the WBL mentee


mentorship (7),




How to begin a

the

• behaves in alignment

mentoring

welcoming

requirements of for

with their values and

conversation

leaflet/presentation/pa

successful

beliefs (4)

ask

ck with a summary of

Internship/Apprentic

the WBL content

eship and the role of

•

self-

questions with the

awarding, accrediting

understanding based on

use of models such

become familiar with

or authorising bodies

an established model of

as

the working

(40)

human behaviour and

**OSCAR

rigorous reflection on

***TGROW



Produce a

Help the mentee

environment and



Explain

Describe

different

Mentorship

and obligatory issues.

methods/approaches

effective

mentoring
builds



practice (34)

describe work safety

and

*GROW,
and

Examine how to
develop individual

and characteristics of

• identifies when their

professional goals

good practices. (43)

internal

is

and career plan

interfering with client

with an individual

the mentee would share

work

or

throughout the program



Communicate

the common ground
which the mentor and





Assess WBL

process
and

adapts

the

team

behaviour

members

to

appropriately (35)

enhance
motivation levels.

mentee’s commitment
on the objectives, action

• responds to client’s

plans & methods of

emotions

without

assessing progress of

becoming

personally

objectives

involved (36)



Psychological
concepts

that

support mentoring
including
Neurological
Levels,
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Natural

• explains the benefits of

Language

coaching/mentoring

Programming

both for the client and

(NLP)

in relation to the client’s

Transactional

context (7)

Analysis.

•

follows

professional

the

EMCC

code

of

ethics or an equivalent
(40)
•

describes

own

coaching/mentoring
process and style to
client so that client is
empowered to make an
informed decision to go
ahead

with

coaching/mentoring
(43)
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and


2.1.2.

Provide

the

provide

Locate the fundamentals

about

of the workspace and

information

company’s profile and

the

the

culture

culture

information

necessary

organizational

about

company's

• ensures congruence

company's

integrate

and the context they are

mentoring into the

in (23)

business to support



its needs and
• works effectively with
client preferences and,

culture (23, 46)
incorporate

where relevant, policies

mentoring

and procedures of the

programme into the

sponsoring organisation

business objectives

(46)

(23)
2.1.3. explain company's
policies and procedures

Correlate

companies’



policies & procedures
with

the

whole

mentoring process
•ensures congruence
between client’s goals

2.1.4. ensure a sound

Apply a “learning by

social and behavioural

seeing” process. Hence,

and the context they are

integration

reflect the moral issues

in (23)

within

workers and Mentee

and be a role model for
the mentee.


2.1.5. act as liaison with
stakeholders involved in

Unite
involved

stakeholders
in

Provide

the

necessary



•

works

effectively with client

the
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Identifying how to

between client’s goals

policies, procedures
and



objectives

the mentoring process
2.1.6.

promote

information

mentoring process
the

Motivate the mentee to

about

preferences and, where

the

relevant, policies and

School’s/training

procedures

sponsoring organisation

relationship

appreciate the value of

centre’s

policies,

between the Mentee

attaining knowledge of

procedures

and his school

formal training

culture (46, 70)

and

of

the

(46)
• explains and works
with

models

from

client’s context (70)
1.2


Organize mentee’s dayto-day tasks

Professionalize the Mentee – Ability to

Empower

the

knowledge,

experience,

know-how,

and

competences

Connect

and

his/her

intermix
vocational

belief in helping others

professional

to develop (15)

passing
knowledge

on

the

• believes that others

and

learn

best

know-how

and

assigning day-to-day

competences

with

tasks (15, 16, 17, 18,

• checks thoroughly for

personal

19, 20, 21, 28, 52, 53,

understanding (17)

and

the





themselves (16)

56, 57).

mentoring procedure on

• uses an active listening

the whole

style (18)





for

experience as well as

profile



by

knowledge, experience,

mentee’s

2.2.2. professionalize the

• demonstrates

mentee in his/her
development,

2.2.1. transmit vocational



Demonstrate the
• explains the principles

professional rules and
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Mentee and promote his
employability

work ethics


of questioning and at
least

Align WBL tasks

one

framework

(19)

to sector needs

• offers feedback in an
appropriate style (20)
• offers advice and ideas
only when appropriate
(21)
•

ensures

leaves

the

the

client
session

enabled to use new
ideas and learning (28)
• ensures client’s non
dependence

of

the

coach/mentor (52)
•

explains

blocks

potential

to

effective

listening (53)
• enables client to make
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connections

between

feelings, behaviours and
their performance (56)
•

uses

a

range

of

questioning techniques
to raise awareness (57)
2.2.3.

support

empower

the

towards

and
Mentee

independent

Inspire

mentee

for

developing to a lifelong
learner

self-professional
development/professiona
l autonomy


Recognize the

2.2.4. facilitate creative

benefits of creative

thinking, problem solving

thinking and problem

and working culture to

solving in WBL

address
needs

the

mentee's



Identify the

mentee’s needs


Formulate

questions that
correspond to the
mentee’s needs


Develop a
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learning plan that
nurtures creative
thinking, problem
solving and working
culture
2.2.5.
transferability
knowledge

ensure

Assess the degree which

of

the desired tangible and

and

competences

in

other

intangible

material delivered can
be

workplaces

WBL

applied

to

other

workplaces

2.2.6. advise the WBL

knowledge and Commit

Mentee

to self-monitor own

on

matters

related to work



Transfer





performance


Communicate

creatively to build trust
2.2.7. perform as a role

Inspire as a role model

model and subject expert
resource

2.3. Implement effective mentoring practices – Ability to
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2.3.1.

ensure

effective

Give examples of effective

Identify



and

•

identifies

discuss styles of

patterns of client

mentoring to meet

thinking

implementation of the

learner needs (55.

actions (55)

agreed WBL plan

65, 68)

coordination

and

mentoring practices



•

Discuss

helps

identify

and

client

of

actions (65)

their

goals

•

and

develops

coherent model of

facilitate

coaching/mentorin

have been met

more

66, 68)

established

provide

2.3.2.
2.3.2.

Adult

if different mentors train

for

the mentee

within

mentoring
the

organisation

Education/Andragogical
principles

an

innovation culture

Coordinate the WBL plan
apply

Create



briefing
situations

taking
responsibility

of

conducting de-

• ensures client is

to

identify
for

barriers

their own decisions,
actions

during

mentoring practices



Ways

and



Mentoring

Develop

learning approach

strategies and

mentoring

(64)

incorporating
them into the

strategy
incorporating

•

describes
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and

intended

Assessors
observation
WBL

scenario

plan

for feedback





opportunities

models (68)


How to create
situations that

g based on one or

achievement (64,

How to ensure
learners needs

a

explore options to
their





mentees to clarify

mentoring

styles

potential

barriers to applying

Different types
of

and

demonstrate ways
assisting





Report



Presentation



Questioning



Professional
discussion

learning objectives

applies at least one

learning

and

method of building

objectives

their

transformation

commitment

into activities (42,

outcomes,

68)


varying

•

levels of potential
for

goals

and actions (66)

Distinguish
between

to

develops


a

achieving

learning objectives

coaching/mentorin

(9, 44, 45, 47)

g based on one or

Mentee

to

classroom

carry

out

assignments

related to the job and
implement them on real

Integrate

•

agrees

for

the

scheduling

when,

WBL

learning

where

scenarios/plan

of



and

Developing
high

a

framework

in

culture
excellence.



school

assignments

a

established

models (68)


Creating

innovation and

coherent model of

more

2.3.3. assist the WBL



performance
initiatives

for

the intern or

how

apprentice and

often the sessions

own team.

will take place (42)

working conditions


•

develops

a

coherent model of
coaching/mentorin
g based on one or
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Motivational
strategies

on

how to mentor

more

established

an
or

models (68)

