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Özet 

IO2, ders müfredatının gelişmesiyle sonuçlanan IO1'de başlatılan geriye dönük tasarım 

sürecine devam etti. IO1 ders tasarımının geliştirilmesi için izlenen öğrenme merkezli yaklaşım, 

eğitim başarılarını kolaylaştırmak amacıyla dikkat odağını öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrenme 

süreçlerine kaydıran müfredat tasarımında da benimsenmiştir.  

Bu bağlamda, kurs müfredatı kurs amaçlarını ve öğrenme hedeflerini açıkça ifade etmiştir, 

böylece öğrenciler kurstan ne bekleyeceklerini ve Avrupa Mesleki Kredi Sistemini başlatırken 

içeriğe yetişkin eğitimi ilkelerine uygun olarak katılmanın neden önemli olduğunun açıkça farkına 

varırlar. Dee Finks (2003) taksonomisinin yenilikçi entegrasyonunu kullanarak şirket içi İşe Dayalı 

Öğrenme (WBL) mentorunun mesleki standartları ve öğrenme çıktıları birimleri (Görev 1) ile 

niteliklerini geliştiren Eğitim ve Öğretim (ECVET) uygulama süreci.  

Daha sonra, kursun yeterlilik matrisi öğrenme çıktılarından türetilenler, mikro-modülerlik 

yaklaşımını izleyerek, öğrenme sürecini kolaylaştırmak için artan genişlik ve derinlik bilgisi ve 

becerilerle kurs içeriğini küçük bağımsız modüler bloklar halinde sıralayan dört modül halinde 

düzenlenmiştir. konu bazlı paket tüketimi yoluyla. Avrupa Nitelikler Çerçevesi (EQF) ve Avrupa 

Mentorluk ve Koçluk Konseyi'nin (EMCC) Yetkinlik Çerçevesi, giriş-çıkış kurs seviyesi 

uyumlaştırması için ikincil kaynaklar olarak kullanılmıştır (Görev 2). Kurs müfredatı, IO3 ve IO4 

sırasında geliştirilen derecelendirme ve değerlendirme gereksinimlerini, senkronize ve asenkron 

katılım ve / veya grup çalışmasının (Görev 3) yanı sıra kurs lojistiği ve politikaları (Görev 4) ile ilgili 

kurs gereksinimleri ve beklentileriyle birleştirdi.  

IO1 metodolojisinin iskele modalitesi, IO2 ders müfredatının oluşturulması için 

benimsenmiştir. Konsorsiyumumuzun farklı AB ülkelerinden çeşitli disipliner ve kurumsal 

uzmanlarının çoklu perspektifleri, karşılıklı olarak onaylanan sentezde yakınsayan diyalektik olarak 

işbirliğine dayalı bir modalitede tartışmaları ve müzakereleri içeren çok çeşitli bağlamsal ve 

durumsal prizma sağladı. Ortakların sinerjileri, IO1, IO2, IO3, IO4 ve IO5'te iki biçimde geliştirilen 

temel kurs öğelerinden oluşan kurs müfredatının oluşturulmasıyla sonuçlandı: kursu barındıran 

web sitesi için tel kafes modellerinde ve indirilebilir bir broşür versiyonu. 

Anahtar kelimeler: müfredat tasarımı, öğrenme merkezli yaklaşım, mikro modülerlik, Dee 

Fink’in taksonomisi, ECVET 
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Giriş  

 

 

Entelektüel Çıktı 2, genel kurs yönetimi bilgileri, her birine atfedilen ilk ECVET puanları ile 

öğrenme deneyimleri yoluyla elde edilecek öğrenme hedefleri, kursun açıklaması ve amacı dahil 

olmak üzere öğrenme merkezli yaklaşıma dayalı ayrıntılı eğitim müfredatının geliştirilmesini ifade 

eder. Öğrenme içeriğinin yapısı ve sıralaması, kurs lojistiği ve genel olarak kurs hedefleri, 

kursiyerlerin sorumlulukları ve performanslarını değerlendirmek için kullanılan kriterler hakkında 

sağlanabilecek tüm açık ve şeffaf bilgiler bu belgede yer alır. IO1'in gelişmiş yetkinlik matrisine 

dayalı olarak kurs boyunca öğrenme aşamasını belirleyecek ortak bir referans noktası olan 

kursiyerlerle "sözleşme" olacaktır. IO'nun etkisi, tüm potansiyel ilgili aktörlere aynı kalitede 

minimum standartlara dayalı bir hizmet sağlamak amacıyla mentor rolü "gayri resmi" olarak atanan 

farklı profesyoneller için standartlaştırılmış eğitim ihtiyacını karşılayacaktır. 

Müfredat tasarımı, kursiyerlere dağıtılacak basılı bir kopya ve kurs web sitesinde 

yayınlanacak dijital bir kopya içerir: 

➢ Kursun amacı ve öğrenme hedefleriyle birlikte kurs açıklaması. 

➢ Bilgi, beceri ve yeterliliklere yol açan belirli öğrenme çıktılarına sahip kurs içeriği. 

➢ Tahsis edilmiş ECEVT puanlarına sahip öğrenme çıktılarının birimleri ve alt birimleri. 

➢ İlgili faaliyetlerle öğrenme senaryoları içeren modüller. 

➢ Takım çalışması, münazaralar, interaktif dersler ve çevrimiçi tartışmalar gibi 

etkinlikleri ve etkileşimlerin nasıl kolaylaştırılacağını açıklayan öğretim yöntemi ve 

materyali. 

➢ Öğrenme çıktılarına ulaşmak için görev türleri ve bunların değerlendirmeye katkıları. 

➢ Müfredatta listelenen tüm ödevlere / sınavlara eklenen ağırlık dahil olmak üzere 

kursun notlandırma politikası, uygunsa takım çalışması ve derse katılım dahil. 

➢ Kurs lojistiği: Kurs bilgileri, iletişim bilgileri, eğitmen bilgileri. 

➢ Kurs politikaları ve değerleri: öğrenme topluluğunun üyeleri için kurs ortamını 

belirlemek için bütünlük, nezaket, kapsayıcılık ifadeleri. 
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Entelektüel Çıktı 2, Dee Fink’in (2003), başlangıç aşaması zaten IO1 ile teslim edilmiş olan 

önemli öğrenme deneyimlerinin geriye dönük tasarım model sürecini takiben kurs tasarımını 

tamamlar. Bu çıktı, şirket içi çıraklık ve staj WBL danışmanlarının profesyonelleşmelerini sağlamak 

için e-sertifikasyon şemasıyla birlikte kaliteli bir e-kursun geliştirilmesi için proje sıralı adımlarını 

içerir. WBL bağlamının dinamizmi ve hem toplum hem de pazar için karşılıklı faydaları ile ortaya 

çıkan bu yeni meslek için IO2, müfredatı geliştirmek amacıyla geriye dönük tasarım modeli sürecinin 

ilk aşamasından sonra gelen orta ve son aşamalarla devam eder. Şirket içi WBL için e-kurs’ta, kurs 

açıklamasının amacı ve öğrenme hedefleri, ECVET tahsisi ile öğrenme çıktıları birimleri, kurs 

modülleri, öğretim ve değerlendirme stratejileri ve tüm kurs lojistiği açıklanır. IO2 çıktıları, tasarım 

aşamalarının devamı ile IO1 sonuçlarına, yani kurs tasarımına dayanır ve ders müfredatını IO3, ISO 

uyumlu sertifikasyon süreci, derecelendirme sistemi ve değerlendirme stratejisi IO4 ile birlikte 

oluşturur. E-kurs, geliştirilen kurs müfredatını içereceği ve IO2 sonuçlarını takiben kurs içeriğini 

geliştireceği için kurs IO2 sonuçlarına dayalı olacaktır. 

İlk bölüm, ortaklar arasında görev bölümü ve çok disiplinli ve çok kurumlu bir konsorsiyumun 

mercekleri aracılığıyla akran incelemelerine dayalı IO2 metodolojisini sunar. 

İkinci bölüm, şirket içi WBL'nin yeterliliği için ECVET uyumlu öğrenme çıktıları birimlerini 

sunarken, şirket içi WBL mentorunun e-kursunun amacından ve öğrenme hedeflerinden ve hedef 

grubundan ve ön koşullarından oluşan açıklamasını içerir.  

Üçüncü bölüm, kurs içeriğini ve sıralamayı, yani ilgili oturumlar ve konularla birlikte sunulan 

kurs modülleri ile ilgili öğretim stratejileri ve kurs gerekliliklerini içerir. 

Dördüncü bölüm, dersin derecelendirilmesi ve değerlendirilmesi için IO3 ve IO4 girdi 

formlarını türetir. 

Beşinci bölüm, Sonuçlar bölümünde IO2'yi özetlemeden önce e-kursta barındırılacak resmi 

ders müfredatını oluşturmak için kurs lojistiği ve politikaları ile ilgili gerekli tüm ayrıntıları 

içermektedir. 
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Bölüm 1 Metodoloji 

 

 

IO1 metodolojisinin iskele modalitesi, IO2 ders müfredatının oluşturulması için 

benimsenmiştir. Konsorsiyumumuzun farklı AB ülkelerinden çeşitli disipliner ve kurumsal 

uzmanlarının çoklu perspektifleri, karşılıklı olarak onaylanan sentezde yakınsayan diyalektik olarak 

işbirliğine dayalı bir modalitede tartışmaları ve müzakereleri içeren çok çeşitli bağlamsal ve 

durumsal bir bakış sağladı. Ders müfredatı, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve başarılı eğitimlerini 

kolaylaştırmak amacıyla öğrenme süreçlerine odaklanan IO2 Müfredat tasarımı için öğrenme 

merkezli yaklaşım gibi IO1 Kurs tasarımı için benimsenen yaklaşımları sürdürmek için 

konsorsiyumdan türetilmiştir. Bu görüşe göre, ders müfredatı, e-kursun başlangıcında 

kavramsallaştırılmıştır ve bu amaçla, ders müfredatı hem bir öğrenme sözleşmesi hem de bir 

öğretme sözleşmesi olarak hizmet veren net bir öğrenme yolu sağlamalıdır. Bu, andragojik yaklaşımı 

izleyen öğrenci için bir uyarıcı niteliğindedir (Knowles, Holton III ve Swanson, 2005, s. 135; Knowles 

M., 1973, s. 58). 

Resim 1 Geriye doğru ders tasarımı süreci modelinin üç aşaması (Dee Fink, 2003) 
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Geriye doğru kurs tasarım süreci modelini içeren öğrenme merkezli yaklaşım, 

konsorsiyumun müfredat tasarımı için metodolojik yaklaşımıyla çakışmıştır, bu nedenle, IO1'de 

halihazırda geliştirilen ilk aşamadan sonraki aşamalar, yani Şekil 1'de gösterildiği gibi ara ve son 

aşamalar, Kurs tasarımı, ders müfredatının tamamlandıktan sonra öğrenme merkezli yaklaşımla 

oluşturulması amacıyla bu IO2'de geliştirilmiştir. Bu anlamda, IO5'te geliştirilecek öğrenme 

etkinliklerinin genel bir şemasını oluşturan öğretim stratejileri ile mikro modülerlik ilkesini 

benimseyen IO1 sırasında geliştirilen öğrenme çıktılarından türetilen ders içeriği için yapılandırılmış 

bir sıra geliştirilmiştir. Değerlendirme ve derecelendirme, ECVET uyumlu şirket içi WBL mentorluk 

hizmeti yeterliliğinin geliştirilme sürecini, mesleki standartları, değerlendirme kriterleri ve IO3 ve 

IO4'ten gelen girdilerle birlikte öğrenim çıktılarını entegre etti. Böylece, son ders müfredatı 

oluşturuldu. 

Konsorsiyum ortakları arasındaki IO2 görevleri bölümünü, konsorsiyum tarafından yapılan 

emsal incelemeleri, fikir birliği ve oybirliğiyle onayla sonuçlanan çoklu perspektifler izledi. IO2 

girdilerle inşa edildiğinden ve diğer IO'lara katkıda bulunurken paralel çalıştığından, bu süreç 

ortaklar arasında sürekli işbirliği ve sinerji içine yerleştirildi. Şekil 2'deki akış şeması, IO2'nin IO1, 

IO3, IO4 ve IO5 ile olan ilişkilerini açıklamaktadır. 
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Şekil 2 IO2 akış şeması 
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Bölüm 2 Ders Tanımı 

 

Ders tanımı için IO1'de geliştirilen Durumsal Faktörler analizi için girdi kullanılmıştır. Kursun 

amaçlarını ve öğrenme hedeflerini Durumsal Analiz bulgularına ve kurs gereksinimlerine göre 

formüle eder. Bu görev aynı zamanda, IO1'de halihazırda geliştirilen öğrenme çıktılarından türetilen 

şirket içi WBL mentorluk hizmeti yeterliliğinin geliştirilmesi yoluyla kursun ECVET uyum sürecini de 

içerir ve değerlendirme kriterleri ile belirli mesleki standartlara karşılık gelen öğrenme çıktılarının 

form birimlerini içerir.  

 

2.1. Şirket içi WBL mentor kursu tanımı 

Etkili bir müfredat, kurs amaçlarının ve hedeflerinin tutarlı bir şekilde ifade edildiği net bir 

kurs tanımını içerir; bu, öğrencinin bir şeyi bilmek için görevi neden üstlenmeleri gerektiğini bilme 

ihtiyacını tatmin etmek amacıyla, eğitim sonuçlarını kristal netliğinde bir şekilde oluşturur (Gravani, 

2012, s. 420; Knowles, Holton III ve Swanson, 2005, s. 64; Woolcock, 2006, s. 12). Amaçlar, eğitim 

çıktısının genel niyetlerini geniş ifadelerle tanımladığından, hedefler somut ölçülebilir bir 

modalitede ifade edilen ve amaçların gerçekleştirilmesine yol açan belirli öğrenme hedeflerini 

tanımladığından, amaç ve hedefler aynı kavramlar değildir (Woolcock, 2006, s. 12; Giannakopoulou, 

2006, s.58). Bu görüşe göre amaç, bir eğitim kursunun genel ve özel olarak tanımlanmamış 

hedeflerinden oluşur; bunlar ayrıntılı olarak incelendiğinde ve gözlemlenebilir ve ölçülebilir belirli 

davranışlara atıfta bulunulduğunda hedeflere dönüştürülür. Bu hedefler açık, gerçekçi ve 

kursiyerlerin ihtiyaç ve beklentileriyle bağlantılı olmalıdır (Kokkos, 2003, s. 6). Bir dersin amacı esas 

olarak ele alınması gereken sorundan, hitap edildiği ve her zaman genel olan hedef kitleden 

bahseder (Karalis, 2005, s.32). 

 

2.1.1. Şirket içi WBL mentor kursunun amacı  

Çıraklık ve stajyerlik için şirket içi WBL danışmanları, işyerleri, menti (öğrenci veya aday) ve 

mesleki eğitim ve öğretim (MÖE) sağlayıcısı arasında bir bağlantı görevi görür. Şirket içi WBL 

mentorunun faaliyetleri ve becerileri ş temelli öğrenmenin kalitesi ile ilgili önemli bir rol oynar. 

Akademik akıl hocasıyla ortaklaşa, şirket içi WBL mentorları işyerinde öğrenmenin hedef odaklı 
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olmasını ve öğrencinin rehberlik ve destek almasını sağlar. Özellikle genç öğrenciler söz konusu 

olduğunda, işyeri danışmanı genellikle çalışma alanındaki bir profesyonelle ilk temaslarıdır. Şirket içi 

WBL danışmanları, bu nedenle, işgücü piyasasına giren gençler için bir örnek ve rol model görevi 

görür. 

Buna ek olarak, şirket içi WBL danışmanlarının çeşitli rolleri, etkinlikleri ve görevleri vardır: 

a) işyeri, öğrenciler veya adaylar ve eğitim sağlayıcılar arasında irtibat kişisi olarak hareket 

etmek; 

b) işyerinin yüksek kalitede güvenli bir öğrenme ortamı sağlamasını sağlamak; 

c) işyerinde öğrenmeyi, mesleki beceri gösterilerini ve yeterlilik testlerini öğretmenler ve 

danışanlar ile birlikte planlamak; 

d) hazırlanan anlaşmalara ve planlara uygun olarak talimat ve değerlendirme uygulamak; 

e) danışanlara rehberlik etmek ve onları desteklemek ve öğrenmelerini değerlendirmek; 

f) çeşitli paydaşlarla birlikte yeterlilikleri değerlendirmek. 

Bu görevler ve faaliyetler, örneğin şirketin büyüklüğüne, şirketin organizasyonel faaliyet 

sektörüne, personel sayısına ve diğer faktörlere bağlı olarak işyerleri arasında farklılık gösterir. 

Bu kurs, katılımcıların bu yeni gelişen meslekte kariyerlerine başlamalarına ve şirket içi WBL 

mentorları olarak başarılı olmalarına yardımcı olacak temel bilişsel, duygusal ve davranışsal 

sonuçları sağlar. IO1'de geliştirilen mesleğin profilinden ve mentiyle bire bir ilişkisinden türetilen 

şirket içi bir WBL mentorunun temel 

yeterliliklerine vurgu yapılır. 

Yeterlilikler, mentorluğun dört 

aşamasına ilişkin Deming'in Planla-

Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PDCA) 

döngüsüne (Tsutsui, 1996) dayalı IO1 

sırasında geliştirilir: hazırlık ve 

başlangıç aşaması, mentorluk aşaması, 

değerlendirme aşaması ve kendini 

geliştirme (mentor olarak). Bu 

döngünün üretkenlik geliştirme 

değişkenini, bireysel sürekli 
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iyileştirmenin kuruluşun sürdürülebilirliğini ve kalite iyileştirme sürecini etkileyeceği varsayımıyla 

bireylere aktaran aşama  da mevcuttur(bkz. IO1, Bölüm 3). Bu PDCA döngüsü, önceki döngülere 

zaten dahil edilen zor olanlardan ayrı olarak, şirket içi WBL mentor yumuşak becerilerinin mesleği 

için gerekli olanı barındırmak için BE aşamasının ek bir aşaması doğaçlama ile değiştirildi. 

 

2.1.2. Şirket içi WBL mentorun ders amaçları  

Dersin amacını gerçekleştirecek somut hedeflerin ifade edilmesi için, Dee Fink'in (2003) 

önemli öğrenme deneyimleri taksonomisini takiben bütünsel bir beklentiler kümesi için nicel ve 

nitel hedefler dengesi geliştirilmiştir (Woolcock, 2006, s. 13). Bu modelin unsurları, hiyerarşik 

öğrenme modeline kıyasla daha çok birbirine bağımlıdır (bkz. IO1, Bölüm 4). Bu metodoloji, 

öğrenenlerin davranışına odaklanan öğrenme merkezli yaklaşım tarafından açısından gerekli 

görülür. Ayrıca,  öğrenenler neyin öğrenilip neyin başarılacağını özellikle belirler; öğrenimler 

gözlemlenebilir, ölçülebilir ve her zaman niceliksel veya niteliksel olarak gösterilebilir. Yumuşak 

beceriler gibi hedefler ise ölçülebilir değildi (Howard, 2012; Denzin, 2010). Bu aynı zamanda, 

yetişkin öğrencilerin, öğrenirken kendi sorumluluklarını üstlenmek için neden yeni bir şey 

öğrenmeleri gerektiğini bilme ihtiyacını ortaya koyan andragojik yaklaşımımızla da uyumludur 

(Knowles, Holton III ve Swanson, 2005, s. 64; Gravani, 2012, s.420). Şekil 3, şirket içi WBL 

mentorunun amacını gerçekleştirmek için kurs öğrenme hedeflerini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kursun amacı WBL mentorlarını küçük ve mikro şirketlerde mentorlujk hizmetlerini iş 

tabanlı öğrenme bağlamında uygulamaları için  gerekli yetkinliklerle donatmaktır.  
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Bu kursun amacı, iş temelli öğrenme 

bağlamında küçük ve mikro şirketlerde 

çırak ve stajyerlere mentorluk hizmetlerini 

gerçekleştirmek için şirket içi WBL 

mentorlarını gerekli yetkinliklerle 

nitelendirmektir.. 

 

Uygulama  Temel Bilgi  

Öğrenmeyi öğrenme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 Şirket içi WBL mentorluk dersinin amacı ve öğrenim amaçları 
 

 

Entegrasyon 

Şirket içi WBL 

mentorluk 

sürecini anlayın 

 

Şirket içi WBL 

mentorluk 

ilişkileri 
oluşturun ve 

bunları yönetin 

 

 

Mentorluk 

kültürünü 

organizasyonel 

bağlamlarına 

entegre edin 

Kendilerini 

danışanlara ve 

topluma açık bir 

insan ağı olarak 

görmeye gelin 

Ortak menfaat 

için bireysel 

aktivasyona ve 

sorumluluğa 

değer verin 

Kişişel gelişim 

üzerine özerk 

şekilde düşünün 

 

İnsan Boyutu  Değerler 
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2.1.3. Şirket içi WBL mentorluk dersinin hedef grubu  

Şirket içi WBL mentorunun kurs hedef grubu, AB WBL mentor, mentee ve mentorluğun 

normatif tanımlarının AB WBL Mentor 3000 ISO 17024 uyumlu Competence Certification Scheme 

(CCS) için ISO uyumlu bir metodoloji yoluyla türetildiği IO3’te işbirliği içinde tanımlanmıştır (bkz. 

IO3, AB WBL Mentor 3000 Yetkinlik Sertifika Planı Temelleri ve kelime haznesi). Öğrenicilerin 

özellikleri IO1'deki Durumsal Faktör Analizinde açıklanır (bkz. IO1, Bölüm 4). Bu bağlamda, IO2, 

mikro veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerle (KOBİ) bağlantılı WBL bağlamında mesleki bilgi ve 

deneyimin çıraklara ve stajyerlerine nasıl aktarılacağını öğrenerek profesyonel olarak gelişmek 

isteyen profesyonellerin kurs hedef grubunu tanımlamaya devam etmektedir. Bu hareket 

noktasıyla, kurs şu gruplara yöneliktir: 

✓ Çıraklık ve staj için şirket içi bir WBL danışmanı olarak nitelendirilerek bir kariyer 

oluşturmak isteyen bir mikro veya KOBİ şirketinin sahipleri veya çalışanları; 

 

✓ Çıraklık ve staj için şirket içi WBL danışmanları olmak isteyen ücretsiz freelancer 

lar(serbest çalışanlar)  

 

✓ Çıraklara ve stajyerlerine WBL mentorluk hizmetleri sunan kamu veya özel kuruluşların 

çalışanları; 

 

✓ Rollerini çıraklık ve staj için nitelikli şirket içi WBL mentorluğuna genişletmek isteyen 

yöneticiler, koçlar, süpervizörler ve eğitmenler; 

 

✓ Çıraklar ve stajyerler için şirket içi WBL mentorluk hizmeti alanında nitelikli uzmanlık ve 

yeterlilik kazanmak isteyen MÖE paydaşları. 

 

 
2.1.4. Şirket içi WBL mentorluk kursunun önkoşulları 

Şirket içi WBL mentorunun kurs önkoşulları, AB WBL Mentor 3001 Competence Certification 

Scheme (Mentor Yetkinlik Sertifikasyon Şeması) doğrultusunda uzman ortaklarımız tarafından IO3 

için EFCoCert, ISO 17024 uyumlu süreç ile ortaya konulan işbirlikçi ve ISO uyumlu metodolojinin 

ardından geliştirilmiştir. Bu bağlamda, IO2, şirket içi WBL mentorluk kursunu alan ve sertifikalarına 

devam etmek isteyen öğrenciler için önemli bir bilgi olduğundan, geliştirilen ön koşulları kurs 

müfredatına aktarmıştır. Bu nedenle, IO3 AB WBL Mentor 3001 Yetkinlik Sertifikasyon Şeması – 

Gereksinimler’de belirtilen ön koşullar aşağıdaki gibidir: 
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The WBL Mentoru aşağıdaki tabloda belirtilen ön gereksinimleri karşılar:  

 

 
Şartlar Gereksinimler  Zorunlu 

1. Eğitim 
seviyesi  

≥ meslek okulu mezuniyeti  
≥ EQF Seviye 4 
≥ mentee’nin başlangıca göre gelişiminin artması  
 

Evet 
Evet  
Evet 

2. İş deneyimi  - Genel iş deneyimi 
- WBL bağlamında WBL mentörü olarak  
- Mentörlük Teknik sektöründe 

≥ 3 yıl 
≥ 1 yıl 
≥ 1 yıl 

3. Mentorlük 
deneyimi 

- Son 2 yıl içinde WBL mentörlük deneyimi  ≥ 4 

 

Tablo 1 IO3’te geliştirildiği üzere şirket için WBL mentorluk sertifikasının gereksinimleri, AB WBL 
Mentor 3001 Yetkinlik Sertifikasyon Şeması- Gereksinimleri 

 

Müfredat, kursa katılımları için sertifika almak isteyen öğrencilere atıfta bulunduğunu açıkça 

belirtecektir, çünkü önkoşul parametreleri, sertifika istemeyen ancak kişisel ve / veya mesleki 

gelişim için kursa katılmak isteyen katılımcılar için isteğe bağlı olacaktır. 

 

2.2. Şirket için WBL mentorluk kursunun ECVET uygulama sürecinin başlatılması  

MEÖ programlarındaki katılımcılar için öğrenme hareketliliği, yaşam boyu öğrenmenin 

(Avrupa Komisyonu, 2009) yanı sıra eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği için stratejik çerçeveye (ET 

2020) birinci önceliği olarak dahil edilmiştir ve Üye Devletler, güçlü olanlardan yararlanmaya 

tamamen kararlıdırlar. Eğitim ve öğretimde sınır ötesi işbirliğini artırmak için mesleki eğitim ve 

öğretim için Avrupa kredi sistemi (ECVET) aracı mevcuttur. ECVET, taşınabilir niteliklere ve 

aktarılabilir öğrenme çıktılarına yol açarak, öğrenme hareketliliğini ve yaşam boyu öğrenmeyi 

kolaylaştırdığı için şeffaflığı artırır (CEDEFOP, 2012).  

Bu görüşe göre, projemiz, ECVET'i geliştirilecek şirket içi WBL mentorun kursu aracılığıyla 

uygulamaya koymak amacıyla ECVET uygulama sürecini IO2 Görev 1'e dahil etti. Etkili bir müfredat, 

amaçlara ve öğrenme hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşılması üzerine edinilen nitelikleri açıkça 

sunar ve bu nedenle, konsorsiyum Üye Devletleri ECVET aracını kademeli olarak uygulamaya davet 

eden 2009 Avrupa tavsiyesini (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 2009) kabul ettiğinden beri, ECVET 

puanlarının şirket içi WBL mentorunun kursuna tahsisi, kurs müfredatına dahil edilmelidir. ECVET 
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uygulamalarının En İyi Uygulamaları'nın ardından bu görev, ECVET uygulama projelerinde uzman 

olan IO4 lider ortağıyla paralel olarak geliştirilmiştir.  

Bu bağlamda, şirket içi WBL mentorunun yeterliliği, ECVET puanlarını tahsis eden öğrenme 

çıktıları birimleri ve ECVET uyum sürecini IO2 ile IO2 arasında bölen ortaklıkların kurulmasını 

kolaylaştırmak için Mutabakat Muhtırası gibi işbirliği anlaşmaları için şablonlar belirlenmesi 

açısından tanımlanmıştır. Konsorsiyum, şirket içi WBL mentorunun EQF seviye 5 yeterlilik eğitim 

kursunun mesleki profilini geliştirmeyi amaçladığından (bkz. IO1, Bölüm 3), Görev 1 için 

verilebilecek IO2 kapsamı, yani ECVET uyumlu süreç aşağıdakilerle sınırlıydı: Şirket içi WBL 

mentorluk süreci hizmetinin belirli bölümlerine çevrilen öğrenme çıktılarının birimlerini gruplamak 

için yeterlilik matrisinin kullanımı ve bunları EQF seviye 5 ve Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi 

(EMCC) Koçluk / Mentorluk seviyeleri için Yetkinlik Çerçevesi ile uyumlu hale getirmek (EMCC & ICF, 

2011). 

2.2.1. Koçluk ve Mentorluk Profesyonel Sözleşmesi  

Profesyonel Koçluk ve Mentorluk Şartı (EMCC & ICF, 2011), EMCC tarafından, Mentorluk ve 

Koçluğun düzenlenmesi ve profesyonelleştirilmesi için Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) ile 

ortaklaşa geliştirilmiştir. Yetkinlik Çerçevesi (2009) ile birlikte koçlar, mentorlar ve üye kuruluşlar 

tarafından mesleki ve etik uygulama için güçlü yönergeler sağlayan Mesleki Şart, dört seviyeli, yani 

Temel, Uygulayıcı, Kıdemli Uygulayıcı ve Usta Uygulayıcı olarak mevcuttur. Avrupa Birliği tarafından 

onaylanan Profesyonel Şart, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin Öz ve Ortak Düzenleme 

Girişimleri Veritabanında bulunabilir (EMCC, 2019 a; EMCC & ICF, 2011). 

EMCC ve ICF inisiyatifi, ortak hedefleri olarak ifade eder:  

“[…] Uygulama koçlarının ve mentorların uygulamalarını profesyonel ve etik bir şekilde 

yürütmelerini sağlamak amaçtır.  Aynı zamanda koçluk ve mentorluk konusunda halkı ve 

müşterileribilgilendirmek ve profesyonel ve kişisel gelişim süreci olarak koçluk ve mentorluğa 

yönelik halkın güvenini arttırmak hedeflenir" (EMCC ve ICF, 2011). 

   Mentorluğun kullanımının giderek arttığını kabul eden Mesleki Şart, eğitim kursları yoluyla 

mentorluk yeterliliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülmesini öneren mesleki Derneklere özgü 

Yetkinlik Çerçevesi tarafından geniş çapta tanınan bir mentorluk profesyonelleşmesine katkıda 

bulunur. Projemiz # Mentor4WBL @ EU, belirli bir mentorluk alanının, yani mikro ve KOBİ'lerin 

çırakları ve stajyerleri için şirket içi WBL mentorluk hizmeti gibi profesyonelleşmeyi öngören 
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Profesyonel Şart mantığıyla tam olarak uyumlu olduğundan, konsorsiyumumuz, Şirket içi WBL 

mentorunun geliştirilecek kursunu EMCC Yetkinlik Çerçevesi düzeyleriyle uyumlu hale getirir.   

2.2.2. Profesyonel Sözleşme Yetkinlik Çerçevesi  

EMCC'nin Yetkinlik Çerçevesi, mentorların kendi seviyelerini anlamalarını ve kurs 

tasarımcılarının bir dizi Avrupa Bireysel Akreditasyon (EIA) seviye tanımlayıcıları ile kurs seviyesini 

değerlendirmelerini kolaylaştıran dört farklı gelişim seviyesinde bir mentorun tanımını sağlar ve bir 

mentorun faaliyet gösterdiği seviyeyi ve Bir rehberlik eğitiminin seviyesini (EMCC, 2019b) ortaya 

koyar.  

Şekil 4'te gösterildiği gibi kategorize etmek için bir dizi Avrupa Kalite Ödülü (EQA) seviye 

tanımlayıcısı kullanılır. Mentorluk ve Koçlukta iyi uygulama için EMCC tarafından belirlenen sekiz 

yeterlilik alanı, yetenek göstergeleriyle desteklenir: bilginin genişliği ve derinliği, fikirlerin sentezi, 

daha önemli içgörüleri harekete geçirme yeteneği, bağlamsal olarak gittikçe karmaşıklaşan 

konularla çalışırken etkililik derecesi ve tutarlılık yaratma ile ilgili daha yüksek bir seviyeye doğru bir 

ilerleme yönteminde mentorluk ve koçluğa kişisel yaklaşım (EMCC, 2019b). 