2.3.4. keep records on
Mentee’s

personal

learning

log/recording

Record

on

personal

•

manages

conclusion of the

learning

conversation (9)

log/recording
according

to

framework (e.g. contract,

framework

learning diary)

contract, learning diary)

varying
potential.


system

system according to the

the

•

(e.g.

recognises

boundaries of own
competence

and

advises the need to
refer
possibly

on

and

conclude

contract (44)
• recognises when
client is unable to
engage

in

coaching/mentorin
g work and takes
appropriate action
(45)
•

manages

the

conclusion of the
contract (47)
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the

team

members with

the

mentee’s

individual


2.3.5.

demonstrate

appropriate

digital

literacy and skills



Use digital tools,

media and technologies
for the needs of
mentorship


Identify Internet

resources for mentoring
and own learning

2.4. Develop a productive mentoring relationship – Ability to


describe the



Discuss

and



• explains how own

2.4.1. recognize and build

principles of a

demonstrate ways of

behaviours

can

upon

productive mentoring

building rapport with

affect

the

relationship/ recognise

individuals

in

coaching/mentorin

the importance and the

mentoring

sessions

challenges of

(10, 11, 12, 13, 14, 48,

mentorship relationship

49, 50, 51, 52)

abilities

of

the

mentee to nurture
productive relationship

a

building


Nurture the

mentee’s abilities



Discuss

g process (10)

What is rapport



How

and

with

respect

maintains

creating

dignity (11)

an

client’s

•

describes

and

can take place (10,

applies at least one

11, 12, 13, 14, 48, 49,

method of building

50, 51, 52)

rapport (12)
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What issues may
cause a negative
rapport



How to create a
climate conducive
to learning

environment in which
mentoring

a

with individuals


and

may

rapport be built

• treats all people

demonstrate ways of

effective





How to establish a
professional
mentoring
relationship



Assessors
observation



WBL

scenario

plan


Report



Presentation



Questioning



Professional
discussion



Surveys



Interviews





Identify the stages of
uses

language

are

the

stages

of

a

mentorship

•

relaltionship (6, 10,

appropriate to the

mentorship

11, 12, 13, 14, 48, 49,

client (13)

relatioship

50, 51, 52)


What

Measure


mentoring

effectiveness (39)

•

develops

through

trust

Giving

feedback

relevant

keeping

individual needs

commitments

and

being

non-

mentee’s strengths

judgemental

with

and weaknesses

client (14)





How to measure

How to measure
level

•

demonstrates

empathy

and

genuine support for
the client (48)
• ensures requisite
level of trust has
been established for
effective
coaching/mentorin
g (49)
•

recognises
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to

and

relationship

of

works

effectively

with

client’s

emotional

state(s)

(50)
• adapts language
and behaviour to
accommodate
client’s style while
maintaining

sense

of self (51)
•

ensures

client’s

non dependence of
the

coach/mentor

(52)

2.4.2.

manage

relationship

this
for

achieving mutual benefit

2.4.3. encourage positive
changes

based

upon

Cooperate

with

the

•

evaluates

effectiveness

mentee for achieving

supervision (39)

mutual benefit

Motivate by focusing on
positive changes

strengths
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the
of

2.4.4.

apply

creative

communication tools and

Communicate creatively
to build trust

techniques to establish
trust

and

open

communication
2.4.5. support the mentee
through
needs

and

Support

the

identifying

through

advocating

needs

mentee
identifying

when/where appropriate

2.5. Manage challenges – Ability to

2.5.1.

Explain

the

key



• explains how

demonstrate

Demonstrate flexibility in

challenges that you

own behaviours

flexibility in adjusting the

adjusting the learning

might face during

can affect the

learning path according

path

mentoring

coaching/ment

programme(10, 11,

oring

13, 35, 36, 44, 48,

(10)

to the mentee's needs,
time

constraints,

resources or other issues

according
mentee’s

to
needs,

the

other issues

50, 54)

time

constraints, resources or

process



Produce a plan to

• treats all people with

address the areas of

respect and maintains

concern (12, 59)

client’s dignity (11)
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Justify the choice of
approaches used to

•

uses

language

implement areas for

appropriate to the client

improvements (59)

(13)

Show examples how
to

motivate

mentee(s)
resolve

the

• identifies when their

and

internal

conflicts

process

interfering with client
work

effectively (61)

is

and

adapts

behaviour appropriately



(35)
• responds to client’s
emotions

without

becoming

personally

involved (36)
• recognises boundaries
of own competence and
advises the need to refer
on

and

possibly

conclude contract (44)




•

describes

and

applies at least one
method of building
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rapport (12)
• uses feedback and
challenge
appropriate

at
times

to help client gain
different
perspectives, while
maintaining
rapport (59)

2.5.2.

use

appropriate

communication skills and

Resolve

conflicts

• uses reviews to
deepen

effectively

understanding and

meet adequate decisions

commitment

to resolve conflicts and

action (61)

minimize their impact on
the mentoring program
and relationship
2.5.4. identify, analyse
and

manage

crisis

Solve complex problems
that might derive during

situations, use adequate

the

apprenticeship/

communication in case of

internship

conflict
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to


2.5.5.

manage

issues

ethical

and protect the

Metnee’s

sensitive

personal data

Recognise ethical



issues


Recognise

sensitive personal data.

Discuss

and

demonstrate

the



•

agrees

appropriate

levels

importance of a code

of

of

confidentiality and

conduct

and

both

confidentiality in a

communication

necessary process steps

mentoring

others (8)

for keeping the sensitive

relationship (8, 40)



Define the



What is meant by



Questioning

code of conduct



Professional

Issues in relation

discussion

to confidentiality

to

• follows the EMCC

personal data.




professional code of

Resolve conflicts

ethics

effectively

or

an

equivalent (40)

3. CHECK – Assessment
3.1. Assess the mentoring outcome – Ability to

3.1.1. apply structured &

Define

structured

&

documented methods to

documented methods to

assess

assess different aspects

at

planned

intervals

of

a)

the integration,

procedure (29)

b)

the acquired
professional
competences,

the



Explain the need for
structured

and

documented
methods to assess

mentoring

different aspects of
the



• bases approach
on

a

model

framework
coach-mentoring
(29)

mentoring

procedure (29)


Explain

how

or
of



Practical
procedures

for

conducting

and

recording

documenting
to
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progress

Assessment plan



Reflective journal



Assessors
observations

ongoing
assessment



and



Questioning



Professional
discussion

c)

d)

the achievement of

review the mentee’s

the objectives and

progress, identifying

documentary

related action plans,

and taking action as

evidence

the relationship

required (30, 67)

used in practical


3.1.2.

include

company’s
the

team

(and

mentees

team (30)

progress (31)

stakeholders

Discuss and apply

relevant) (30)





areas

• reviews progress

within

to mentees on their

and achievement of

practice

progress(32, 33)

outcomes and goals

for

the

for the evaluation of

appropriate (67)

when

•

and

appropriate

the

action



analyse

monitors

reflects
KPIs

and

with

on

as

Understand

and

programme

revises



mentees’

apply good practices

effectiveness of the


assessment

Ability to identify
development

measure ROI (39)
Cooperate



in

(39)

Explain the benefits of
self-assessment

practice

if

providing feedback

mentor

the

of

client

good

in

application

evaluates

competence



collaborators

be

impact on company and

assessment

3.1.4. manage to involve

to

feedback given to

the

Mentee to self-assess

•

obtain

with

satisfaction

3.1.3. commit the WBL



to

outcomes

Assess the WBL mentee’s

in

plan for

How

assessing

the

and the relationship with

Develop



issues to consider



taking

Understanding

whole process (31)

good practice in

• requests feedback

the evaluation of

from

mentoring,

client

on

stakeholders involved in

coaching/mentorin

including cutting

the mentoring process

g (32)

edge
methodology in

•

receives
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and

applying KPIs and

accepts

feedback

measuring ROI.

appropriately (33)