Performans kriterleri olarak CI (yetkinlik göstergeleri), şirket içi WBL mentorumuzun yetkinlik 

matrisi performans kriterlerinin, IO1 yetkinlik Matrisinde geliştirdiğimiz seviyeyi tanımlamak için 

Profesyonel Şartın Yetkinlik Çerçevesinde sunulan CI'larla uyumlaştırılması için kapsamlı bir 

değerlendirme aracı sağladı. Bir örneği Şekil 5'te görülebilen Professional Charter'in Yetkinlik 

Çerçevesindeki (2009) yetkinlik göstergeleri, çıkış noktasıyla, konsorsiyum, şirket içi WBL 

mentorlarının performans kriterlerinin gelişmiş değerlendirmesini hizalamak için karşılaştırmalı 

analiz metodolojisini benimsemiştir. IO1'de geliştirildiği gibi, ikinci sütundaki türetilmiş öğrenme 

sonuçlarının yanında birinci sütunda yeterlilik matrisi performans kriterlerine sahip bir tabloda CI'lar 

ile IO4 sırasında yeterlilik matrisi,  

EQF seviye 5'e göre her yeterlilik alanı için değerlendirme kriterleri üçüncü sütunda verilmiştir. 

IO4'te geliştirildiği üzere, Profesyonel Şartta (EMCC & ICF, 2011) dördüncü sütunda 

numaralandırılan Profesyonel Şartın Yetkinlik Çerçevesi için hizalanmış CI'lar ve son olarak son iki 

sütun, gösterge niteliğindeki içeriği ve belirtilen yeterliliğe başarılı bir şekilde ulaşmak için gerekli 

teori pratik olmuştur. Ek A'da sunulan bu tablo, konsorsiyum tarafından çok disiplinli ve çok 

kurumlu yapısına dayalı müzakerelerde gözden geçirildi ve şirket içi WBL mentorumuzun ilk iki 

seviyeye uyumlaştırılmasıyla sonuçlandı. EMCC Yeterlilik Çerçevesi, yani, Tablomuzdaki tüm uyumlu 

CI'lar 1-72 arasında değiştiği için Vakıf ve Uygulayıcı seviyeleri, yani sadece Temel ve Uygulayıcı 
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seviyelerine atıfta bulunan CI sayıları belirlendi (EMCC & ICF, 2011). Şekil 6'da görüldüğü gibi 

konsorsiyum, bir sonraki tematik çalıştayımız olan İstanbul'daki 2. Etkinliğimiz sırasında, EMCC 

Yetkinlik Çerçevesi seviyeleri tanımlayıcı metodolojisi ve sonuçlarıyla yeterlilik matrisi uyumları için 

paydaşlardan geri bildirim almaya karar verdi. 

EQF seviye 5'e (bakınız IO1, Bölüm 3) ve referans dokümanlar olarak EMCC Yetkinlik 

Çerçevesinin (2009) Kuruluş ve Uygulayıcı seviyelerine dayanarak, konsorsiyum şirket içi WBL 

yeterliliği tanımlayarak ECVET uyumlu uygulama sürecinde ilerledi. Bu seviyelere, şirket içi WBL 

mentorluk hizmeti sürecinin her alanı için mesleki standartları tanımlayarak, her birine karşılık gelen 

öğrenme çıktıları birimleri, temel olarak mesleki alanın temel iş görevlerini ve ayrıntılı yeterlilik 

geliştirme setini kullanarak rehberlik ettik. IO1'de geliştirilen her yeterlilik alanı ve Dee Fink'in 

taksonomisini (2003) izleyen önemli öğrenme deneyimi için yenilikçi öğrenme çıktıları için. Temel 

niteliktedir.  

Değerlendirme kriterlerini içeren ECVET uyumlu sürecin geri kalanı, ECVET puan tahsisi ve 

öğrenme çıktıları birimi için saatler, IO4 kapsamında yer alır. 
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Resim 4 EMCC yetkinlik seviyesindeki dört seviye için EIA &EQA betimleyicileri (EMCC & ICF, 2011) 
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Resim 5 4 Koçluğun/ Mentorluğun Dört seviyesindeki sekiz kategorinin her biri için Yetkinlik Göstergeleri (EMCC & ICF, 2011) 
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Resim 6 EMCC Yetkinlik Çerçevesinin EQA Temel ve Uygulayıcı Seviyeleri (EMCC & ICF, 2011) 

 

2.2.3. Şirket içi WBL mentor için ECVET uyumlu profesyonel yeterlikler  

 

IO2 çıktısının kapsamı, IO2 Görev 1'e göre şirket içi WBL mentoru için ECVET uyumlu 

yeterlilik kapsamı, yeterlilik matrisinden türetilen öğrenme çıktıları birimleri ve IO1'de geliştirilen 

öğrenme çıktıları ile mesleki standartların geliştirilmesi ile  sınırlıdır. (bkz. IO1, Bölüm 3-4) EQF 

seviye 5 (bkz. IO1, Bölüm 3) ve yukarıda belirtildiği gibi EMCC Vakfı ve Uygulayıcı seviyelerinde 

ECVET uyumlu uygulama sürecindeki uzman ortaklarımız liderlik edecek ve sonuçlandıracaktır.  

Şirket içi WBL mentorunun EQF seviye 5'teki mesleki profilinin profesyonel niteliklerini 

geliştirmek için oluşturulan (bakınız IO1, Ch. 3) ve ECVET uyumlu bir eğitim kursu için 

konsorsiyumun ana odak noktası olan şirketin temel çalışma görevlerini tanımlayan yeterlilik 

matrisini IO1'de halihazırda geliştirilmiş olan, belirli öğrenme çıktıları tarafından tanımlanan mesleki 

standartlara yönelik ayrıntılı yetkinlikler setiyle yetkinlik alanlarında sunulan profesyonel saha 

hizmeti (bkz. IO1, Bölüm 4), elde edilecek belirli hizmetin aşamalarını kapsayan öğrenme çıktıları 

birimleri halinde gruplandırılmıştır. Bu, Öğrenme Anlaşması veya Mutabakat Muhtırası gibi 

hareketlilik belgelerine eklenebilirler. Bu görüşe göre, meslek standartlarının tanımlanması için 

kullanılan metodoloji, yeterlilik matrisi yapısının temeli olan PUKÖ döngüsünün mantığını takip 

etmiştir. 
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Bu bağlamda, şirket içi WBL mentorluk hizmeti sürecinin alanları 5 aşamadan oluşur: 

➢ Şirket içi WBL mentorluk hizmeti sürecinin başlatılması 

➢ Şirket içi WBL mentorluk hizmeti süreci 

➢ Şirket içi WBL mentorluk hizmet sürecinin etkinliği için geri bildirim 

➢ Şirket içi WBL mentorluk hizmeti sürecinin etkinliği için katı becerilerin geliştirilmesi 

➢ Şirket içi WBL mentorluk hizmet sürecinin etkinliği için sosyal becerilerin geliştirilmesi 

Bu 5 aşama, özellikle 5 ayrı meslek standardına götürür, 

➢ Şirket içi WBL mentorluk sürecinin planlanması 

➢ Etkili bir şirket içi WBL mentorluk sürecinin sağlanması 

➢ Şirket içi WBL mentorluk sürecinin etkinliğinin kontrolü 

➢ Şirket içi WBL mentorluk sürecinin etkinliğinin iyileştirilmesi 

➢ Etkili şirket içi WBL mentorluk süreci için sosyal beceriler konusunda farkındalığın 

geliştirilmesi 

Sırayla, her Meslek Standardı belirli öğrenme çıktıları birimlerine, yani meslek standardı 1 için: 

 Bağlamı analiz edin 

 WBL hedeflerini ve bunlara ulaşmak için eylemleri planlayın 

Meslek standardı 2 için: 

➢ Menti'yi sosyalleştirin 

➢ Menti'yi Profesyonelleştirin 

➢ Etkili mentorluk uygulamaları uygulayın 

➢ Üretken bir mentorluk ilişkisi geliştirin 

➢ Zorlukları yönetin 

Meslek standardı 3 için: 

➢ Mentorluk sonucunu değerlendirin 

➢ Kendi mentorluk uygulamalarını kendi kendinize değerlendirin 
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Meslek standardı 4 için: 

➢ Mentorluk planını ve sonucunu  

➢ Kendi mentorluk uygulamalarını geliştirin 

Meslek standardı 5 için: 

➢ Mentorluk sürecini etkilemek için önemli olan sosyal becerilerin farkında olun ve bunları 

geliştirin. 

Aşağıdaki Tablo 2, şirket içi WBL mentorluk hizmeti sürecinin gelişmiş alanlarını, ilgili meslek 

standartları ve mesleki profilden kaynaklanan mesleki alanın temel iş görevleriyle IO1’de geliştirilen 

yeterlilik matrisinden türetilen öğrenme çıktıları birimleriyle özetlemektedir. Bunlar, IO1’de 

geliştirildi ve şirket içi WBL mentorunun kalifikasyonuna öncülük etti. 

Faaliyet 

alanı  

Hizmeti 

başlatmak  
Mentorluk hizmeti  

Hizmet verimliliği 

için geribildirim  

Hizmet 

verimliliğini 

geliştirmek  

Hizmet 

verimliliği 

için yumuşak 

becerilerin 

geliştirilmesi  

Mesleksel 

Standart  

Mentorluk 

sürecini 

planla 

Verimli bir 

mentorluk süreci 

oluştur  

Mentorluk 

sürecinin 

verimliliğini 

kontrol et  

Mentorluk 

sürecinin 

verimliliğini 

geliştir  

Etkin 

mentorluk 

süreci için 

yumuşak 

becerilerin 

farkındalığını 

geliştir  

Öğrenim 

çıktıları 

birimi  

 Bağlamı 

analiz et  

Mentee’yi 

sosyalleştir  Mentorluk 

çıktısını 

değerlendir  

Mentorluğu 

iyileştir ve 

çıktıyı planla  

Etkin 

mentorluk 

süreci için 

yumuşak 

becerileri 

geliştirmenin 

 WBL 

amaçlarını 

ve bunlara 

Mentee’iyi 

profesyonelleştirmek  

Verimli mentorluk Kendi mentorluk Mentorluk 
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ulaşmak 

için 

aksiyonları 

belirlemek  

uygulamaları 

yapmak  

sürecinin öz 

değerlendirmesini 

yapmak  

uygulamalarını 

geliştirmek  

öneminin 

farkında 

olmak  
Verimli bir 

mentorluk ilişkisi 

geliştirmek  

Zorlukları yönetmek   

 Tablo 1 Şirket içi WBL mentorunun mesleki profilinin faaliyet alanı, mesleki standartları ve 

öğrenme çıktıları birimlerinin ECVET’e uygun tanımı 

 

IO1 sırasında öğrenme sonuçlarının geliştirilmesi için izlenen taksonomi, yenilikçi Dee Fink'in 

(2003) önemli öğrenme deneyimine sahip geriye dönük tasarım sürecinde oluşturulduğundan, 

konsorsiyum bu yenilikçi taksonomiyi, elde edilecek öğrenme çıktılarını açıklayan ECVET uyumlu 

uygulama süreciyle birleştirdi. Dee Finks'in Temel Bilgi, Uygulama, Entegrasyon, İnsan Boyutu, Özen 

ve Öğrenmenin nasıl öğrenileceğine ilişkin taksonomisini kullanan her bir öğrenme çıktıları altında, 

ECVET sisteminin esneklik ve uyarlanabilirliğini destekleyen olağan bilgi, beceri ve yeterlilik 

taksonomisi, ortaya çıkan ve yenilikçi öğrenme yaklaşımları ve araçları oluşturuldu.  

Aşağıdaki Tablo 3, şirket içi WBL mentorunun yeterliliğinin, ECVET uyumlu faaliyet alanları, 

mesleki standartlar ve öğrenme çıktıları birimlerinin EQF seviye 5 ve EMCC Vakfı ve Uygulayıcı 

seviyelerine atıfla nasıl oluşturulduğunu ayrıntılı olarak göstermektedir. Dee Fink'in (2003) önemli 

öğrenme deneyimi yenilikçi ve birbiriyle ilişkili taksonomi ile ilişkilendirilir. Bu tablo, ECVET 

ortaklarındaki uzmanımız IO4'ün liderlerine, kurs sonrası adımlar ve ilgili ECVET puanlarını ve 

değerlendirme ve onaylama için ilgili belgeleri içeren ECVET uyumlu uygulama sürecinin devamı için 

verilmiştir. Öğrenim hareketliliğini teşvik etme bakış açısıyla Avrupa çapında uyumlu bir süreç 

izlenmiştir. IO4 sırasında geliştirilecek aşamalar, son ECVET puanları ve ortalama öğrenme saatleri 

gibi ders müfredatına dahil edilecek temel unsurların eklenmesi için IO2'nin yeniden 

değerlendirilmesi gerekli olacaktır.  

IO4'ün tamamlanmasına kadar boş bırakılarak IO'ların birbirleriyle bağlantıları ve ders 

bileşenlerinin sürekli etkileşimleri, müfredat tasarımının silo haline getirilmiş ve bağlantısız 

bileşenler yerine akışkan olarak kavramsallaştırılmasına yol açmıştır. Bu akışkanlık, tüm projenin 
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IO'larını, çok disiplinli ve çok-kurumsal konsorsiyum ortakları arasında,  IO'ların gelişimi için olmazsa 

olmaz çalışma şekli olarak, uzmanlık alışverişi ve işbirliğini oluşturarak güçlendirdi. 
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Meslek: Mentor 
Profesyonel nitelikler: Şirket içi WBL Mentorluğu  

Refereans 
dokümanlar: 
Yetkinlik matrisi, 
Koçluk ve 
mentorluk 
profesyonel şartı, 
Avrupa 
Yetkinlikler 
Çerçevesi  

Öğrenim Çıktıları  

Değerlendirme 
Kriterleri1 

Saatler / 
ECVET 

Kredileri
2 

Mesleki 
Standard: 
Mentorluk 
sürecinin 
planlanması  
Faaliyet alanı:  
Mentorluk 
hizmetinin 
başlatılması  

Temel Bilgi  Uygulama 
Entegrasyo

n 
İnsan 

boyutu  
Özen 

Öğrenmeyi 
Öğrenmek  

Öğrenim çıktısı 
birimi:  
 Bağlamın analizi  

• Yetişkin 
öğrenimlerin
i betimleyen 
özel 
faktörleri 
hatırlamak 
of WBL 

 

 

 

• Okulun 
MEÖ 
ihtiyaçları
nı, 
mentee’n
in ve 

• Mentorluk 
sürecinde 
yer alan 
paydaşlarla 
işbirliği 
yapmak  

 

• WBL mentee ler ile, 
kişilikleriyle ve 
değerleriyle empati 
kurmak ve ve 
bağlamsal farklılıklara 
değer vermek (farklı 
sosyo ekonomik ve 

    

 
1 Değerlendirme Kriterleri  IO4’e gönderme yapar ve IO4’ün tamamlanması üzerine tamamlanacaktır.  t 
2 Saatler ve ECVET puanları/kredileri IO4’ün tamamlanması üzerine verilecektir.  
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çıraklığının 
ve stajın 
önemini ve 
katkısını 
şirketlere 
açıklama  
 

şirketin 
ihtiyaçları
nı ve 
beklentile
rini etkin 
bir 
biçimde 
bir araya 
getirmek  

 

kültürel geçmişleri 
göz önünde 
bulundurmak)  

• Kamu faydasına özel 
kazanımlara kıyasla 
daha fazla değer 
vermek  

Öğrenim çıktısı 
birimi:  
WBL amaçlarını 
ve eylemlerini 
belirlemek  

  

• Muhtemel 
eylem planları 
ve WBL 
amaçlarına 
yönelik 
kaynakları 
oluşturmak ve 
yönetmek ve 
çıraklık 
ihtiyaçlarını 
analiz etmek  

• Öğrenim 
senaryoları 
oluşturmak ve 
bunları uygun 
öğrenim 
metotları ile 
bağlantılı hale 
getirmek  

• Mentorluk 
süreci için 
gerekli olan 
kaynakları 
öngörmek  

• WBL 
amaçların
ı ve 
amaçların 
ilerlemesi
ni ölçen 
metotları 
eylem 
planlarıyl
a 
bağlantılı 
hale 
getirmek  

 

 • WBL ile ilişkileri özen 
ve güven 
doğrultusunda 
kurmak ve bu ilişkiye 
yönelik kararlılık 
sergilemek  

• WBL mentorlar ile 
empati kurmak  
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• İşte mentorluk 
sürecinde 
gerekli olan 
çalışma 
prensipleri ile 
ilgili mentee ile 
birlikte 
kararlar almak  

• MEÖ okul 
öğretmeni ile 
WBL 
mentee’ye 
optimum 
becerilerin 
aktarılması için 
eşgüdümlü 
çalışmak  

Mesleki 
Standart: Verimli 
bir mentorluk 
süreci sağlamak  
Faaliyet alanı: 
Mentorluk 
hizmeti  

Temel Bilgi  Uygulama  
Entegrasyo

n 
İnsan 

Boyutu  
Değerler 

Öğrenmeyi 
Öğrenmek  

Değerlendirme 
Kriterleri  

Saatler/ 
ECVET 

Kriterler
i  

Öğrenim Çıktısı 
Birimi: 
Mentee’yi 
sosyalleştirmek  
 

Mentorluğu
n ne 
olduğunu 
anlamak/ 
benzer 
terimlerden 
farkını 
belirlemek 
(örn. 
Öğretmenlik, 
koçluk)  

• Mentee’yi 

• WBL mentee 
için en uygun 
beceri transfer 
planını 
geliştirmek için 
MEÖ okul 
öğretmeniyle 
koordineli olun 
• WBL 
içeriğinin bir 
özetini içeren 
bir karşılama 

• Şirketleri
n 
politikalar
ını ve 
prosedürl
erini tüm 
mentorlu
k süreci 
ile 
ilişkilendi
rmek   

• Mentorlu

 

• Mentee’ni
n şirkette 
sostalleşm
esine 
liderlik 
etmek  

• Mentee’ni
n iş 
ortamına 
alışmasına 
yardımcı 
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sosyalleştirm
enin yollarını 
bulmak  

 

broşürü / 
sunumu / 
paketi 
hazırlayın  

• WBL mentisinin 
hedeflerin 
ilerlemesini 
değerlendirme 
hedefleri, eylem 
planları ve 
yöntemleri 
konusundaki 
kararlılığını 
değerlendirin • 
Çalışma alanının ve 
organizasyon 
kültürünün 
temellerini bulun  

 

k 
sürecinde 
yer alan 
paydaşlar
ı bir araya 
getirmek  

olmak ve iş 
güvenliğini 
ve zorunlu 
konuları 
betimleme
k  

• Mentor ve 
mentee’ni
n program 
boyunca 
paylaşacağı 
ortak 
zemini 
iletmek   

• Görerek 
öğrenme 
süreci 
uygulamak
, böylece 
mentee 
için bir rol 
model 
olmak  

• Mentee’yi 
resmi 
eğitimin 
değerini 
anlama 
yönünde 
motive 
etmek  

Öğrenim Çıktısı 
Birimi:Mentee’ni
n 
Profesyonelleşm
esi  

• WBL’de 
yaratıcı 
düşünmenin 
ve problem 
çözmenin 

• Profesyonel 
kuralları ve iş 
etiğini 
göstermek  
 

• Mentee’n
in günlük 
işlerini  
organize 
etmek  

• Mentiye, 

yaşam boyu 
öğrenen biri 
olma yolunda 
gelişmesi için 

• İş hayat dengesi 
açısından rol model 
olun  

• Sürekli öğrenmesi için 
bireyleri destekleyin  

Mentinin 
ihtiyaçlarına 
karşılık gelen 
soruları formüle 
edin • Yaratıcı 
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faydalarını 
fark etmek  

• Mentee’nin 
ihtiyaçlarını 
betimlemek  
 

• Mesleki 
bilgiyi, 
deneyimi, 
iş yapış 
bilgisini 
ve 
yetkinlikl
eri 
metee’ni
n kişisel 
profile ile 
ve genel 
olarak 
mentorlu
k süreci 
ile 
bağlantılı 
hale 
getirmek  

• WBL 
işlerini 
sektörün 
ihtiyaçları 
ile 
uyumlu 
hale 
getirmek  

ilham verin • 
Teslim edilen 
istenen somut 
ve soyut WBL 
malzemesinin 
diğer iş 
yerlerine 
uygulanma 
derecesini 
değerlendirin • 
Güven 
oluşturmak için 
yaratıcı bir 
şekilde iletişim 
kurun  
•  

düşünceyi, 
problem çözmeyi 
ve çalışma 
kültürünü 
besleyen bir 
öğrenme planı 
geliştirin • Bilgiyi 
aktarın ve kendi 
performansınızı 
kendiniz izlemeye 
kararlı olun • Bir 
rol model olarak 
ilham verin  

 
 

Öğrenim Çıktısı 
Birimi: Verimli 
mentorluk 
uygulamalarını 
hayata geçirmek  

• Verimli 
mentorluk 
uygulamaları
ndan 
örnekler 
verin  

 

 

• Menti farklı 

mentorlar 
tarafından eğitilirse 
WBL planını 
koordine edin • 
Çerçeveye göre 
mentinin kişisel 
öğrenme günlüğü / 

• Okul 
ödevlerini 
WBL 
öğrenim 
senaryola
rı/ 
planlarına 
entegre 
edin  

  • Mentorluk ve 
kendi 
öğreniminiz 
için 
kullanacağını
z internet 
kaynaklarını 
belirleyin  
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kayıt sistemine 
kaydedin (ör. 
Sözleşme, öğrenme 
günlüğü) • 
Mentorluğun 
ihtiyaçları için 
dijital araçları, 
medyayı ve 
teknolojileri 
kullanın  

•  

Öğrenim Çıktısı 
Birimi:Verimli bir 
mentorluk ilişkisi 
geliştirin  

• Üretken bir 
mentorluk 
ilişkisinin 
ilkelerini 
tanımlayın / 
mentorluk ilişkisi 
kurmanın 
önemini ve 
zorluklarını 
anlayın  

 

  • Mentinin 
yetenekleri
ni besleyin 
• Karşılıklı 
fayda elde 
etmek için 
danışanla 
işbirliği 
yapın • 
Olumlu 
değişiklikle
re 
odaklanara
k motive 
edin • 
Güven 
oluşturmak 
için yaratıcı 
bir şekilde 
iletişim 
kurun • 
İhtiyaçları 
belirleyere
k mentiyi 
destekleyin  

• iş yaşamında rol 
model olarak hareket 
etmek • bireylerin 
sürekli 
öğrenmesinidestekle
mek  

• • WBL danışmanları 
ile özen ve güven 
ilişkilerini taahhüt 
etmek • WBL 
danışmanlarının 
kişilikleri ve yaşamları 
ile empati kurmak • 
bağlamsal 
farklılıkların etkisine 
değer verin (farklı 
sosyo-ekonomik ve 
kültürel geçmişleri 
hesaba katın) • 
faydasını özel 
faydanın önünde 
tutun  

• Kamu faydasını özel 
faydanın önünde 
tutun 
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Öğrenim Çıktısı 
Birimi: Zorlukları 
yönetmek  

• Hassas 
kişisel 
verinin 
saklanması 
için gerekli 
süreçleri 
betimlemek  
 

 
• Eğitim yolunu 
mentinin 
ihtiyaçlarına, 
zaman 
kısıtlamalarına, 
kaynaklara veya 
diğer sorunlara 
göre ayarlamada 
esneklik gösterin • 
Çıraklık / staj 
sırasında ortaya 
çıkabilecek 
karmaşık sorunları 
çözün  

•  
 

 • Eğitim yolunu 
mentinin 
ihtiyaçlarına, 
zaman 
kısıtlamalarına, 
kaynaklara 
veya diğer 
sorunlara göre 
ayarlamada 
esneklik 
gösterin • 
Çıraklık / staj 
sırasında 
ortaya 
çıkabilecek 
karmaşık 
sorunları çözün  
 

 

  

 

  

Occupational 
Standard: Check 
effectiveness of 
mentoring 
process  
Field of activity: 
Feedback for 
service 
effectiveness 

Temel Bilgi  Uygulama  
Entegrasyo

n 
İnsan 

Boyutu  
Değerler 

Öğrenmeyi 
Öğrenmek  

Değerlendirme 
Kriterleri  

Saatler/ 
ECVET 
Kriterler
i  

Öğrenim Çıktısı 
Birimi:Mentorluk 
çıktısını 
değerlendirmek  

• Mentorluk 
sürecinin 
farklı 
kısımlarını 
değerlendir
mek için 
yapılanmış 

• WBL 
mentee’nin 
şirket ve ekip 
üzerindeki 
etkisini 
değerlendirme
k  

 

• Mentorluk 
sürecinde 
yer alan 
paydaşlarla 
işbirliği 
yapmak  

• WBL 
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ve 
belgelendiril
miş 
metodlar 
kullanmak  

• Öz 
değerlendir
menin 
faydalarını 
anlamak  

mentee ile 
değerlendi
rme 
sonuçlarını 
verimli bir 
şekilde 
değerlendi
rmek  

• Güven 
oluşturmak 
için yaratıcı 
iletişime 
geçmek  

Öğrenim Birimi: 
Kendi mentorluk 
uygulamalarını 
değerlendirmek  

   

• Kendi WBL 
mentoerlu
k 
uygulamal
arını 
değerlendi
rmek  

• Gerekli 
sosyal ve 
davranışsal 
yetkinlikler
e yanıt 
vermek ve 
ilham verin 
(rol model, 
iletişim, 
ekip 
çalışması, 
müsait 
olma)  

• WBL 
mentoru 
olarak 

 

• Performans 
üzerine 
düşünmek ve 
değerlendirin 
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kendi güçlü 
alanlarını 
ve gelişim 
alanlarını 
değerlendi
rin 

• Mentee ile 
mentorluk 
uygulamal
arına 
yönelik 
düşüncesin
i ve WBL 
sürecinde 
yetkinlikler
ini görüşün  

Mesleki 
Standart: 
Mentorluk 
sürecinin 
verimliliğini 
geliştirin  
Faaliyet alanı: 
Hizmet vermek  

Temel Bilgi  Uygulama  Entegrasyon 
İnsan 

Boyutu  
Değerler 

Öğrenmeyi 
Öğrenmek  

Değerlendir
me Kriterleri  

Saatler/ 
ECVET 
Kriterler
i  

 
Öğrenim Birimi: 
Mentorluk 
Planını ve Çıktıyı 
İyileştirin  

Değerlendir
me planıın 
bir önreğini 
sunmak ve 
yapılabilecek 
değişiklikleri
ni önermek  

• WBL 
mentee’nin 
performansını 
değerlendirin 
ve yorumlayın  

• Amaçlarda 
gerekli 
değişiklikleri 
değerlendirin 
ve önerin  

• Değerlendirme
ye dayalı 

 

• Mentorluk 
sürecinde 
yer alan 
paydaşlarla 
işbirliği 
yapın  

• Farklı 
ortamlarda 
yapıcı bir 
biçimde 
iletişime 
geçin, 
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olarak en iyi 
eylemi önerin  

• Okulun 
değerlendirme
sini 
iyileştirmek 
için bir 
değişiklikler 
listesi önerin  

• Amaçlardaki 
gerekli 
değişiklikleri 
değerlendirin 
ve önerin  
 

ekiplerle 
işbirliği 
yapın ve 
müzakere 
edin  

• Gelişim 
için ilgili 
alanlarda 
belirlenene 
değişiklikle
ri 
akademik 
mentor ile 
görüşün  

• Güven 
oluşturmak 
için yapıcı 
bir biçimde 
işbirliği 
yapın  

Öğrenim birimi: 
Mentorun 
uygulamaların 
geliştirmek  

    

• Mentee ile süreçteki 
mentorluk 
uygulamaları ve 
yetkinlikler 
konusundaki 
görüşünü 
değerlendirin  

• Hayatboyu öğrenme 
olması için metee’ye 
ilham verin  

• Mentorluk 
araştırmasına 
bağlı 
güncellenece
k kişisel bir 
plan geliştirin 
ve uygulayın 
ve yeni bir 
mette’ye 
yönelik yeni 
mentorluk 
prensipleri ve 
araçları için 
gereken 
önemli 
bilgileri 
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belirlemek  

Mesleki 
Standart:   
Verimli 
mentorluk süreci 
için yumuşak 
beceri bilincinin 
geliştirilmesi  
Faaliyet alanı: 
Hizmet verimliliği 
için yumuşak 
becerilerin 
geliştirilmesi e 

Temel Bilgi  Uygulama  
Entegrasyo

n 
İnsan 

Boyutu  
Değerler 

Öğrenmeyi 
Öğrenmek  

Değerlendirme 
Kriterleri  

Saatler/ 
ECVET 
Kriterler
i  

Öğrenim birimi:   
Verimli 
mentorluk 
süreçleri için 
gereken 
yumuşak 
becerilerin 
farkına varmak 
ve bunları 
geliştirmek  

• Empatinin 
ne olduğunu 
anlmak ve 
kişileri arası 
ilişkilerin 
önemini fark 
etmek  

• Diğerleriyle 
iyi ilişkilerin 
nasıl iş 
ilişkilerini 
etkileyeceği
ni 
betimlemek  
Etkin 
dinlemek 
tekniklerinin 
artan 
önemini 
anlamak ve 
bunu analiz 
etmek  

• Mentorluk 
yolunda pozitif 
değişim 
yaratmak 
adına 
görüşmeleri 
fasilite etmek 
ve mentor ile 
mentee 
arasında ortak 
karar almayı 
kolaylaştırmak 
için 
değerlendirme 
tekniklerini de 
içeren 
danışmanlık 
becerileri 
kullanmak 

• Çalışma 
ortamında 
aktif dinleme 
becerileri 

• Davranışı 
değiştirmek 
ve daha iyi 
ilişkiler 
kurmak için 
empatiyi 
entegre edin • 
belirli bir 
görevi 
gerçekleştirm
ek için 
başkalarıyla 
bağlantı kurun 
ve birlikte 
çalışın  

 

 

•  Mentiyi 
ahlaka 
aykırı veya 
yasa dışı 
faaliyetlerd
en koruyun 
• Rollerinin 
mentee, 
şirket ve 
toplum 
üzerindeki 
etkisini 
hissedin • 
Farklı 
ortamlarda 
yapıcı bir 
şekilde 
iletişim 
kurun, 
ekipler 
halinde 
işbirliği 

• Kamu faydasına özel 
kazançtan daha fazla 
değer verin  
 

• Mentorluklar
ını ilerletmek 
için kendi 
öğrenmelerin
in 
sorumluluğu
nu alın • 
Kendini 
motive 
etmeye, 
kişinin kendi 
yeteneklerin
e ve 
hedeflerine 
ulaşmasına 
yönelik istek 
ve inancını 
artırma • 
Takım 
ortamını 
olumlu 
yönde 
etkilemek 
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edinmek için 
yeni 
yetkinlikler 
kullanmak  

yapın ve 
müzakere 
edin  

• Menti (ler) i 
motive edin  
• Güven 
oluşturmak için 
yaratıcı bir 
şekilde iletişim 
kurun • 
Başkalarını 
öğrenme 
engelleri 
açısından 
anlayın  
• İletişim 
becerilerini 
tartışın ve 
dinleme 
sanatına 
odaklanın  
• Mentiyi 
ahlaka aykırı 
veya yasa dışı 
faaliyetlerden 
koruyun 

 
 

için 
davranışlarını 
kendi 
kendine 
düzenleme  
 

 

 

 

Tablo 2 Şirket içi WBL mentorun yeterliği için The ECVET uyumlu uygulama
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Bölüm 3 Ders içeriği  

 

  

Kurs içeriği ve sıralama, dersin amaçlarını ve hedeflerini açıkça ifade ettikten sonra ve 

kursun hedef grubunun netleştirilmesiyle müfredat tasarımında bir sonraki adımdır. Bu girdi, belirli 

hedef grup tarafından kurs amacına ve öğrenme hedeflerine ulaşılması için yöntem ve araçlara 

yönelik kararları birleştirir. Bu bağlamda, müfredat tasarımı için karar verme süreci, öğrencileri en 

iyi şekilde yönlendirmek için en iyi içeriğe, yapısına ve öğretim tarzına atıfta bulunur. Yeterlilik 

matrisinden (Ek A'ya bakınız) türetilen kursa dahil edilecek kavramları zaten geliştirmiş olan 

konsorsiyum, dijital içerik tasarımının paralel sürecini takip eden ve her bir modülü ilgili konularla 

doldurarak modüler yapılı bir taslakta kurs içeriğini tanımlamaya devam etti ve her bir modülün 

bağımsızlığı arasında denge sağlamak ve aynı zamanda farklı konu alanlarının eklemlenmesini 

sağlarken zorluk derecesinde aşamalı bir artış sağlamak amacıyla çalıştı (Woolcock, 2006, s. 17; 

Giannakopoulou, 2006, s. 32; Patala, Vanceli ve Bruce, 2019). Son olarak, öğretim stratejileri ve 

eğitim tekniklerinin seçimi, ders için beklentilerin netliğini en üst düzeye çıkarır ve ders müfredatına 

dahil edilmesi önemli bir unsur oluşturur. 