Discuss with the

•

evaluates

the

3.1.5. share and agree the

WBL mentee the

effectiveness

assessment results with

assessment results in a

supervision (39)

the WBL Mentee

productive way




of

Communicate

creatively to build trust

3.2. Self-assess the mentor – Ability to

3.2.1. self-assess the own
WBL

mentoring

practices

against

recognised

good

Reflect & self-



assess performance


Initiate self-

Evaluate

WBL



•

practises

and

mentoring practices

evaluates

against

coaching/mentorin

recognised



their

g skills (5)

Concepts

and

benefits of keeping
a reflective journal

assessment of own WBL

good practices and

mentoring practices

list strengths and

personal

weakness (5)

development

Use

identify areas for

practices




reflective

How to plan own
and

improvement

practice

and

necessary social and

feedback

from

social and behavioural

behavioural

others to review own

effectiveness of the

recognise

and

competences (role model,

competencies (role

mentoring role and

whole process (31)

modify

own

communication,

model, communication,

identify

team work, availability)

development,

Respond and inspire with
3.2.2.

self-assess

work, availability)

the

team

areas



•

monitors

reflects

on

for

and
the



Ability

practice
necessary
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to

as



Reflective journal



Questioning



Professional
discussion

suggesting
3.2.3.

identify

own

Identify own strengths
areas

for

modifications to own

• requests feedback

practice

from

as

strengths and areas for

and

improvement as a WBL

improvement as a WBL

necessary (31, 32,

coaching/mentorin

Mentor

Mentor

33, , 37, 38)

g (32)
•

client

receives

on

and

3.2.4. document the WBL

Discuss with the mentee

Mentee’s assessment of

about his assessment of

accepts

his

the mentoring practices

appropriately (33)

WBL

Mentor’s

mentoring practices

feedback

and competencies along
•

the WBL period

demonstrates

commitment

to

personal
development
through deliberate
action

and

reflection (37)
•

participates

in

regular supervision
in order to develop
their practice (38)

4. ACT – Improvement
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4.1. Remediate the mentoring plan & outcome – Ability to


4.1.1.

revise

the

objectives as necessary
and justify the changes

Assess and



Evaluate a mentoring

interpret the WBL

plan and propose a

mentee’s performance

list of



formal

prescribe necessary

work place training

feedback

process

changes in the

objectives (27, 71.72)

from the client (71)



negotiate

a

arrangement

for
for

and

mutually agree timely
appropriate actions to

plans with academic

interpret the WBL

partner/school

mentee’s performance

39, 71,72)



(27,

coach/mentor (72)


• reviews progress
and learning (27)
•

Judge and

evaluating

effectiveness as a

review of remediation
propose

evaluates

remediate as necessary

prescribe necessary

effectiveness

based on the assessment

changes in the

supervision (39)

results

objectives


the
of

• uses a

formal

best course of action

feedback

process

based on assessment

from the client (71)





• has own processes

collaborative

Assess and



Explain how would
you





changes in
• uses a

Judge and



and learning (27)

order to meet your



objectives

4.1.2.

• reviews progress

Recommend the

Give an example
• has own processes

of assessment schedule
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and suggest changes to

for

evaluating

it

effectiveness as a
coach/mentor (72)


4.1.3.

involve

collaborators

in

the

remediation plans



Cooperate with





stakeholders involved in
the mentoring process


Communicate

constructively in
different environments,
collaborate in teams
and negotiate


4.1.4. inform the school of

stakeholders involved in

the

the mentoring process

revised

objectives

and action plans





Cooperate with

Communicate

constructively in
different environments,
collaborate in teams
and negotiate


Prescribe a list of

changes to remediate
process for school’s
consideration
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4.1.5. communicate with

interpret the WBL

the Academic mentor the

mentee’s performance

strengths and the areas



Cooperate with

in which improvement is

stakeholders involved in

needed

the mentoring process




Assess and

Communicate

constructively in
different environments,
collaborate in teams
and negotiate


Discuss with the

academic mentor the
identified changes to
overcome areas of
concern or areas for
improvements


4.1.6. advise the WBL

interpret the WBL

Mentee

mentee’s performance

concerning

performance both on the





Assess and

Judge and
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job and in school as well

prescribe necessary

as his/her relationship

changes in the

with other employees

objectives


Communicate

creatively to build trust

4.2. Improve the mentor’s practices – Ability to



Develop &



Develop a continuous



•

practises

and

4.2.1. plan actions for

implement a personal

personal professional

evaluates

improving

plan to be updated on

development plan (5,

coaching/mentorin

mentorship

37, 58, 39)

g skills (5)

Mentoring
according

the

WBL

practices
to

assessment results

the



their

Discuss with the
•

mentee about his
assessment of the

demonstrates

commitment



to

mentoring practices and

personal

competencies along the

development

WBL period (39)

through deliberate
action

and

reflection (37)
evaluates
effectiveness
supervision (39)
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the
of





• enables client to
create

new ideas

(58)


•

practises

evaluates


Explain
importance

and
their

coaching/mentorin

the

g skills (5)

of

continuous
professional

•

development and how

commitment

you would inspire the

personal

men)tee(s)

development

for

demonstrates
to

lifelong learner(5, 37,

through deliberate

58, 39)

action

and

reflection (37)
evaluates
effectiveness

the
of

supervision (39)


• enables client to
create

new ideas

(58)

4.2.2.

identify

and

Seek

&

Use reflective practice



•

practises

and



Concepts

and

benefits of keeping

identify
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Reflective journal

address

personal

VET

important

information

and feedback from

evaluates

needs related to WBL

resources

needed

to

others to review own

coaching/mentorin

Mentoring

apply new mentorship

mentoring role and

g skills (5)

principles and tools to a

identify

new mentee

development,

•

suggesting

commitment

for

modifications to own

personal

developing to a lifelong

practice as necessary

development

and modify own

learner

(5, 37, 58, 39)

through deliberate

practice

action

necessary

4.2.3.

demonstrate

personal,

social

learning

to

and
learn

Inspire

mentee

areas

their

a reflective journal


How to plan own
personal

for

development

competence

improvement

to


and

Ability to recognise

reflection (37)
evaluates
effectiveness

the
of

supervision (39)


• enables client to
create

new ideas

(58)

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

identify areas for

demonstrates



as

Individual
learning plan



Questioning



Professional
discussion


5.1.1. Integrity



Value public











good over private gain


Protect the

mentee from immoral or
illegal activity

5.1.2. Counselling

Develop a counselling

Employ counselling skills

scenario in relation to

• explains how own

that include assessment

learning or behaviour

behaviours can affect

techniques to facilitate

anomaly or difficulty

the coaching/mentoring

discussion and mutual

(10, 11, 12, 13, 14, 48,

process (10)

decision-making

49, 50, 51)

between
mentee

mentor
to

and

• treats all people with

create

respect and maintains

positive change on the

client’s dignity (11)

mentoring path
• describes and applies
at least one method of
building rapport (12)
•

uses

language

appropriate to the client
(13)
• develops trust through
keeping

commitments
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and

being

non-

judgemental with client
(14)
• demonstrates empathy
and genuine support for
the client (48)
• ensures requisite level
of

trust

has

been

established for effective
coaching/mentoring
(49)
• recognises and works
effectively with client’s
emotional state(s) (50)
• adapts language and
behaviour
accommodate

to
client’s

style while maintaining
sense of self (51)

5.1.3. Responsibility

Feel the impact





of their role on the
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mentee, the company
and the society (1, 34,
35, 36)


Take

responsibility of their
own learning for
advancing their
mentorship (37)
5.1.4.

Acceptance

peers

by

Communicate
constructively

in

different environments,
collaborate

in

teams

and negotiate (2)

5.1.5. Enthusiasm

Commit to self-





motivation, raised
aspirations and belief in
one’s own abilities and
achieving one’s goals


Motivate the

mentee(s)
5.1.6. Positive attitude

Communicate creatively
to build trust
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5.1.7. Empathy


Understand

what empathy is


Integrate

empathy to change
behaviour and build
better relationships (35,
48)


Understand

others in terms of
learning barriers

5.1.8. Team player

connect and



Demonstrate

how

work with others to

you

and

achieve a set task

assess teamwork (15)





develop



•

demonstrates

belief

in









helping

others to develop
(15)

Communicate

constructively in
different environments,
collaborate in teams
and negotiate (2)


5.1.9.