 

3.1. Şirket içi WBL mentor dersinin modülleri, oturumlar ve konular  

Mikro-modülerlik, dijital kursumuza yapılandırmacı bir bakış açısıyla mikro öğrenmeyi 

kolaylaştırmak için öğrenme içeriğinin kendi kendine yeten modüler bloklarının yapımı için kursun 

öğretim tasarımını çerçeveler. Bu bağlamda, mikro-modülerlik, kursun küçük boyutlu, konu merkezli 

unsurlara bölünmesine olanak tanıyarak, bunların bağımsız olarak veya öğrencilerin hızına ve önceki 

bilgilerine göre birbiriyle ilişkili esnek kullanımlarına olanak tanır. Ayrıca, mikro-modüler öğrenme 

içeriği geliştirme süreci, işbirliğine dayalı ve paylaşılan öğrenme içeriği geliştirmede şiddetle tavsiye 

edilmektedir, bu nedenle, IO5 sırasında geliştirilecek şirket içi WBL mentorluk kursunun öğrenme 

içeriğinin geliştirilmesinin işbirlikçi olması planlandığından ve dahil olan tüm ortaklarla birlikte 

oluşturulan mikro-modüler yaklaşım, kursumuzun temelini olann teori ve uygulamaya hizmet eder 

(Patala, Vanceli ve Bruce, 2019). 
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Yukarıdakilere dayanarak, kurs dört modülden oluşur; 1. modül giriş bölümüdür ve heyecan 

uyandırmaya çalışırken sonraki modüllerin temellerini atar, 2. modül şirket içi WBL mentorluk 

sürecinin temellerini gösterirken 3. ve 4. Modül bu sürecin en iyi şekilde uygulanması için daha 

derine inmek ve daha karmaşık anlayış ve beceriler sağlamak üzerinedir. Bu şekilde, kurs hem 

öğrenciyi hem de tasarımcıları kolaylaştırır, çünkü birincisi kendi ihtiyaçlarına bağlı olarak 

öğrenmesini kendi kendine yapılandırabilirken, ikincisi herhangi bir değişiklik gerektiğinde ilgili 

modülü ayrı ayrı revize ederek içeriği güncel tutabilir. Kursun ilk iki modülü, EMCC yeterlilik 

Çerçevesinin Temel seviyesi ile şirket içi WBL mentorluk hizmet seviyelerinin temellerini sunarken, 

sonraki ikisi öğrencinin Uygulayıcı seviyesine ulaşmasına yardımcı olur. 

   

   

➢ Modül 1  
➢  

Modül 1, diğer benzer WBL öğrenicilerinin destekleyici rollerinden ayıran temel rehberlik 

tanımlarını açıklayarak eğitim kursunun geri kalanının temellerini belirler. Bu modül, yetişkinlerin bir 

şeyi öğrenmek için kayda değer bir çaba harcamadan önce "bilme ihtiyacının" farkına varmaları 

gerektiği varsayımına dayanarak öğrenmek üzere oldukları şeyin değeri için net açıklamalar sağlayan 

bir giriş oturumu olarak hizmet eder (Knowles, Holton III ve Swanson, 2005, s.64). İdeal olarak, 

kazanacakları faydalar ve öğrenmemenin olumsuz sonuçlarının yanı sıra, oturumlar öğrencileri 

mentor olma konusunda heyecanlandıracak ve böylece öğrenciler daha fazlasını öğrenmeye istekli 

olacaktır. 

• Amaçları 

 Şirket içi WBL mentorları olmanın önemini anlamak 

 Şirket içi WBL mentorları olarak rollerini ve sorumluluklarını anlamak 

 

 

Modül Oturum  Konu  

Giriş- Şirket içi WBL 
mentorluğu ile başlamak 

Şirket içi WBL mentoru ne 
yapar?  

Şirket içi WBL mentorluğun 
tanımı 

Koçluk, eğitim ve 
danışmanlıktan farkı  

Şirket içi WBL mentorlun rolü 
için bağlantılar ve sınırlar  
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Şirket içi WBL mentorun rolleri 
ve sorumlulukları  

Şirket içi WBL mentorun 
yetkinlikleri ve becerileri  

Şirket içi WBL mentordan 
beklenenler  

Şirket içi WBL mentorluk 
hatalarının engellenmesi  

WBL mentorluğu neden 
önemlidir?  

Şirket içi WBL mentorluk 
programının faydaları 
nelerdir?  

 
Tablo 3 Modül 1: Giriş- Şirket içi WBL mentorluğu ile başlamak  

 

Sınıflandırma Öğrenim Çıktıları  

Temel Bilgi 
Mentorluğun ne olduğunu anlamak/ benzer terimlerden farklılıklarını 
tanımlamak (öğretme, koçluk)  

WBL çıraklığının ve stajınıın önemini ve katkısını şirketlere anlatmak  

Entegrasyon 

Okulun MEÖ ihtiyaçlarını, mentee’nin ve şirketin ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini verimli bir biçimde bir araya getirmek  

Davranışı değiştirmek ve daha iyi ilişkiler kurmak için empati 
kullanmak  

İnsan Boyutu  
Mentorluk sürecinde yer alan paydaşlarla işbirliği yapmak  

Engelleri öğrenmek açısından diğerlerini anlamak  

Değer  
Bağlamsal farklılıkların etkisine değer vermek (sosyo-ekonomik ve 
kültürel geçmişleri dikkate almak)  

Kamu kazancını serbest kazancın önünde tutmak  

Öğrenmeyi öğrenme  
Ekip ortamını pozitif bir biçimde etkilemek için kendi davranışlarını 
regüle etmeleri 

 

Tablo 4 Modül 1: Öğrenim Çıktıları  

 

➢ Modül  2 
 

Modül 2, şirket içi mentor olmanın gerektirdiklerine doğru ilerliyor. Öğrencileri paydaşlarla 

işbirliği içinde şirket içi WBL mentorları olarak katılacakları faaliyetlerin temelleri ile 

geliştirmek amacıyla PLAN-DO-CHECK-ACT modeline dayalı şirket içi WBL mentorluk 

uygulamasının adımlarını göstermektedir. Modül ayrıca, daha fazla gelişme için kendi 

kendine yaşam boyu öğrenmenin değerini vurgulamaktadır. 

• Amaçları 

 Şirket içi WBL mentorluk uygulamaları için öğrencilere beceri kazandırmak 
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 En iyi şirket içi WBL mentorluk uygulaması için paydaşlarla ağ kurmaya 

değer vermek 

 Şirket içi WBL mentorlarını yansıtıcı tekniklerle bağımsız yaşam boyu öğrenenlere 

dönüştürmek. 

Modül Oturum Konu 

Şirket içi WBL mentorluğu 
devreye almak 

Şirket içi WBL mentorluk 
ihtiyaç analizi  

Şirket içi WBL ihtiyaçları 
belirleme biçimleri  

Farklı şirket içi WBL tarzları  

Şirket içi WBL mentorluk 
yoluyla nasıl 
karşılanabileceğini anlamak 

Şirket içi WBL mentorlük 
sözleşmenizi hazırlamak  

Şirket için WBL mentorluk 
amaçlarını tasarlamak  

Şirket için WBL mentorluk 
amaçlarını uygulamak  

Şirket için WBL mentorluk 
amaçlarını değerlendirmek 

Şirket içi WBL mentorluk 
uygulamasını değerlendirmek 

ve geliştirmek  

 Şirket için WBL uygulamasını 
değerlendirme yöntemleri  

Şirket için WBL mentoru olarak 
gelişiminizi planlamak  

 

Tablo 5 Modül 2 Şirket içi WBL mentorluğu devreye almak  

 

Sınıflandırma  Öğrenim çıktıları  

Temel Bilgi  

Mentee’nin ihtiyaçlarını belirlemek  

Mentorluk prosedürünün farklı yönlerini değerlendirmek için 
yapılandırılmış ve belgelenmiş yöntemler tanımlayın Öz 
değerlendirmenin faydalarını açıklayın Bir değerlendirme çizelgesi 
örneği verin ve üzerinde değişiklik önerin 
 

         Uygulama  

WBL hedeflerine ulaşmak için uygun eylem planları ve kaynakları 
oluşturun ve yönetin / çırağın ihtiyaçlarını analiz edin Öğrenme 
senaryoları oluşturun ve uygun öğretim metodolojisini bunlara 
bağlayın Mentorluk sürecini gerçekleştirmek için gerekli kaynakları 
tahmin edin İşyerinde mentorluk süreci sırasında işleyiş kuralları ile 
ilgili olarak mentiyle birlikte kararlar alın WBL mentee için en uygun 
beceri transferi planını geliştirmek için Mesleki Eğitim okulu 
öğretmeniyle koordineli olun Farklı mentorlar mentiyi eğitirse WBL 
planını koordine edin Çerçeveye göre mentinin kişisel öğrenme 
günlüğü / kayıt sistemine kaydedin (ör. Sözleşme, öğrenme günlüğü) 
WBL mentisinin performansını değerlendirin ve yorumlayın WBL 
mentisinin şirket ve ekip üzerindeki etkisini değerlendirin  
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Entegrasyon  

WBL hedeflerini, eylem planları ve hedeflerin ilerlemesini 
değerlendirme yöntemleriyle ilişkilendirin Mentorluk sürecine dahil 
olan paydaşları birleştirin Mentinin günlük görevlerini düzenleyin 
Mesleki bilgi, deneyim, bilgi birikimi ve yeterliliklerini mentinin kişisel 
profili ve genel olarak mentorluk prosedürü ile birleştirin ve karıştırın 
Okul ödevlerini WBL öğrenme senaryolarına / planına entegre edin 
 

İnsan boyutu  

Mentorluk sürecine dahil olan paydaşlarla işbirliği yapın Kendi WBL 
mentorluk uygulamalarının öz değerlendirmesini başlatın Bir WBL 
Mentor olarak kendi güçlü yönlerini ve iyileştirme alanlarını belirleyin 
Mentiyle, WBL dönemi boyunca mentorluk uygulamaları ve 
yetkinliklerine ilişkin değerlendirmesi hakkında tartışın. Bilgiyi aktarın 
ve kendi performansınızı kendiniz izlemeyi taahhüt edin  
 

Kendi WBL mentorluk uygulamalarınızı değerlerndirin  

WBL mentor olarak kendi güçlü alanlarınızı ve gelişim alanlarınızı 
belirleyin  

Mentee ile mentroluk uygulamalarına yönelik değerlendirmesini 
görüşün 

Öğrenmeyi Öğrenme  

Performansı yansıtma ve kendini değerlendirme Mentorluk 
konusunda güncellenecek kişisel bir plan geliştirin ve uygulayın Yeni 
mentörlük ilkelerini ve araçlarını yeni bir mentiye uygulamak için 
gereken önemli bilgi kaynaklarını araştırın ve belirleyin Kendini motive 
etmeye, kişinin kendi yeteneklerine ve hedeflerine ulaşmasına yönelik 
artan özlemlere ve inanca bağlılık 
 

Performansınız üzerine düşünün ve kendinizi değerlendirin  

Mentorluk konusunda güncellenebilecek bir kişisel plan geliştirin ve 
uygulayın  

Yeni menteeye uygulanması gerekli olan yeni bilgi kaynaklarını ve 
araçları araştırın ve belirleyin  

Öz motivasyon, isteklilik, kendi becerilerinize ve hedeflerinize ulaşma 
konusunda kararlı olun  

 
Tablo 6 Modül 2: Öğrenim Çıktıları  

 
 

➢ Modül 3 

Modül 3, mentorluk ilişkisinin önemini vurgular ve ilişkinin zaman içinde parlamasına ve 

büyümesine yardımcı olacak beceriler geliştirir. Buradaki odak noktası, iyi iletişim becerilerini 

geliştirmek, güven oluşturmak ve şirket içi WBL mentorluk ilişkisinin olanaklarını ve sınırlarını 

keşfetmektir. 
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• Amaçları 

  Şirket içi WBL mentee ile güçlü ve sağlıklı bir mentorluk ilişkisi kurmanın 

karmaşıklığını anlamak 

  Şirket içi WBL mentorluk sürecinde etkili iletişimin değerini vurgulamak 

  Şirket içi mentorluk sürecinin gerektirdiği zorlukların farkında olmak 

 

Modül Oturum  Konu  

Şirket içi WBL mentorluk 
ilişkisi- etkin mentorluğun 

kalbi 

Verimli şirket içi mentorluk 
ilişkileri kurmak   

Şirket içi WBL mentorluk 
ilişkinin önemi  

 Şirket içi WBL mentorluk 
ilişkisinin gelişim aşamaları  

4 c: bağlantı, güvenilirlik, 
güven, gizlilik  

Açık iletişim  

Aktif dinleme 

Yakın ilişki kurma 

Sözlü ve sözsüz iletişim 

Mentorluk ilişkilerinde 
potansiyel çatışma  

Profesyonel çatışma türleri  

 
Tablo 7 Modül 3: Şirket içi WBL mentorluk ilişkisi- etkin mentorluğun kalbi  

 

Sınıflandırma  Öğrenim Çıktıları  

Temel Bilgi  

Verimli mentorluk ilişkisinin prensiplerini betimlemek/ mentorluk 
ilişkisi kurmanın önemini ve zorluklarını fark etmek  

Hassas kişisel verileri saklamak için gerekli adımları tanımlamak  

Empatinin ne olduğunu anlamak  

Kişiler arası becerilerin önemini fark etmek  

Diğerleriyle iyi iletişimin çalışma ilişkilerini nasıl etkileyebileceğini 
anlamak  

Etkin dinleme becerilerini artan bir anlayışla kullanmak ve analiz 
etmek  

Uygulama  

Mentee’nin ihtiyaçları, zaman sınırlamaları ve diğer konulara göre 
öğrenim yolunu ayarlamada esneklik göstermek  

Çıraklık/stajyerlik kaynaklı karmaşık sorunları çözmek  

Mentorluk yolunda pozitifi değişim yaratmak amacıyla mentro ve 
mentee arasında ortak karar almak ve görüşmeleri fasilite etmek 
amaçlı değerlendirme becerileri de dahil olmak üzere danışmanlık 
becerilerini kullanmak  

Yeni edinilen aktif dinleme becerilerini iş ortamında kullanmak  

Entegrasyon 
Davranış değişikliği yaratmak ve daha iyi ilişkiler kurmak için empati 
kullanmak  

İnsan Boyutu  Mentee’nin becerilerini beslemek  
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Mentee ile ortak fayda için işbirliği yapmak  

Pozitif değişikliklere odaklanarak motive etmek  

Güven oluşturmak için yaratıcı iletişime geçmek  

İhtiyaçları belirleyerek mentee’yi desteklemek  

Mentor ile mentee’nin program boyunca kullanacağı ortak zemini 
duyurmak  

Farklı ortamlarda yapıcı iş birliği yapmak, ekiplerle işbirliği yapmak ve 
müzakere etmek  

Görerek öğrenme süreci uygulamak, ahlaki konuları yansıtmak ve 
mentee için rol model olmak  

Gerekli sosyal ve davranışsal yetkinlikler ile yanıt vermek ve ilham 
vermek (rol model olmak, iletişim, ekip çalışması, erişilebilir olma)  

Mentee, şirket ve toplum üzerindeki rolünü fark etmek  

WBL mentee değerlendirme sonuçlarını verimli bir şekilde görüşmek  

Güven oluşturmak için yaratıcı iletişime geçmek  

Çatışmaları verimli bir biçimde çözmek  

Etik konuları fark etmek  

Mentee’yi ahlak dışı ya da yasa dışı faaliyetlerden korumak  

Hassas kişisel verileri fark etmek  

Değerler 

İş hayatında rol model olarak hareket etmek  

WBL menteeleri ile güvene dayalı ilişkiler kurmak   

WBL menteelerin kişilikleri ve hayatları ile empati kurmak  

Öğrenmeyi Öğrenmek  
Ekip ortamını pozitif bir şekilde etkilemek için davranışlarını öz 
düzenlemek  

 
Tablo 8 Modül 3: Öğrenim Çıktıları 

 

➢ Modül 4  
 

Son modül olan Modül 4, şirket içi WBL mentorlarının yetkinliklerini en iyi sonuç için 

stratejiler hakkında daha derin içgörülerle güçlendirir. Bu modül, şirket içi WBL mentorluklarına 

uygulanabilir temel metodolojileri eklemek için önceki modüllerin temelleri üzerine inşa edilmiştir. 

Bu metodolojiler, onları mentorluk engellerinin üstesinden gelmek ve mentinin potansiyelini en üst 

düzeye çıkarmak için gerekli yöntem ve araçlarla donatacaktır. 

• Amaçları 

 Şirket içi WBL süreci sırasında yetişkin öğrenimi ilkelerini uygulamak 

 Yetişkin öğrencilerin önündeki engelleri bulmak için 

 Etkili metodolojiler ve dijital araçlar kullanarak mentiyi ve onların şirket içi 

WBL mentorluk sürecini desteklemek. 
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Modül Oturum Konu  

Şirket içi mentorluk süreçleri, 
uygulamaları ve destek  

Destekleyici bir öğrenim 
ortamıyla profesyonelliği 

desteklemek  

Şirket içi WBL çalışanının 
sosyalleşmesi  

Destekleyici bir öğrenim 
ortamı kurmak  

Şirket içi WBL öğrencisinin 
performansını desteklemek  

Yetişkin öğrenim teorileri  
Yetişkin öğrenimini ve beceri 
gelişimini fasilite etmek  

Teknolojik kaynaklar   
Şirket içi WBL uygulaması için 
açık intenet kaynakları  

 
Tablo 9 Modül 4: Şirket içi WBL mentorluk süreçleri, uygulamalar ve destek  

Sınıflandırma Öğrenim Çıktıları  

Temel Bilgi  

Mentee’yi sosyalleştirmenin yollarını göstermek  

Yetişkin öğrencilerin özelliklerini hatırlamak  

WBL’de yaratıcı düşünme ve problem çözmenin farkına varmak 

Verimli mentorluk uygulamalarının örneklerini vermek  

Uygulama  

WBL içeriğini özetleyen bir sunum paketi/kitapçık hazırlamak  

İşyerinin ve organizasyonel kültürün temellerini oluşturmak  

WBL mentee’nin amaçlara, eylem planına ve amaçların ilerlemesine 
yönelik kararlılığını değerlendirmek  

Profesyonel kuralları ve iş etiğini göstermek  

Mentorluk ihtiyaçları için dijital araçları, medyayı ve teknolojiyi 
kullanmak  

Amaçlardaki gerekli değişiklikleri değerlendirmek ve uygulamak  

Recommend the best course of action based on assessment 

Okulun değerlendirmesine sunmak üzere bir değişiklikler listesi 
önermek  

Entegrasyon 

Şirketin politika prosedürlerini tüm mentorluk süreci ile bağlantılı 
hale getirmek  

WBL görevlerini sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek  

Belirlenen bir görevi yerine getirmek için başkalarıyla iletişime geçip 
birlikte çalışmak  

İnsan Boyutu  

Mentinin şirketteki sosyalleşmesine liderlik yapmak  

Mentinin iş ortamına alışmasına yardımcı olmak ve iş güvenliği ile 
zorunlu konuları betimlemek  

Mentinin resmi eğitimden edindiği bilgileri takdir etmesi için onu 
motive etmek  

Hayat boyu öğrenne biri olması için mentiye ilham vermek  

İstenne somut ve somut olmayan WBL malzemelerinin diğer 
işyerlerine ne kadar uygulanabileceğini değerlendirmek  

Başkalarının öğrenmelerinin önündeki engelleri anlamak  
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Akademik mentor ile gelişimi için endişe edilen alanları ele alacak 
değişiklikleri görüşmek 

Mentee(ler)i motive etmek  

Değerler Süreli öğrenim için bireyleri desteklemek  

Öğrenmeyi Öğrenmek  

Mentorluk ve öğrenim için internet kaynaklarını belirlemek  

Mentorluğu ilerletmek için öğreniminin sorumluluğunu almak  

Yaratıcı düşünmeyi, problem çözmeyi ve çalışma kültürünü besleyen 
bir öğrenmi planı geliştirmek  

Mentee’nin ihtiyaçlarını karşılayan soruları oluşturmak  

 
Tablo 10 Modül 4: Öğrenim Çıktıları  

 

3.2 Şirket içi Mentor’un Ders Verme Stratejileri   

Andragojik ilkeleri izleyen harmanlanmış ve / veya hibrit öğrenme yaklaşımı ve IO1'de halihazırda 

kararlaştırılan önemli öğrenme deneyimi, aktif öğrenmeyi ve öğrencilerin işbirliğini teşvik eden senkronize ve 

asenkron dijital öğretim stratejileri gerektirmektedir. Durumsal Faktör Analizi sırasında, harmanlanmış ve / 

veya hibrit öğrenmenin, erişimi kolaylaştırmak için şirket içi WBL mentorunun kursu için en uygun olduğu ve 

halihazırda aktif profesyoneller olan taahhütler çizelgesiyle ağır yükleri olduğu kabul edildi. Dahası, karma 

entegre mesleki eğitim, profesyonel yaşamdaki hızlı değişimler bağlamında uyarlanabilirlik sunduğu için 21. 

yüzyıl eğitim ve öğretimi için yeni umut olarak kabul edilir (VET4EU2, 2019, s.7).  

Bu nedenle, eşzamanlı veya hatta fiziksel oturumlar az olacak, yani sadece oryantasyon amaçları ve 

önemli sorular için kursun başında ve sonunda olacak ve kursun tüm modülleri asenkron modda ve 

öğrencinin kendi hızını belirlediği ritim ve öğrenme stiliyle yapılacak. Bu, yetişkinlerin öğrenme ilkelerine ve 

özellikle de eğitmenin rolünün yetişkinlerin kendi eğitim ve öğretim hedefleri üzerindeki kontrolünü 

destekleyen andragojinin kalbinde yatan öz-yönetime mükemmel bir şekilde uymaktadır (Gravani, 2012, s. 

420). Hem andragoji hem de anlamlı öğrenme deneyimi, motivasyonu teşvik etmek için öğrencilerin aktif 

katılımı ve etkileşimi üzerine kuruludur. 

Bu bağlamda, iki eşzamanlı oturum, giriş ve son oturum, denetimli grup ve bireysel görevleri 

içerirken, modüllerin oturumları denetimsiz grup ve bireysel oturumlar, şirket içi ev sahipliğini yapacak dijital 

platformun işlevlerinin kullanımı ile WBL kursu ile devam eder. Denetlenen öğretim ve öğrenim etkinlikleri, 

eğitmen ve öğrencilerin farklı yerlerde aynı anda birlikte çalışmalarını sağlayan senkronize bir çevrimiçi 

toplantı ortamı aracılığıyla yürütülebilirken, asenkron oturumlar öğrencilerin katılımına daha fazla esneklik 

sunacaktır. Öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin özellikleri farklı öğrenme türlerini ayırt eder, örneğin 

➢ Edinme yoluyla, yani dinleyerek, okuyarak, iyi sunulmuş ve yapılandırılmış bir sunuma 

aktif olarak katılan öğrenciyle birlikte izleyerek öğrenme 
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➢ Öğrenciye kitaplar, bildiriler, çevrimiçi veya dijital kaynaklar gibi çeşitli kaynaklar ve 

öğrenme sürecine devam etmek için önerilen bir yöntem sunulduğu sorgulama yoluyla 

öğrenme 

➢ Öğrenmeye sosyal yapılandırmacı yaklaşımla uyuşan ve öğrenmenin sosyal yönünü 

destekleyen tartışmalar yoluyla öğrenme. Bu tür tartışmalar, bir sorun veya bir konu 

odaklı başlatılabilir ve eğitmen veya diğer öğrencilerle birlikte yapılabilir. 

➢ Deneyimle, yani belirli bir ödevle pratik yaparak teoriyi pratiğe çevirerek öğrenme 

➢ Üretim yoluyla öğrenme, yani öğrenci öğrenmesinin sonucunu bir sunum veya bir 

deneme / rapor şeklinde gösterir (Laurillard, 2010, s. 16 * 18) 

Yukarıdaki öğretme ve öğrenme faaliyetlerine dayanarak, öğrenme doğalarına göre kategorize edilebilir ve 

içerik tasarımcıları için kaba bir kılavuz görevi görebilir (Laurillard, 2010, s. 19–20). 

 

Öğretme- Öğrenme 

Faaliyetleri  

Öğrenim Yolları  

Edinim Sorgulama Tartışma Uzmanlık Üretim 

Öğretmen sunumu  √     

Öğretmen liderliğindeki 

tartışmalar  

 √ √   

Kaynak tabanlı denetlenen 

bireysel çalışma  

 √  √ √ 

Kaynak tabanlı denetlenen 

grup çalışması  

 √ √ √ √ 

Kaynak tabanlı 

denetlenmeyen bireysel 

çalışma  

 √  √ √ 

Kaynak tabanlı 

denetlenmeyen grup 

çalışması  

 √ √ √ √ 

Okuma ve Hazırlık  √     
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Akranları değerlendirdiği 
uygulama  

 √ √   

Öğretmenin değerlendirdiği 
uygulama 

   √ √ 

Kaynak tabanlı bireysel 
çalışma  

   √  

Kaynak tabanlı grup çalışması    √ √  

Öğretmenin katıldığı online 
tartışmalar  

√ √ √   

Öğrencilerin katıldığı online 
tartışmalar  

  √   

Bilgisayar değerlendirmeli 
uygulama  

   √ √ 

Son değerlendirme     √ 

 

Tablo 11 Öğrenim doğalarına göre sınıflandırılan öğretim ve öğrenim faaliyetleri (Laurillard, 2010, s. 
19-20) 

 

IO1 kurs tasarımı aşağıdaki ilkeleri takip etti: 

1. Öğrencilerin ihtiyaçlarından öğrenme çıktılarını türeten öğrenme merkezli yaklaşım 

2. Aktif öğrenme, bireysel öğrenme yeteneğini geliştirmek için hem didaktik hem de 

katılımcı yöntemleri entegre etti 

3. Hem geleneksel hem de dijital teknolojileri kullanan Harmanlanmış / Karma öğrenme 

4. Öğrenme dizisi içinde yerleşik entegre değerlendirme (Laurillard, 2010, s. 5-7). 

Bu ilkeler açıkça, geleneksel ve alternatif öğretim stratejilerinin bir kombinasyonuna 

kanalize eder: 

1. Edinme yoluyla didaktik öğretim, yani dinleme, izleme ve okuma 

2. Soruşturma yoluyla probleme dayalı öğrenme o senaryodaki bir problemi çözmek 

3. Argümanlar ve fikirler oluşturmak için tartışma yoluyla sosyal öğrenme 

4. Teori ile pratiği birbirine bağlamak için pratik yoluyla deneyimsel öğrenme 

5. Takım çalışması yoluyla üretim yoluyla işbirliğine dayalı öğrenme (Laurillard, 2010, s. 

21-23). 

Öğretme ve öğrenme etkinliklerinin listesinin tasarlanması için izlenen Bütünsel Öğrenme Süreci 

Modelini oluşturan bu stratejiler (bkz. IO1, Bölüm 4), hem 
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➢ kendi kendine hızlanan ve kendi kendine yönetilen bir öğrenme yoluyla 

kişiselleştirilmiş öğrenme ve 

➢ diğer öğrencilerle etkileşim yoluyla sosyal öğrenme (Laurillard, 2010, s. 24) 

gibi geleneksel formatlarda oluşturulmuş 

➢ dersler 

➢ sunumlar 

➢ seminerler 

ama aynı zamanda daha alternatif biçimlerde 

➢ çevrimiçi denetimli tartışmalar 

➢ çevrimiçi öğrencilerin tartışmaları 

➢ çevrimiçi işbirliği projesi (Laurillard, 2010, s. 25). 

Bu formatlar, IO1 tarafından tasarlanan öğretme ve öğrenmenin şu şekilde sunulabilmesini sağlar: 

➢ kişiselleştirilmiş öğrenme yolu için süreç odaklı (video / ses kayıtları, beyin fırtınası, 

belge analizi, konsept haritalama, saha çalışması, akran değerlendirmesi, problem 

çözme, dinleme-okuma-yazma-yansıtma, kendi kendini test etme aktiviteleri, 

simülasyonlar, senkronize tartışmalar, öğreticiler) 

➢ hem kişiselleştirilmiş hem de sosyal öğrenme yolu için ürün odaklı (portföy, makaleler, 

raporlar, vaka özetleri, podcast’ler) 

➢ sosyal öğrenme yolu için proje odaklı (tartışmalar, grup raporları, vaka çalışmaları, 

etkileşimli web etkinlikleri, çevrimiçi öğrenenlerin işbirliği) (McGee & Reis, 2012, s. 14) 

Teknoloji mimarisiyle ilgili olarak, şirket içi WBL mentorunun kursu yerel teknolojik altyapı 

bağlamında sunulacaktır. Bu bağlamda, eğitmenler kullanmalıdır 

➢ E-platforma erişim için kişisel dizüstü bilgisayar veya bilgisayar 

➢ E-platforma öğretmen olarak kişisel erişim 

➢ Diğer eğitmenlere ve öğrencilere çevrimiçi erişim 

➢ GPDR tarafından dikte edildiği şekliyle öğrenciler hakkında gerekli verilere çevrimiçi 

erişim 

➢ Modüller, kaynaklar ve planlama hakkındaki kısıtlı bilgilere çevrimiçi erişim 

katılım için öğrencilerin sahip olması gerekirken 

➢ E-platforma erişim için kişisel dizüstü bilgisayar veya bilgisayar, tablet veya akıllı 

telefon 

➢ Öğrenci olarak e-platforma kişisel erişim 

➢ Öğrenmek için dijital araçlara ve kaynaklara kişisel erişim 
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➢ Ders müfredatına çevrimiçi erişim 

➢ Eğitmene ve diğer öğrencilere çevrimiçi erişim 

➢ GPDR tarafından dikte edildiği şekliyle öğrenciler hakkında gerekli verilere çevrimiçi 

erişim 

Şirket içi WBL mentorunun kursunu barındıran e-platform, aşağıdakiler için teknolojik işlevler 

sağlamalıdır: 

➢  Eğitmenin kaynakları (notlar, sunumlar, bildiriler, blog) 

➢ Tartışmalar (forum, sohbet odası, web semineri, beyaz tahta) 

➢ Dijital kaynaklar (e-kitaplar, e-makaleler, e-raporlar, sunumlar, podcast'ler, 

multimedya, dijital kütüphane, depo, web siteleri, haber kaynakları, yazma araçları, 

bloglar, değerlendirme soruları bankası) 

➢ Dijital araçlar (istatistiksel analiz, veri analizi, elektronik tablolar, arama motoru, geri 

bildirim sistemleri, derecelendirme sistemleri, anket araçları, alıntı araçları) 

➢ İşbirliği (Çevrimiçi beyaz tahta, Wiki, Google Dokümanlar, Ortak çalışma yazma 

araçları, Dijital hikaye anlatımı) 

➢ Bilgisayar tabanlı değerlendirme araçları (Kısa Sınavlar, Çoktan Seçmeli Sorular, boşluk 

doldurma soruları, Doğru-Yanlış sorular, geri bildirim sistemleri, derecelendirme 

sistemleri) 

➢ Tasarım araçları (Sunum araçları, Yazarlık araçları, Multimedya sunumu, Blog, E-

Portföy, Web sitesi oluşturma araçları, Kavram haritalama araçları) 
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 Bölüm 4 Kursu notlandırma, değerlendirme ve 

lojistik  

 

 

Şirket içi WBL mentorun kurs notlandırması, yalnızca yeterlilik sertifikasyon şemasına atıfta 

bulunur ve bu amaçla, sertifika ortakları Foundation EFCoCert uzmanımız tarafından IO3 geliştirme 

çerçevesinde sunulmuştur ve kurs müfredatına aktarılacaktır. Aynı şekilde, şirket içi WBL 

mentorunun kurs değerlendirmesi, yalnızca değerlendirme ortakları C4FF uzmanımız tarafından 

geliştirilecek IO4 ile ilgilidir ve kurs müfredatına aktarılacaktır. IO2 lideri IME GSEVEE tarafından kurs 

gerekliliklerinin ve eşzamanlı ve asenkron katılımın ve / veya grup çalışmasının beklentilerinin bir 

açıklaması geliştirildi ve çok disiplinli ve çok kurumlu bakış açılarını eklemek için ortaklar tarafından 

akran değerlendirmesi için dağıtıldı. 