Good

recognize the

importance of



Describe a situation
to

deal

with

a



•

uses

language

appropriate to the
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communication skills

difficult

interpersonal skills


describe how

colleague/student/m

good communication

creatively to build trust

and behaviour to

communicate

working relationships
Communicate

• adapts language

entee and means to

with other can influence


client (13)

accommodate

effectively (13, 51)

client’s style while



maintaining

sense

of self (51)

5.1.10. Active listening

Communicate





creatively to build trust

have

Analyse
an

and

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
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5.1.11. Professionalism

Take



Explain

how

to



•

uses

language

responsibility of their

accredit the training

appropriate to the

own learning for

programme/course

client (13)

advancing their

by

mentorship (82)


Value public

good over private gain


Protect the

mentee from immoral or
illegal activity


Integrate

empathy to change

an

appropriate

professional body


Explain

the

interpersonal
communication skills
required to facilitate



and behaviour to
accommodate
client’s style while
of self (51)

WBL of mentees (13,
51)

behavior and build
better relationships (48)


Communicate

constructively in
different environments,
collaborate in teams
and negotiate (2)


Self-regulate

their behavior to
positively impact the
team environment (35)
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Questioning



Professional
discussion

• adapts language

maintaining



sense
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Annex B – UK
Workshop Providing Feedback for the Proposed
Mentor Course Content and Assessment
Mentorship Evaluation aNd Training in Organizations for Work-Based Learning (WBL) (#Mentor4WBL) - UK
Multiplier Event Report be kept to 4 or 5 Learning Outcomes maximum and total number of assessment criteria
to 16 or 20 maximum.

The first multiplier event (thematic workshop) of the project took place during the same time of the 2nd
transnational meeting of the project and it was held on 10th April 2019 at Warwick University. C4FF coordinated
the meetings during the two-day transnational partner meetings and took the lead in the multiplier event
activities. The specific workshop was hosted with the participation of 25 experts and stakeholders (15 local and 10
foreigners) from all participating countries: teachers, trainers, academics, in-company mentors and related
stakeholders, local and foreign. All other partners of the consortium from Greece, Switzerland, United Kingdom
and Turkey also participated in this event.

Professor Reza Ziarati welcomed attendees and introduced the project partners.
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Agenda of the workshop:
17:30 Arrival and coffee followed by the Multiplier Event
17:30-17:35 Welcome note and introducing the project partners –
17:35-19:00 Summary of the project, presenting IOs 1 and 2 to participants – Gerasimos
19:00 - 19:30 Going through the evaluation form asking for participant view orally
19:30 Presentation by Professor Reza Ziarati – Training the Trainers for Efficient Shipping, IMarEST sponsored
Lecture for TV Series - References will be made to the Mentor Project’s IOs 1, 2, 3, 4 & 5
The aim of the multiplier event was to attract the interest of teachers, trainers, academic and in-company
mentors, local and foreign, and in general stakeholders. At the end of the event participants were asked for an
oral feedback. There were no negative comments and everyone believed the project will be very successful. The
participants’ endorsement on the intellectual outputs added the necessary validity and the recommendations
from all attendees were incorporated in the course and syllabus design procedures, as the curriculum wished to
integrate the needs expressed by and from participants’ point of view. Apart from their contribution in the
training course development, the participants of the workshops contributed to a learning partnership among the
interested parties developing mutual trust and supporting cooperation between VET and enterprises. It is
considered necessary to bridge the school culture with the company culture; this first thematic workshop aimed
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at tackling this issue by bringing together
schools and training centres with the world of enterprises thus enabling the companies to be physically involved
in curriculum development.
During the event, the leading partner – Eliza Mysiri from IME GSEVEE explained the aim of the project, the target
market, intellectual outputs already completed (IO's 1 and 2) and the ones to be completed for the remaining
duration of the project, as well as expected project outcomes.

Dr Didier Blanc from EFCoCert presented the requirements for ISO compliant certification scheme which will be
applied to the Mentor Project. The "Applicable Glossary, Requirements & Process for developing an ISO
compliant Competence Certification Scheme" handout produced by EFCoCert was distributed among the 28
attendees (see the participants list as Appendix A).
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Professor Reza Ziarati presenting an IMarEST sponsored Lecture for TV Series – Training the Trainers for Efficient
Shipping and making specific references to the Mentor project's Io's 1 and 2. He identified a possible Mentor
course compliant with IMarEST CPD requirements and ECVET compliant. The sample course was praised at the
workshop by several professional ‘accreditators’. A copy of the course was given to several participants. Although
there were some reservations by some participants about ISO certification, overwhelmingly, there was support for
the ISO and it was concluded that ISO compliance would help the project promotion and its future sustainability
both inside and outside the UK.

The partners were warned by several participants of the difficulty to integrate the requirements of several systems
into the intended mentor course. The focus they argued should be on key learning outcomes, indicative content
and key assessment criteria. The number of Learning outcomes should be kept to 4 or 5 maximum and total
number of assessment criteria to 16 or 20 maximum.
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Annex C – A Quality Assurance Exemplar
To qualify for a Registration of Training Organisation (RTO) status in the UK an approved
course evaluation system is required. The Evaluation of the vocational/study
programme/course for Mentor is based on a cited paper (Gozacan and Ziarati, 2002a,
2002b) relating to a set of criteria for programme/course assessment. The paper was the
basis for the UK’s Teaching Quality Assessment (2002-2008) and the most recent version of
it has been applied in several counties including in recent years (2014-2018) in countries
such as Turkey and Lithuania. The focus here is on the analysis of six identified areas
(programme aims and learning outcomes; programme design and credit award; staff;
facilities and learning resources; learning/study process and learner/student assessment
and programme management), each of which is divided into sub-areas. The sub-areas are
described in terms of the ‘indicative evaluation criteria’ with ‘specific indicators’ that are
used as the basis to determine the quality of a study programme. The indicative evaluation
criteria shall be achieved by using the specific indicators which in turn are the qualitative
and quantitative data about the vocational/study programme/course. The Sub-areas,
Indicative Evaluation Criteria and Specific Indicators are provided in Table below. It is
pertinent to note that other partners in the project may decide to have a different
evaluation model acceptable to their Government. The similar versions of the system below
have beren used in a number of countries such as Poland, UK, Turkey, Lithonia and several
others.

Table below shows the sub-areas, evaluation criteria and indicators for MENTOR VET
Programme/Course.
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Table 2 - A Quality Assurance Exemplar

Indicative Evaluation
Specific Indicators
Criteria
1. VET Programme aims and learning outcomes
1.1.1. Rationale of the o Demand for the VET specialists in the
labour market
need
for
the
o Demand for the VET programme/course
Vocational
among applicants
programme/cours
o The relation and position of the
e
programme/course among other study
Sub-areas