 

4.1. Şirket içi WBL mentorunun notu  

Şirket içi WBL mentorunun sertifikasyon sürecini ifade eden IO3'ün geliştirilmesi sırasında, 

ISO uyumlu sertifika uzmanı ortaklarımız Vakıf EFCoCert, sertifikalı şirket içi WBL mentorları için 

Gereksinimlere atıfta bulunan EU EFCoCert 3001: AB WBL Mentor Yetkilik Sertifikasyon Şeması'nı 

sundu. Şirket içi WBL mentorunun yeterlilik sertifikasyon planına, şirket içi WBL mentorunun 

kursuna katılımına bakılmaksızın erişilebilir, ancak hem yeterlilik sertifikasyon şeması hem de e-

kurs aynı temel üzerine inşa edildiği için şiddetle tavsiye edilir: şirket WBL mentorunun yeterlilik 

matrisi ve bu anlamda e-kurs, öğrencileri sertifikasyonlarına hazırlar. Ancak, kursa katılım isteğe 

bağlıdır ve kaydolmadan veya kursa katılmadan sertifikalarına devam etmek isteyen öğrenciler de 

buna dahildir. Bu bağlamda, yeterlilik sertifikasyon şemasının notlandırmasına ilişkin bilgiler, kursa 

katılımın şiddetle tavsiye edildiğini açıkça belirtirken, geliştirilmiş yeterlilik sertifikasyon 

programından aktarılan kurs müfredatında görünecektir. 

 

4.2 Şirket içi WBL mentor değerlendirmesi 

Sertifikalı şirket içi WBL mentoru için yeterliliğin derecelendirilmesine atıfta bulunan 

yeterlilik sertifikasyon şemasına yönelik değerlendirmenin yanı sıra, bir değerlendirme stratejisi ve 
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öğrenme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak sunum, IO4 çıktı kapsamı ile geliştirilmiştir. Önceki 

öğrenme deneyimlerinin tanınması olarak hizmet eden Öğrenme (APL), şirket içi WBL mentorun 

kursunda belirtilen öğrenme çıktılarını kazanmasının değerlendirilmesi, öğrencilere ilerlemeleri 

hakkında bilgi veren ve eşzamanlı olarak, dersin ECVET uyum uygulama sürecini, saatlerin ve ECVET 

puanlarının tahsisi ve Öğrenim Anlaşmaları ve Mutabakat Muhtırası gibi ilgili dokümantasyonları 

tamamlar Bu unsurları son derece önemli kabul eden kurs müfredatı, IO4 geliştirme sırasında 

sunulan şirket içi WBL mentorun kurs değerlendirmesinin temel bölümlerini aktararak bunları 

müfredata entegre edecektir. 

 

4.3 Şirket içi WBL mentor kursu gereksinimleri 

Etkili bir müfredat tasarlamak, öğrencilerin katılacakları kursu zamanında haritalandırmaları 

için gerekli tüm bilgileri dahil etmek ve aynı zamanda beklentileri ve gereksinimleri açık bir şekilde 

belirtmek anlamına gelir (McGee & Reis, 2012, s. 12). Kurs gerekliliklerinin tanımı ve senkron ve 

asenkron katılım ve / veya grup çalışması beklentileri açıklanacak, konsorsiyum ortakları arasında 

akran incelemesi için dağıtılacak ve sonuçlandırılmadan önce uzmanlık perspektifleri eklenecektir. 

 4.3.1. Öğrenenlerin sorumlulukları    

➢ Katılım: Kursun hedef grubunda açıklandığı gibi, öğrencilerin bir dizi kişiselle meşgul 

olmaları beklenir. Kursa katılımlarını kesinlikle etkileyecek mesleki ve sosyal 

taahhütler. Yetişkin öğrenicilerin öne çıkan bir özelliği olan bu değişken, gönüllü 

doğası ve kararlarının özgür iradeye dayalı olması nedeniyle eğitimsel bir 

müdahaleye dahil olma ve bırakmadan devam etme motivasyonlarında çok önemli 

bir parametredir (Sava, 2012, s. 14-15; Gravani, 2012, s. 420). Bu bağlamda, şirket içi 

WBL mentorun e-kursunun dört modülü için, biri kendi kendine ilerleyen modüllerin 

faaliyetlerine katılımlarının başlamasından önce, iki hibrit çevrimiçi oturum ile dört 

modül için şiddetle tavsiye edilir. Son geri bildirim ve konsolidasyon için modüllerin 

sonunda ve takip edecek olan kendi kendine hızlanan bölüm için gerekli 

oryantasyonu sağlamak için bir giriş gereklidir. Bu iki çevrimiçi hibrit oturum, hafta 

sonu günlerinde kurs e-platform işlevleri aracılığıyla gerçekleştirilecek ve isteğe bağlı 

olacaktır, ancak yüz yüze tercih etmek isteyenler için fiziksel  tercihin sunulması 

tavsiye edilir.  
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➢ Etkileşim: Etkileşim yalnızca öğrenci-eğitmen veya diğer öğrencilerle öğrenenle sınırlı 

değildir, aynı zamanda genel olarak başkalarıyla, hatta e-kursun dışında öğrenenler 

ve kurs materyalleri veya kaynakları olan öğrencilerle de sınırlıdır. Bu, çevrimiçi 

oturumlarına katılımlarının yanı sıra, öğrencilerin çevrimiçi tartışmalarda 

deneyimlerini paylaşmaları ve sohbet odaları gibi iletişim ve işbirliği için e-kurs 

platformunun işlevlerini kullanarak öğrendiklerine ilişkin fikirlerini sunmaları için 

teşvik edileceği anlamına gelir (McGee & Reis, 2012, s. 13). Bununla birlikte, aynı 

zamanda, etkileşimin sadece insanlarla değil, aynı zamanda kurs kaynakları ile de 

yüksek düzeyde olduğu ve bu nedenle etkileşim derecesine dikkatle yaklaşılması 

gerektiği anlamına gelir (McGee ve Reis, 2012, s. 17). Ayrıca etkileşim resmi veya 

gayri resmi olabilir. Biçimsel hibrid oturumlar ve ekip çalışması, dinleme-okuma-

yazma-yansıtma, problem çözme görevleri, vaka çalışmaları, simülasyonlar, rol 

yapma gibi aktif öğrenme etkinlikleri gibi tasarlanmış etkinlikler olarak 

nitelendirilebilir. Bunlar, etkileşimin nasıl gerçekleşeceğini bildiren ve belirli ders 

öğrenme çıktılarına ve hedeflerine hizmet eden özel ve önceden belirlenmiş yapıyı 

izleyen kurs tasarımcısı tarafından yapılandırılmış etkileşimdir. Öte yandan gayri 

resmi, öğrenci ve / veya durum tarafından ortaya çıkan ve yapılandırılan herhangi bir 

reçete olmaksızın doğaçlama etkileşim ve bağlantı içerebilir (McGee ve Reis, 2012, s. 

13). Bu nedenle, şirket içi WBL mentorunun e-kursunun ayrılmaz bir bileşeni olarak 

aktif öğrenme olarak, öğrenme grup ve etkileşimli alıştırmalar yoluyla gerçekleşir ve 

öğrencilerin kendi öğrenmelerini izleyen bu süreçte tam ortaklar olmaları beklenir. 

➢ Ödevler: Ödevler, eşzamanlı veya eşzamansız olarak bireysel veya takım çalışması 

gibi çeşitli biçimlerde proje odaklı veya ürün odaklı olacaktır. Kurs aşamalı olarak 

ilerledikçe daha zor teori ve pratiğin üstesinden gelmek için onlara bir güven temeli 

sunan kurs kavramları ve uygulamalarına hakim olma farkındalıklarına yardımcı 

olacağından, öğrenciler ödevlerine katılmaya teşvik edileceklerdir (Woolcock, 2006, 

s. 18). Dahası, tasarlanan kurs ödevleri, şirket içi WBL mentorluk hizmeti sürecinin 

tasarlanması, uygulanması ve iyileştirilmesi ile ilgilidir ve bu nedenle, öğrencinin 

portföyünü zenginleştirecek ve bu, isteğe bağlı bir sonuç olan e-sertifikasyon süreci 

için kullanılabilir. Ayrıca, değerlendirme faaliyetleriyle birlikte ödevler, katılım için 

daha fazla motivasyon sağlayan e-sertifika sürecine hazırlık görevi görecektir. 
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➢ Diğer sorumluluklar: Öğrencilerin kendi mesleki deneyimlerinden ders tartışmalarını 

getirerek öğrenme ortamlarını zenginleştirmeleri beklenecektir. 

➢ Değerlendirme: Öğrencilerin önceki ve yeni bilgileri öğrenme ve anlama kapsamını 

değerlendirmek için teşhis edici, biçimlendirici ve özetleyici bir dizi değerlendirme 

yapılır. 

4.3.2. Organizasyonel Sorumluluklar   

➢ Kadro oluşturma: Çevrimiçi karma oturumlar ve modül oturumlarının denetimi için 

her öğrenci grubuna bir eğitmen atanmalıdır. 

➢ Teknoloji: Optimum hızda İnternet sağlanması ve e-platform için teknik destek 

gerekecektir. 

➢ Çizelgeleme: Şirket içi WBL mentor'un e-kursunun, daha önce açıklandığı gibi 

öğrenenlere özellikleri nedeniyle gerekli esnekliği sunmak için düzenli olarak 

sunulması gerekmektedir. Ödev gönderimleri için net son tarihler e-platform 

yazılımı tarafından belirlenecek ve takip edilecek, ancak öğrencilere kaçırmaları 

durumunda bir sonraki zayıfların grubunu izleme seçeneği verilecek. 

➢ Zamanlama: Şirket içi WBL e-kursu için başlangıç ve bitiş zamanı olarak tanımlanan 

geçen sürenin, kursun başında ve sonunda iki çevrimiçi karma oturum dahil olmak 

üzere bir hafta süreceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, öğrenme süresi 

kendi kendine ayarlanacaktır ve toplamda yaklaşık 60 saat olacağı tahmin 

edilmektedir. 

➢ Kayıtlar: Öğrencilere, şirket içi WBL mentorunun e-kurs öğrencilerine düzenli zaman 

aralıklarında kaydolma seçeneği sunan kişisel, profesyonel ve sosyal taahhütleri göz 

önünde bulundurularak esnek kayıt seçenekleri verilmeli ve kurs bitene kadar 

kayıtlarını kendi kendilerine ayarlayabilmelidirler. 

 

4.4. Şirket içi WBL mentor kursu politikaları    

Şirket içi WBL mentorun e-kurs politikaları, dürüstlük, etik, davranış, haklar, şikayetler, 

yaptırımlar ve çok daha fazlasıyla ilgili çeşitli önemli unsurları ele alır. 
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➢ İletişim: E-postalar, e-postanın alınmasını engellemeyen teknolojik bir aksaklık 

olmadığı sürece hafta içi 48 saat içinde yanıt verecek eğitmenlerle iletişimin en iyi 

ve en hızlı yoludur. 

➢ Hile ve İntihal: Bu kurs akademik dürüstlüğe bağlıdır. “Hile”, kurs sırasında bilgi, 

materyal, not, çalışma yardımcıları veya diğer cihazların yetkisiz olarak 

bulundurulmasını veya kullanılmasını veya başka bir kişiyle yetkisiz iletişim 

kurulmasını içerir. "İntihal", başka bir kişinin çalışmalarının kasıtlı olarak 

onaylanmamış kullanımı veya başka bir kişinin çalışmalarına veya bir kişinin kendi 

çalışmalarına dayanak olarak değerlendirilmesi veya kredi veya kamuya sunum için 

sunulması anlamına gelir (Utah Üniversitesi, 2020). Öğrencilerin kendi fikirleri 

olmayan çalışmaları referansların alıntıları ve standart yöntemler (APA, Chicago stili, 

MLA, vb.) izlenerek kullanılmalıdır. İnternet kaynaklarının kopyalanıp 

yapıştırılmasına ve kendi eseri olarak sunulmasına izin verilmez. 

➢ Engelli öğrenciler: Şirket içi WBL mentorunun e-kursu, engelli vasıflı öğrenciler için 

mesleki potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere, yardımcı 

teknoloji kullanımını teşvik ederek ve engelli kişiler için erişilebilirliği optimize 

ederek UNESCO'nun engelli öğrencilerin açık ve uzaktan öğrenmeye dahil edilmesi 

söz konusudur (Chambers, Varoglou ve Kasinskaite-Buddeberg, 2016). 

➢ Çevrimiçi Görgü Kuralları: Şirket içi WBL mentorunun e-kursuna katılım, bir 

çevrimiçi topluluğun üyesi olma şansı sunar. Bu, kurstan çıkarılma da dahil, ancak 

bununla sınırlı olmamak üzere, çevrimiçi suistimalde bulunan öğrencileri 

cezalandıran Topluluk Kurallarına uymayı gerektirir. Çevrimiçi suistimal, herhangi bir 

ilkeli dayanak, sahtekârlık, sözlü taciz, bu topluluğun diğer üyelerini tehdit eden 

veya tehlikeye atan başka herhangi bir davranışa halel getirmeyen keyfi ve kaprisli 

davranış anlamına gelir. 

➢ GPDR: Yalnızca gerekli öğrenci verileri toplanacak ve belirli bir süre boyunca 

saklanacaktır. 