1.1. VET
Programme/
course
demand,
purpose and
aims

1.2. Learning
outcomes of
the
VET
programme/
course

VET programmes/courses
1.1.2. Conformity of the o Correlation of VET programme/course
purpose with the mission and the
VET
development strategy of an vocational
programme/cours
education institution
e purpose with the
of
the
VET
institutional, state o Purpose
programmes/courses
intended
for
and European and
acquiring regulated professions and
international
their mobility
directives
o Conformity with EQF and ECTS/ECVET
requirements/criteria
1.1.3. Relevance of the o Correlation of the aims with the purpose
VET
of the programme/course
programme/cours o Compliance of the aims with the type
and the cycle of the vocational
e aims
learning/studies
1.2.1. The
comprehensibility
and attainability
of the learning
outcomes

o Content of learning outcomes
o Level of complexity of the learning
outcomes
o ECTS/ECVET provisions
o Arrangements with other institutions, if
any

outcomes
at
the
1.2.2. Consistency
of o Learning
programme/course
level
the
learning
o Correlation of learning outcomes of the
outcomes
programme/course with those of the
subject level.
1.2.3. Transformation o Continuous assessment of learning
of the learning
outcomes
o Reasonable renewal of learning outcomes
outcomes
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2. Programme/course design and credit award
o Compliance of the vocational study
programme/course
with
the
2.1.1. Sufficiency of the
requirements
of
legal
acts
vocational study
o Compliance
of
the
vocational
2.1.
content
programme/course
with
learning
Programm
outcomes
e/
2.1.2.
Consistency
of
o Relations and sequence of the learning
course
the
Vocational
units/study subjects
structure
unit(s)/subject(s) o Compulsory, elective or free-choice
subjects
study
o Arrangements for credit award and APL

2.2. Program
me/
course
content

2.2.1. Compliance of the o Compliance of the programme/course
content with regulations for Vocational
contents of the
/study area/field
programme/cours
o Compliance of the programme/course
e of studies with
content with general requirements for
legal acts
the learning/study programmes/courses
2.2.2. Comprehensiven
ess
programme/cours
e content

o Themes delivered in the learning
units/subjects
o Forms and methods used in learning
environment (laboratory, on-the-job,
class, etc

3. Staff

3.1. Staff
compositi
on
and
turnover

3.1.1. Rationality of the
staff composition

3.1.2. Turnover
of
Mentors/trainers

3.2. Staff
competen
ce

3.2.1. Compliance
of
staff experience
with
the
vocational/study
programme/cours
e

o Qualification
of
instructors/teachers/Trainers
o Ratio of instructors/teachers and
learners/students
o Ratio
of
full-time
and
visiting
instructors/teachers
o Distribution of instructors/teachers’
workload
o Number of technical staff
o Reasons for staff turnover
o Impact of staff turnover on the
vocational/study programme/course
o Teaching
experience
of
instructors/teachers
o Scope
of
teachers’
selfdevelopment/learning/research
activities and correlations with the
vocational/study programme/course
o Experience of instructors/teachers’
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practical work
o Scope of instructors/teachers’ other
activities (expertise, organisational, etc.)
and
correlations
with
the
vocational/study programme/course
o Compliance of practice and practical
training
supervisors’
professional
activities with the nature of practice
o Experience of coordinator of the
vocational/study programme/course
3.2.2. Consistency
of o Regulation and promotion of teachers’
Mentors/trainers’
professional development.
professional
o Scope of the professional development
and its impact on the vocational study
development.
programme/course
4. Facilities and learning resources

4.1. Facilities

4.1.1. Sufficiency and o Number and occupancy of premises for
learning/studies
suitability
of
o
Technical and hygienic condition of the
premises
for
premises for learning outcomes/studies
learning
o Working
conditions
in
learning
outcomes/studies
resources
(libraries,
learning
environment/study rooms
4.1.2. Suitability and
sufficiency
of
equipment
for o Laboratory (art) equipment and
appliances
learning
o Computer hardware and software
outcomes/studies

o Compliance of activities of the
4.1.3. Suitability and
institutions for practical training with
accessibility of the
the
aims
of
the
resources
for
learning/vocational/studies
specific practical o Ratio of suitable practical training places
with the number of learner/students
mentoring/trainin
o Role of the institution in selecting the
g
sites for practical training
4.2.1. Suitability and
accessibility
of
o Provision with printed publications
learning
required for the vocational/study
material/manuals
4.2. Learning
programme
/books
and
resources
o Access to electronic databases
vocational/periodi
cal publications
4.2.2. Suitability and o Provision
with
methodological
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accessibility
of
learning materials o
o
5. Study process and student assessment
5.1.1. Rationality of
requirements for o
admission to the
programme/cours o
5.1.
e
Learner/Ment
5.1.2
Efficiency
of
ee
enhancing
the o
mission
motivation
of
applicants
and
o
new
learners/students
5.2.1. Rationality of the o
vocational
programme/cours o
e schedule
o
5.2.2. Learner/mentee
5.2.
Study vocational performance o
process
o
5.2.3. Mobility
of
mentors/trainers and o
learners/mentees
o
o
o

5.3.
Learner/ment
ee support

5.3.1. Usefulness of o
vocational
and
academic support o
o

5.3.2. Efficiency
social support
5.4.

5.4.1.

Suitability

of

o

o
o
of o

publications
Access to methodological publications
Provision with learning aids

Competition
and
requirements for applicants
Special requirements

minimum

Actions of an institution in attracting
learners/mentees
capable
to
learn/study
Learner/mentees
motivation
enhancement
Schedule
of
the
learning/study
classes/sessions
Schedule of the assessment/examination
session
Monitoring of learner/student progress
and drop-out rate
Learner/mentee’s participation in selflearning/study
Scope of mentor/trainer mobility and
impact
on
the
learning
outcomes/programme/course
Scope of learner/student mobility and
impact on studies
Arrangements for credit transfer and
APL
Informing about the programme/course
and its changes
Counselling provision and learning
issues
Learner/mentee counselling on career
possibilities
Possibilities to learning/study according
to individual units/programme/course
Possibilities of learners/mentee to
repeat learning and to retake
evaluations/assessment/examinations
Psychological, sports, health and cultural
support
Grants and benefits
Provision with dormitories
Correlations of criteria with the
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Learner/stud
ent
achievement,
progression
and
assessment

assessment
criteria and their o
o
publicity
5.4.2.
Feedback o
o
efficiency

intended learning outcomes
Composition of the assessment grade
Publicity of assessment criteria

Methods of feedback
Effect of feedback on learner/mentee
achievements and progression
5.4.3. Efficiency of final o Requirements for final assessment
assessment/qualif o Procedure of final assessment
o Results of final assessment
ication award
5.4.4. Functionality of
the system for
assessment
and
recognition
of o Assessment demand
achievements
o Assessment procedures and results
acquired in nonformal and selfeducation.
o Number of employed mentees and
5.5
Mentee 5.5.1. Expediency of
reasons of failure to get a placement
placement
mentee placement o Correlations of mentee professional
activity with the programme/course
6. Programme/course management
o Composition and functions of the
6.1.
programme management
6.1.1. Efficiency of the
Programme/
o Coordination of collegiality with
programme
course
personal responsibility in decision
management
making
administratio
activities
o
Information about programme/course
n
monitoring
o Evaluation as a regular process
6.2.1. Suitability of the o Preparation of evaluation parameters,
programme/cours
methods and aids
e
quality o Credit transfer and awards
o Publicity of evaluation process and
evaluation
results
o
Application of evaluation results
6.2.2. Efficiency of the
6.2. Internal
programme/cours o Benefit of the actions for quality
quality
improvement
e
quality
o Dissemination of quality improvement
assurance
improvement
results
o Participation of learners/mentee in
quality evaluation and improvement
6.2.3. Efficiency of
o Participation of instructors/teachers in
stakeholders’
quality evaluation and improvement
participation
o Influence of external stakeholders on the
learning/study quality
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Table 1. Sub-areas,
Programme/Course

Evaluation Criteria and

Indicators

for

MENTOR VET

General Assessment Grading System is as shown below.
Vocational programme/course assessment in points by evaluation areas
Evaluation of an
area in points*

No. Evaluation Area
1.

Programme/course aims and learning outcomes

2.

Programme/course design and provision for credit awards

3.

Mentoring/Instructing/Training staff

4.

Facilities and learning resources

5.
6.

Learning/study process and learner/mentee’s performance
assessment
Programme/course management
Total:

*1 (unsatisfactory) - there are essential shortcomings that must be eliminated; 2
(satisfactory) - meets the established minimum requirements, needs improvement; 3 (good)
- the field develops systematically, has distinctive features; 4 (very good) - the field is
exceptionally good.
An Example of Evaluation Outcome - Referral - Re-evaluate area 1 in 3 months time
Table 2. Vocational programme/course assessment in points by evaluation areas
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Annex D – Synthesised Learning Outcomes and
Assessment Criteria
Summary of Learning outcomes and assessment criteria with references to the learning
material
The assessment criteria are based on the learning outcome and the learning outcomes are
devised in relation to the learning material incorporated in the course. The learners must
complete all the outcomes fully to achieve a Pass grade. Assessment is based on
demonstrating effective understanding and/or application of performance criteria for each
outcome. The following table summarises the Learning Outcomes, references to the
Learning Material and the assessment Criteria.
These learning outcomes are based on Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle which formed the
basis of the Mentor Learning and Competence Matrix developed in FÇ 1. PDCA cycle
focused on four key aspects:





Preparing the mentor
Doing mentee plans collaboratively
Implementing mentee plans
Assessing mentee plans

This cycle fits with the Mentor Learning and Assessment Matrix (IO 2), and the EMCC
recommendations on mentoring practice (The Professional Charter for Coaching and
Mentoring, 2011) as recommended in FÇ 3.
Table 4 is presented on the next page.
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Table 3 - Synthesised Learning Outcomes and
Assessment Criteria

Key
Learning
Outcome
s (LOs)

Unit
of
Outcomes
Material –
Content

Learning
-Learning
Indicative

Assessment
criteria (AC)

Charter’s
Capability
indicators
(EMCC
Competence
Framework
2015)

Learning
Outcome
1
Ability to
explain
what is
mentorsh
ip, what a
good
mentorsh
ip
program
me
should
include,
and what
skills
a
good
mentor
should
display

Chapter/Module/Unit 1

The role of a mentor
in organisations

The
key
skills
required in mentorship
(self-reflection, listening,
questioning,
problem
solving, coaching with
GROW
tool,
offering
feedback
and
advice/insights, structuring
goals)

The importance of
understanding
self
in
mentorship – the mentor’s
values, beliefs, behaviours,
strengths and weaknesses

How
to
use
psychological approaches
such
as
transactional
analysis, and cognitive
behavioural coaching in
mentoring sessions


Demonst
rate
understanding
of the role of a
mentor

Describe
different
mentorship
methods/appro
aches/ key skills
and
characteristics
of good practice

Describe
how
selfawareness
is
crucial in being
an
effective
mentor

Foundation &
Practitioner
levels
Understanding
Self:

Behaves
in a manner that
facilitates
the
mentoring
process (1)

Describes
their own values,
beliefs
and
attitudes
that
guide
their
coaching/mentor
ing practice (3)

Behaves
in alignment with
their values and
beliefs (4)

Builds self
understanding
based on an
established
model of human
behaviour
and
rigorous
reflection
on
practice (31)

Identifies
when
their
psychological
processes
are
interfering with
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client work and
adapts behaviour
appropriately
(32)

Responds
with empathy to
clients emotions
without
becoming
personally
involved (33)
Managing
the
contract

Explains
the
difference
between
mentoring/coach
ing and other
professions (38)

Recognise
s boundaries of
own competence
and advises the
need to refer on
(42)
Building
the
Relationship

Explains
how
own
behaviours can
affect
the
mentoring/coach
ing process (10)

Describes
and applies at
least one method
of
building
rapport (12)

Demonstr
ates
empathy
and
genuine
support for the
client (46)

Ensures
requisite level of
trust has been
established (47)
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Recognise
s and works
effectively with
client’s
emotional state
(48)

Adapts
language
and
behaviour
to
accommodate
client’s
style
while
maintaining
sense of self (49)
Enabling Insight
and Learning

Explains
potential blocks
to
effective
listening (51)

Uses
a
range
of
questioning
techniques (55)
Use of Models
and Techniques

Bases
approach on a
model
or
framework
of
mentoring
coaching (27)
Learning
Outcome
2
Ability to
prepare
mentorin
g
plans
outlining
WBL
objectives
and

Chapter/Module/Unit 2

Effective contracting
with the mentee
to
establish expectations and
boundaries
of
the
mentoring programme

Developing career
plans, high performance
initiatives and SMART
goals for the intern or
apprentice

How to facilitate
meetings
with
key

To be able to:

Explain
the
requirements of
successful WBL
mentorship
plans

Demonst
rate
understanding
of mentorship
through
mentoring
contracting and

Managing
the
Contract
 Explains the
benefit
of
mentoring both
for the client and
in relation to the
client’s context
(7)
 Abides by the
EMCC
professional code
of
ethics
or
equivalent (37)
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actions
taking
into
account
the key
stakehold
ers’ needs
and
expectati
ons, and
the
mentees
skills and
aspiratio
ns

stakeholders (using the key
skills
assertiveness,
empathy, and clarity in
communication)

How to build in soft
skill/interpersonal
skills
development into SMART
goals

Ensuring
congruence
between
mentee goals and the
organisation's
vision,
mission and goals.

planning

Incorpor
ate mentoring
programme into
the
business
objectives

Establishes
and manages a
clear contract for
the
mentoring
with the client
and
where
relevant
with
stakeholders
(39)
 Agrees
a
framework
for
scheduling when,
where and how
often
the
sessions will take
place (40)
Enabling Insight
and Learning
 Enables
clients to create
new ideas (56)
Outcome
and
Action
Orientation
 Engages the
client to explore
a
range
of
options
for
achieving
the
goals (23)
 Assists clients
to
effectively
plan their actions
including
appropriate:
support,
resourcing and
contingencies
(60)
 Helps client
to
identify
actions that best
suit
their
personal
preferences (61)
 Describes and
applies at least
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one method of
building
commitment to
outcomes, goals
and actions (64)
Learning
Outcome
3
Ability to
implemen
t
the
mentor
plans
efficiently
and
effectivel
y
ensuring
both
formal
and
informal
learning
and
assessme
nt

Chapter/Module/Unit

To be able to:


How to develop a
mentoring culture.

How to motivate the
mentee to achieve their
plans, and identify patterns
of client thinking and
actions

How
to
communicate plans to key
stakeholders

How
to
give
effective feedback and have
difficult conversations

Developing
soft
skills according to adult
learning theory


Encourag
e an innovation
culture
for
mentoring
within
the
organization

Develop
mentoring
strategy
incorporating
learning
objectives into
activities

Distingui
sh
between
varying levels of
potential
for
achieving
learning
objectives

Socialise
and
professionalise
mentee(s)
through
a
programme of
soft skills

Manage
challenges
as
they arise with
responsibility,
integrity,
and
empathy

Commitment to
Self
Development
 Practices and
evaluates their
mentoring skills
(5)
Managing
the
Contract
 Recognises
when client is
unable to engage
in mentoring and
takes
appropriate
action (43)
 Works
effectively with
client
preferences and
where relevant
policies
and
procedures of the
sponsoring
organisation (44)
Building
the
Relationship
 Ensures
client’s
non
dependence
of
the mentor (50)
Enabling Insight
and Learning
 Identifies
patterns of client
thinking
and
actions (53)
 Enables client
to
make
connections
between feelings,
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behaviours and
their
performance
(54)
 Uses
feedback
and
challenge to help
client
gain
different
perspectives
while
maintaining
rapport
and
responsibility for
action (57)
Outcome
and
Action
Orientation
 Ensures
client is taking
responsibility for
their
own
decisions actions
and
learning
approach (62)
 Helps client
to
identify
potential
barriers
to
applying actions
(63)
Learning
Outcome
4
Able
to
assess
mentorin
g outputs
and check
to
identify
areas for
improve
ments

Chapter/Module/Unit 4

Practical procedures
for
conducting
and
recording
ongoing
assessment
and
documenting
progress.
including self assessment
of the mentor

How to identify
areas for development in
the mentee and for the
mentor

Good practice in the
evaluation of mentoring,

To be able to:

Carry out
APL and assess
effectiveness
and efficiency of
the mentoring
programme

Check
achievement
against planned
tasks
and
expectations
and
review
plans
make
changes

Enabling Insight
and Learning
 Uses reviews
to
deepen
understanding
and commitment
to action (59)
Outcome
and
Action
Orientation
 Reviews with
their
client
progress
and
achievement of
outcome
and
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and areas
of
concern

including cutting edge
methodology in applying
KPI’s and measuring ROI

Developing
a
remediation
plan
if
necessary
to
ensure
outcomes are met or
outcomes are revised.



Demonst
rate competence
to develop and
assess
nonformal learning

Assess
skills such as
selfdevelopment,
working as a
team member,
communication,
problem solving,
IT skills, finance
and
relevant
business
competences

goals and revises
as
appropriate
(65)
Evaluation
 Uses a formal
feedback process
from the client
(69)
 Establishes
rigorous
evaluation
processes with
clients
and
stakeholders
(70)
 Evaluates
outcomes with
clients
and
stakeholders
(71)
 Has
own
processes
for
evaluating
effectiveness as a
mentor/coach
(72)
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Annex E – Sample MoU and Learning Agreement

Memorandum of Understanding

1.

Objectives of the Memorandum of Understanding

Institutions signing this Memorandum of Understanding declare that


They mutually accept and recognise their respective status; They mutually
accept and recognise their respective quality assurance policies, including
future adaptations and modifications;



The Memorandum of Understanding is the legal basis for the comparability of
the qualifications hereby identified within the European Qualification
Framework



The Memorandum of Understanding regulates the procedures for
assessment, validation and recognition criteria for the purpose of credit
transfer within the context of the applicable International, European and
National legislation

In addition, it is hereby declared that the institutions signing this Memorandum of
Understanding commit on the respect of the conditions for the operation of the partnership
as set by the MoU and its reviews.
Are other objectives
agreed on? Please
tick as appropriate

2.

X No
☐Yes – these are:

Organisations signing the Memorandum of Understanding

Organisation 1
Country
Name of organisation
Address
Telephone/fax
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E-mail
Website

Contact person

Telephone/fax
E-mail
Organisation 2
Country
Name of organisation
Address
Telephone/fax
E-mail
Website

Contact person

Telephone/fax
E-mail

3.

The qualification(s) covered by this Memorandum of Understanding

Qualification 1
Country
Title
of
qualification

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

[148]

EQF level (if
appropriate
)

4 (an EQF level of between 4-6 can be awarded but this is Dependant on
institutions involved on their specific requirements)

Unit(s)
of
learning
outcomes
for
the
mobility
phases
(refer
to
enclosure in
the annex, if
applicable)
Enclosures
in annex please tick
as
appropriate
Qualification 2
Country
Title
of
qualification
EQF level (if
appropriate
)
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Unit(s)
of
learning
outcomes
for
the
mobility
phases
(refer
to
enclosure in
the annex, if
applicable)
Enclosures
in annex please tick
as
appropriate

4.

Assessment, documentation, validation and recognition

By signing this Memorandum of Understanding we confirm that we have discussed the
procedures for assessment, documentation, validation and recognition and agree on how it
is done.

5.

Validity of this Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding is valid until: 31/03/2020

6.

Evaluation and review process

The work of the partnership will be evaluated and reviewed by by the respective
universities.

7.

Signatures

Organisation / country

Organisation / country

Name, role

Name, role
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Place, date

8.

Place, date

Additional information

See below the suggested outline for the qualification agreed between the organisations. All
Knowledge understanding and proficiency outcomes listed below are to be included in the
Maritime Environment awareness Extended Qualification, but for the Refreshment
Qualification only the Knowledge understanding and proficiency outcomes in purple are
included:
Lecture
hours

Knowledge understanding and proficiency

Tasks
hours

Sample Learning Agreement

9.

Information about the participants

Contact details of the home organisation/Receiving Organisation
Name of organisation
Address
Telephone/fax
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E-mail
Website
Contact person
Telephone/fax
E-mail
Receiving Organisation/Home Organisation
Name of organisation
Address
Telephone/fax
E-mail
Website
Contact person
Tutor/mentor
Telephone/fax
E-mail

Name
Address
Telephone/fax
E-mail
Date of birth
Please tick
Contact details of parents or legal guardian of the learner, if applicable
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Name
Address
Telephone
E-mail

10.

Duration of the learning period abroad

Start date of
training abroad
End date of
training abroad

the
the

Length of time abroad

11.

The qualification being taken by the learner - including information on the
learner’s progress (knowledge, skills and competence already acquired)

Title
of
the
qualification
being
taken by the learner
(please also provide
the title in the
language
of
the
partnership,
if
appropriate)
EQF
level
(if
appropriate)
Information on the
learner‘s progress in
relation
to
the
learning
pathway
(Information
to
indicate
acquired
knowledge,
skills,
competence could be
included in an annex )
Enclosures in annex please
tick
as
appropriate

12.

4 (an EQF level of between 4-6 can be awarded but this is Dependant
on institutions involved on their specific requirements)

Description of the learning outcomes to be achieved during mobility

Title of unit(s)/groups
of
learning
outcomes/parts
of
units to be acquired
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Number of ECVET
points to be acquired
while abroad
Learning outcomes to
be achieved
Description of the
learning activities (e.g.
information
on
location(s) of learning,
tasks to be completed
and/or courses to be
attended)

13.

Assessment and documentation

Person(s) responsible
for
assessing
the
learner’s performance
Assessment of learning
outcomes

1.

How and when will the
assessment
be
recorded?
Please include

14.

Validation and recognition

Person (s) responsible
for
validating
the
learning
outcomes
achieved abroad
How will the validation
process be carried
out?
Recording of validated
achievements
Person(s) responsible
for recognising the
learning
outcomes
achieved abroad
How
will
the
recognition
be
conducted?
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15.

Signatures

Home
organisation/country

Host organisation/country

Learner

Name, role

Name, role

Name

Place, date

Place, date

Place, date

16.

Additional information
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Annex F – UK Additional Requirements
Macro Course Design and Structure Checklist
 Competence Based Course Criteria


Course Learning Outcomes have been clearly decided.



Assessment criteria are in line with the Learning Outcomes



The vocational depth for course has been decided.



The level of course has been agreed.



Prerequisites for course have been investigated and established and the structure of
course is coherent.



The course content has been developed after discussions with internal and external staff
with expertise in the particular area.



The course is ECVET compliant



The course satisfies the range and depth of competences and of knowledge required and
their content has been developed to ensure minimal overlap unless desired.



Delivery methodology of course has been decided.



The total number of credits (ECTS/ECVET) has been established.



The curriculum content satisfies the vocational requirements of the profession.



The assessment methodology for the course has been determined.



Progression routes are well defined.



Transferable skills have been identified.



A progression to further study has been made possible.



A map of mentee-centred activities and opportunities for mentees’ personal
development is available.



The date and times for the Course have been identified.

Training plan – Essentials – Required by the UK

When taking on a mentee the course should consider the following questions:
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Where will the mentee/trainee work and with whom?



What will he/she learn and when?



Who should do the training and when?



What should the mentee/trainee be able to do after each task?

In the United Kingdom, a training plan, and a learning and assessment strategy


must be established by a Registered Training Organisation (RTO5)



is negotiated and agreed upon by the RTO, the employer and the apprentice/trainee
(and

also

the

school,

for

school-based

apprenticeship/traineeship

training

arrangements)


is prepared in accordance with the relevant vocational training order and specifies the
appropriate qualifications in relation to the proposed apprenticeship/traineeship



specifies the formal training requirements



is required to accompany the application to the Commissioner for Vocational Training
for the establishment of the relevant apprenticeship or traineeship.

Training Plans are mandatory requirements for approval of applications to establish
apprenticeships and traineeships under the Apprenticeship and Traineeship Act of 2001.
Therefore, check the relevant legislation in your country to see what is required of you and
what the training plan entails.
Contract Requirements – Required by the UK

It is advisable for all parties involved that the mentee be engaged / employed on a trial basis
first, until the sponsor and he/she find out if this is the right career choice. The
employer/mentor will be able to see whether or not the mentee is everything her/his
application says is true and valid, and to assess the mentee’s competence, before making a
5 UK
Government
Guidance
on
Register
of
Training
Organisations
https://www.gov.uk/government/publications/register-of-training-organisations
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commitment. The pre-assessment
would then help in preparing a training plan. This is a fair system for both parties as it will
the mentee, often a young person to make the right choices concerning her/his future
profession.
The legislation pertaining to probationary periods varies between the countries, therefore,
be sure to check your own country's rules and laws. In the UK, for example, probation may
not last longer than three months.
Conflicts and conflict management – Required by the UK

Conflicts often cannot be avoided when people are working together. Opposing opinions,
interests, values or needs sometimes collide. When a young person is being trained, there
can be specific problems related to a range of issues.

The employer/mentor may have to manage conflicts with mentees/trainees or conflicts that
the mentee may become involved in. The right conflict management can ultimately help to
prevent good will and time to be wasted and must be taken into consideration in the
training contract/learning agreement.
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Annex G - Good Practice ECVET Evaluation
ECVET Good Practice Evaluation – Mentor Course

ECVET
Compliant?
(Yes
/
Referral)

Score - C4FF Comment
Best Practice
Criteria/Scale:5
best 1 Least

1. Is the learning/prior learning/qualification/course/unit competence based where the
course/unit’s content and assessment are based on ability to do?

YES

4

2. Are Learning Outcomes statements of knowledge, skills, and competence that can be
achieved in a variety of contexts?

YES

5
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Competences are in line with professional
regulations (Professional Standards) and
so accurately reflect the needs of the
profession.
Multiple competences covered - need to
ensure that sufficient time is given to
learning and assessing each competence
and the appropriate learning and
assessment methods are used.
Clear indicative content provided
matching each learning outcome and
each learning outcome supported by
several (3 or 4) assessment criteria
(Performance Criteria) in line with the
intended competence (knowledge, skill).
For each assessment criteria there is an
assessment method and time allocated

3. Are Learning Units of learning outcomes components of qualifications where the unit(s) can
be assessed, validated and recognised?

YES

5

4. Do the ECVET points provide additional information about the unit(s) and qualifications in a YES
numerical form?

5

5. Is the Credit given for assessed and documented learning of a learning outcome of a learner
where the credit can be transferred to other contexts and accumulated to achieve a qualification
on the basis of the qualification standards and regulations existing in the participating countries?

n/a
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for learning to take place and a schedule
for assessment.
The Mentor qualification contains 4
macro learning outcomes broken down
into several Learning Units in line with a
given indicative content and set of
assessment criteria. The assessment
method
combines
both
ongoing
assessment based on performance
throughout the course, and a separate
assessment at the end of the course. One
overall grade is given for the Learning
Unit / Qualification. There is an external
evaluation in place which includes a
sample of assessed work.
The number of ECVET points are in line
with accrediting body requirements and
they accurately reflect the learning hours
and learning outcomes.
The Course credit is transferrable through
a
learning
agreement
and
a
Memorandum of Understanding among
the participating institutions and achieved
will lead to a CPD certification and may
lead to an ISO approved certification
scheme. It is feasible to use this
certification process to enrol on higher
level courses in the same domain or
accumulate credits as a unit or part of

6. Are the Mutual Trust and partnership among participating organisations are expressed in YES
Memoranda of Understanding (MoU) and Learning Agreements?
7.1 Does the Memorandum of Understanding (MoU) form the framework for cooperation YES
between the competent institutions, namely does it aim to establish mutual trust between the
partners involved. In this/the MoU partner organisations mutually accept/accepted their
respective criteria and procedures for quality assurance, validation and recognition of
knowledge, skill and competence for the purpose of transferring Credit?
7.2 Is it mandatory to recognise Credit, does the competent institution in charge feel confident YES
that the required learning outcomes have been assessed in a reliable and valid manner.

5

7.3 Does the competent institution in charge trust that the learner’s credit does concern the
learning outcomes expected and these are at the appropriate level
NB:
If there is/was also a provision for Agreements (within an MoU or as an attachment) set up by
sector based organisations (e. g. by Chambers, regional and national authorities), this
should/should have include/included a list of organisations such as VET providers, companies,
etc., who are/were able to operate in the framework set up by the MoU.
8.1 Does the hosting institution assess the learning outcomes achieved and awards credit to the
learner?

YES

5

YES

5
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5

5

unit of another programme/qualification.
Sample Momentum of understanding and
Learning Agreements have been drafted.
Sample Momentum of understanding and
Learning Agreement have been drafted.
The details of the Mentor Course are
clearly stated and assessment and
validation procedures detailed.
The assessment and validation processes
are clearly outlined with all parties
accepting and agreeing to implement
ECVER requirements jointly.
The Mentor qualification have been
clearly broken down into learning
outcomes which ensures that any credit
awarded can be clearly matched to the
learning outcomes.

There are two types of assessment of the
learner’s during the course.
 The continuous assessment of
each leaner as they progress
through each learning outcome
and complete class activities and
participate in group work, 60%
weighting.
 Formal assessment at the end of

8.2 Are the learning outcomes achieved and corresponding ECVET points recorded in a learner’s NO
personal transcript?
9.1 Does the sending institution then recognise learning outcomes that have been acquired?
YES

1

9.2 Does this recognition given in 9.1 gave rise to the award of the units and their corresponding
ECVET points, according to the rules of the home system?

YES

5

10. Is the Credit accumulation a process through which learners can acquire qualifications
progressively by successive assessment and validation of learning outcomes; namely the
accumulation of credit is decided by the competent institution responsible for the award of the
qualification?
11. Is the learner, when they have accumulated the credit required and when all conditions for
the award of the qualification are fulfilled, awarded the qualification?

n/a

YES
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5

5

the course which can be written
or oral and is pass or fefeered
which
covers
all
learning
outcomes of the qualification,
40% weighting.
The two score are combined to provide
the final grade of the learner.
To be drafted by institutes for each
individual cases / exchange/course.
Upon completing the learning outcome,
as evidenced, in the assessment, the
sending institution recognises and accepts
the host institutions assessment and
validation procedures.
Upon completing all the learning
outcomes and passing the course the
Mentor qualification is awarded to the
learner by the home institution according
to the ECVET points and rules of the
home system.
The Mentor Course is one (1) Learning
Unit which results in a qualification. There
is no need to transfer and accumulate this
credit as part of a larger qualification.
Upon passing the course the Mentor
qualification is awarded to the learner by
the home institution.

Total Score
Actions/Comments – Based on the IMPACT/MariFuture ECVET Evaluation System
above and Likert rating Scale recommenced – See below
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ECVET Good Practice – Rating System
The proposed Mentor course was validated through EU funded IMPACT (2010)
Network (Now known as MariFuture (www.marifuture.org) good practice
evaluation outline above and rated in accordance with following scale.
Interested parties may submit their product or service for evaluation at any time.
All submissions will be evaluated against the Good Practice Criteria as published on
this website.
The criteria are graded using the Likert Rating Scale from 1 to 5 to assess each award
criterion. The scoring system is defined as follows:
1: Very weak:

Significant deficiencies

2: Weak:

Addresses the criterion but with some weaknesses

3: Acceptable:

Addresses the criterion satisfactorily

4: Good:

Addresses the criterion with some aspects of high quality

5: Very good:

Addresses the criterion with all aspects of high quality

The total score for the project is the sum of the scores given to the 10 main
performance criteria. The maximum total points that a product or service may
obtain is 50.
The minimum total points that a product or service may obtain to successfully be
accepted in the MariFuture network is 25.
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