➢ Teknik destek: Teknik sorunlar için önce tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi veya 

farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. Kursa başvurmadan önce, teknik destek 

bilgisayarınızı yeniden başlattığınızdan ve sorunun devam ettiğinden emin olun. 
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Bölüm 5 Sonuç 

 

 

Çıraklık ve staj için şirket içi WBL danışmanları için IO2 Müfredat tasarımı, ECVET uyum 

uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte derecelendirme ve değerlendirme gibi çıktılarını entegre 

eden IO3 ve IO4 ile paralel olarak gelişen diğer IO'larla sinerjilerle konsorsiyum ortakları arasındaki 

organik işbirliğini takip ettti. Şirket içi WBL mentorun ders müfredat tasarımı için, geriye dönük kurs 

tasarım sürecinin ara ve son aşamaları, kurs müfredatıyla sonuçlanan G1'de tamamlanan ilk 

aşamayı izledi. Ders programı, dersin ana hatları için merkezi bir referans belgesi olan ve bu nedenle 

kurs öğrenenler için etkili olması için gerekli olan, öğrenenlerin ondan beklentilerine odaklanan ve 

öğrenmelerini geliştiren öğrenme merkezli yaklaşımı benimseyerek oluşturulmuştur. IO2 sırasında 

şirket içi WBL mentorluk kursunun üç formatı geliştirildi: 

➢ E-kursu barındıran web sitesi sayfasına dahil edilecek kurs müfredatının taslak 

modelleri (bkz.Ek B) 

➢ Kurs müfredatının indirilebilir broşürü (bkz.Ek C) 

➢ Ders müfredatının posteri (bkz Ek D) 

IO2 sırasında etkili bir ders müfredatının oluşturulması için, şirket içi WBL mentorunun 

kursunun özel amacı ve öğrenme hedefleri, hedef gruba dayalı olarak ifade edilmiştir; kurs amacı, 

hedefleri ve öğrenme içeriği ile uyumlu bir şekilde ve kapsamlı bir yol çizilmiştir. Kurs müfredatının 

ele aldığı bir başka değişken de, şirket içi WBL mentorunun yeterliliğinin Avrupa çapında uyumlu bir 

şekilde tanınmasını sağlamak için kursun ECVET uyum uygulamasıdır. Bu görüşe göre, ECVET 

uygulama süreci, her meslek standardı için öğrenme çıktıları birimlerinin geliştirilmesi ile başlatılmış 

ve şirket içi WBL mentor yeterliliğinin IO4 uzman lideri tarafından devam ettirilmesi ve ECVET kredi 

tahsisi ve dokümantasyon geliştirme ile sonuçlandırılması sağlanmıştır. EQF ve EMCC yeterlilik 

çerçeveleri (2009), giriş seviyesi, EQF seviye 4 ve kursun çıkış seviyesi, EQF seviye 5 ve EMCC 

yeterlilik çerçevesi (2009) Temel ve Uygulayıcı seviyelerine karar vermek için çapraz referans 

dokümanları olarak kullanılmıştır. IO1 ve IO3'te geliştirilen yetkinliklerin ve IO4'te geliştirilen 

değerlendirme kriterlerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. 
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Etkili bir ders müfredatının önemli bir unsuru olarak seviyeler ve ECVET kredileri, her ikisi de 

yenilikçi Dee Fink'in (2003) Temel Bilgi, Uygulama, Entegrasyon, İnsan Boyutu, Özen ve Öğrenmeyi 

Öğrenme taksonomisine dayanan kurs modülleri ile entegre edildi. Anlamlı öğrenme deneyimlerinin 

füzyonu ile ECVET sürecini güncel öğrenme eğilimleriyle yenilikçi bir şekilde birleştiren yöntem, 

hiyerarşik olmaktan ziyade birbirine bağımlıdır. Kurs modülleri de, mikro-modülerlik tarzında aynı 

taksonomiyi takip ederek, kurs içeriğini adım adım öğrenmeyi kolaylaştırmak için artan zorluk 

derecesine sahip ayrı bağımsız konu merkezli kısımlara bölerek oluşturuldu. İlk iki modül, EMCC 

yeterlilik çerçevesinin (2009) Temel seviyesinde şirket içi WBL mentorluk hizmetinin temellerini 

sağlarken, sonraki iki modül, şirket içi WBL mentorluğunu derinleştiren ve genişleten iki blok daha 

ile öğrenme iskeletini daha da destekler. EMCC yeterlilik çerçevesinin Uygulayıcı seviyesine ilişkin 

bilgiler verilir. Modüller, biri kursun başında bir oryantasyon oturumu, diğeri de geribildirim ve 

konsolidasyon için hizmet veren iki karma oturumla çerçevelenmiştir. 

Şirket içi WBL mentorunun öğrencilerle bir öğrenim sözleşmesi olarak hizmet veren kurs 

müfredatı, ödevleri, değerlendirmeleri ve notlandırmalarıyla ilgili olarak ayrıntılı gereklilikler ve 

sorumluluklar sağlar. Notlandırmaları, IO3'ü içeren e-sertifikalarına atıfta bulunduğundan, IO3 

uzman lideriyle sinerjiler, sırasıyla IO1 ve IO4'te geliştirilen kurs ödevlerini ve değerlendirmelerini, 

öğrencilerin portföyüne hazırlık olarak hizmet etmesi ve / veya e-sertifikasyon rotalarını takip etme 

seçenekleri sunulur. Son olarak, kurs politikaları, öğrencilerin buna göre yanıt vermesi için karşılıklı 

saygı, bütünlük ve bağlılığın temellerini atar. 

IO2, IO1'de açıklanan kursun tasarım ilkelerini ve IO2'de belirtilen müfredatı geliştirirken 

bunları ders müfredatıns entegre edecek olan diğer modüller de paralel çalışma ve girdilerle 

geliştirilmiştir. 
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Appendix A – Alignment with Professional Charter’s Foundation & Practitioner 

levels 

 

 
 
 

WBL Mentor Key 

Competences  

Learning outcomes Assessment Criteria Charter’s Capability 

indicators  

Foundation & Practitioner 

levels 

Knowledge 

(Indicative Content) 

Evidence (linked 

to practice) 

1. PLAN - Preparation and induction 

1.1. Analyse the context – Ability to 

1.1.1. demonstrate 

understanding of 

the school's VET 

needs 

• Cooperate with 

stakeholders involved in 

the mentoring process 

• Combine effectively the 

school’s VET needs, the 

mentee’s and the 

company’s needs & 

expectations 

• Prepare training programme 

description, including 

induction pack outlining the 

skills and competencies, VET 

systems and expectations 

(22,23) 

• Identify and discuss 

individual learning needs 

that can be met through 

mentoring (25) 

• Identify and discuss 

individual learning styles that 

• assists client to clarify and 

review their desired 

outcomes and to set 

appropriate goals (22) 

ensures congruence 
between client’s goals and 
the context they are in 
(23) 

• Ways of 

identifying 

individual learning 

needs 

• How to recognise 

and describe 

learning needs 

• How needs may 

be met through 

mentoring 

• Learning 

needs 

questionnaire 

• Report 

• Reflective 

journal 

• Questioning 

• Professional 

discussion 

1.1.2. understand 

the WBL mentee’s 

profile, learning 

style and most 

• Remember the special 

factors characterizing adult 

learners 

• Combine effectively the 

• ensures the client chooses 

solutions (25) 



 

Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices  

2018-1-EL01-KA202-047778  
[67]  

  

efficient way of 

learning 

school’s VET needs, the 

mentee’s and the 

company’s needs & 

expectations 

• value the impact of 

contextual differences 

(take into account different 

socio-economic and 

cultural backgrounds) 

need to be considered when 

mentoring (24) 

 

1.1.3. identify the 

company's 

expectations 

 

• Explain the importance & 

contribution of WBL 

apprenticeship & 

Internship to companies 

• Combine effectively the 

school’s VET needs, the 

mentee’s and the 

company’s needs & 

expectations 

• explores a range of 

options for achieving the 

goals (24) 

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

measurable WBL learning 

outcomes 

• Create and manage feasible 

action plans & resources 

for achieving the WBL 

objectives/ analyse the 

needs of the apprentice 

• Connect the WBL 

objectives with the action 

plans and the methods of 

assessing progress of 

objectives 

• Develop learning outcomes, 

action plans and processes 

for the achievement of the 

outcomes specifying 

resources for it (41, 62) 

 

• establishes and manages 

a clear contract for the 

coaching/mentoring with 

the client and, where 

relevant, with other 

stakeholders (41) 

  • assists clients to 

effectively plan their 

actions including 

appropriate: support, 

resourcing and 

contingencies (62) 

• Developing a real-

world business 

case for 

innovative 

mentoring 

application within 

own organisation.                                                   

 

• Reflective 

journal 

• WBL scenario 

action plan 

• Questioning 

• Professional 

discussion 

 

• Deliver learning objectives • helps client to develop 
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1.2.2. determine and 

arrange feasible action 

plans of learning scenarios 

for achieving the WBL 

objectives 

 

• Create and manage feasible 

action plans & resources 

for achieving the WBL 

objectives/ analyse the 

needs of the apprentice 

• Create learning scenarios 

and link the appropriate 

teaching methodology to 

them 

and processes for mentee, 

company and school (63) 

and identify actions that 

best suit their personal 

preferences (63) 

•  

• uses several established 

tools and techniques to 

help the client work 

towards outcomes (69) 
• develop business cases for 

mentoring application (69) 

 

1.2.3. identify and plan the 

necessary resources to 

perform the mentoring 

process 

 

Estimate the necessary 

resources to perform the 

mentoring process 

 

• Identify and justify 

resources and/or materials 

required for mentoring (69) 

• uses several established 

tools and techniques to help 

the client work towards 

outcomes (69) 

Select appropriate 

resources required for 

mentoring 

1.2.4. define together with 

the VET tutor and the 

mentee the optimal skills 

transfer plan 

 

• Make decisions together 

with the mentee 

concerning the operating 

rules during the mentoring 

process at workplace 

• Coordinate with 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 the 

welcoming pack and ensure 

mutual commitment to a 

productive relationship 

• Understand what 

mentorship is/identify its 

differences from similar 

terms (e.g., teaching, 

• Identify and analyse the 

role and responsibilities of 

the mentor, discussing the 

boundaries of the role (1, 

• • behaves in a manner 

that facilitates the 

coaching/mentoring 

process (1) 

• What is meant 

by mentor? 

• What 

• Report 

• Presentation 

• Questioning 
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coaching) 

• Indicate ways of 

socialization of the mentee 

• Lead the socialisation of 

the mentee in the company 

• Coordinate with the VET 

school tutor for developing 

the optimal skills transfer 

plan for the WBL mentee 

• Produce a welcoming 

leaflet/presentation/pack 

with a summary of the WBL 

content 

• Help the mentee become 

familiar with the working 

environment and describe 

work safety and obligatory 

issues. 

• Communicate the common 

ground which the mentor 

and the mentee would 

share throughout the 

program 

• Assess WBL mentee’s 

commitment on the 

objectives, action plans & 

methods of assessing 

progress of objectives 

 

2,3, 4, 6, 34. 35. 36) 

• Identify and discuss the 

qualities and skills required 

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

35, 36) 

• Demonstrate understanding 

of mentorship (7),  

• Explain the requirements of 

for successful 

Internship/Apprenticeship 

and the role of awarding, 

accrediting or authorising 

bodies (40) 

• Describe different 

Mentorship 

methods/approaches and 

characteristics of good 

practices. (43) 

•  

• manages issues of 

diversity in their 

coaching/mentoring 

practice (2) 

• describes their own 

values, beliefs and 

attitudes that guide their 

coaching/mentoring 

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 (34) 

• identifies when their 

internal process is 

interfering with client 

work and adapts 

behaviour appropriately 

(35) 

• responds to client’s 

emotions without 

becoming personally 

involved (36) 

 

• • explains the benefits of 

coaching/mentoring both 

for the client and in 

responsibilities 

does a mentor 

have 

• How to 

recognise the 

boundaries of 

the role 

• Qualities of a 

mentor 

• Skills of a 

mentor 

• How to create 

the necessary 

skills for a 

mentor 

• How to begin a 

mentoring 

conversation and 

ask effective 

mentoring 

questions with 

the use of models 

such as *GROW, 

**OSCAR and 

***TGROW    

• Examine how to 

develop individual 

professional goals 

and career plan 

with an individual 

or the team 

• Professional 

Discussion 
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relation to the client’s 

context (7) 

members to 

enhance 

motivation levels.                                                    

• Psychological 

concepts that 

support 

mentoring 

including 

Neurological 

Levels, Natural 

Language 

Programming 

(NLP) and 

Transactional 

Analysis.                                                                                                  

•  

• • follows the EMCC 

professional 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) 

2.1.2. provide information 

about company’s profile 

and culture 

Locate the fundamentals of the 

workspace and the 

organizational culture 

• Provide the necessary 

information about the 

company's policies, 

• • ensures congruence 

between client’s goals and 

the context they are in 

• Identifying how to 

integrate 

mentoring into 
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procedures and company's 

culture (23, 46) 

• incorporate mentoring 

programme into the business 

objectives (23) 

•  

(23) 

• works effectively with 

client preferences and, 

where relevant, policies 

and procedures of the 

sponsoring organisation 

(46) 

the business to 

support its needs 

and objectives  

 

2.1.3. explain company's 

policies and procedures 

Correlate companies’ policies & 

procedures with the whole 

mentoring process 

 

2.1.4. ensure a sound social 

and behavioural integration 

within workers and Mentee  

Apply a “learning by seeing” 

process. Hence, reflect the 

moral issues and be a role 

model for the mentee.  

• • ensures congruence 

between client’s goals and 

the context they are in 

(23) 

 

2.1.5. act as liaison with 

stakeholders involved in the 

mentoring process 

Unite stakeholders involved in 

the mentoring process 

• Provide the necessary 

information about the 

School’s/training centre’s 

policies, procedures and 

culture (46, 70) 

 

• • works effectively with 

client preferences and, 

where relevant, policies 

and procedures of the 

sponsoring organisation 

(46) 

• explains and works with 

models from client’s 

context (70) 

  

2.1.6. promote the 

relationship between 

the Mentee and his 

school 

Motivate the mentee to 

appreciate the value of 

attaining knowledge of formal 

training 

1.2. Professionalize the Mentee – Ability to 

 Organize mentee’s day-to-day 

tasks 

• Empower the mentee in 

his/her professional 

development, by passing on 

the knowledge and 

experience as well as 

assigning day-to-day tasks 

(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

• • demonstrates belief in 

helping others to develop 

(15) 

• believes that others 

learn best for themselves 

(16) 

•  •  

2.2.1. transmit vocational 

knowledge, experience, 

know-how, and 

competences 

Connect and intermix his/her 

vocational knowledge, 

experience, know-how and 

competences with mentee’s 

personal profile and the 
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mentoring procedure on the 

whole 

28, 52, 53, 56, 57). 

 

• checks thoroughly for 

understanding (17) 

• uses an active listening 

style (18) 

• explains the principles of 

questioning and at least 

one framework (19) 

• offers feedback in an 

appropriate style (20) 

• offers advice and ideas 

only when appropriate 

(21) 

• ensures the client leaves 

the session enabled to use 

new ideas and learning 

(28) 

• ensures client’s non 

dependence of the 

coach/mentor (52) 

• explains potential blocks 

to effective listening (53) 

• enables client to make 

connections between 

feelings, behaviours and 

their performance (56) 

• uses a range of 

questioning techniques to 

raise awareness (57) 

2.2.2. professionalize the 

Mentee and promote his 

employability 

• Demonstrate the 

professional rules and work 

ethics 

• Align WBL tasks to sector 

needs 

•  •  

2.2.3. support and 

empower the Mentee 

towards independent self-

professional 

Inspire mentee for developing 

to a lifelong learner 
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development/professional 

autonomy 

2.2.4. facilitate creative 

thinking, problem solving 

and working culture to 

address the mentee's needs 

• Recognize the benefits of 

creative thinking and 

problem solving in WBL  

• Identify the mentee’s 

needs 

• Formulate questions that 

correspond to the 

mentee’s needs 

• Develop a learning plan 

that nurtures creative 

thinking, problem solving 

and working culture 

   

2.2.5. ensure transferability 

of knowledge and 

competences in other 

workplaces 

Assess the degree which the 

desired tangible and intangible 

WBL material delivered can be 

applied to other workplaces 

   

2.2.6. advise the WBL 

Mentee on matters related 

to work 

• Transfer knowledge and 

Commit to self-monitor 

own performance  

• Communicate creatively to 

build trust 

•  •  •  

2.2.7. perform as a role 

model and subject expert 

resource 

Inspire as a role model    

2.3. Implement effective mentoring practices – Ability to 

2.3.1. ensure effective 

coordination and 

implementation of the 

agreed WBL plan  

Give examples of effective 

mentoring practices 
• Identify and discuss styles of 

mentoring to meet learner 

needs (55. 65, 68) 

• Discuss and demonstrate 

• • identifies patterns of 

client thinking and actions 

(55) 

• helps client identify 
potential barriers to 

• Different types of 

mentoring styles 

• How to ensure 

learners needs 

• Assessors 

observation 

• WBL scenario 

plan 
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ways of assisting mentees to 

clarify their goals and 

explore options to facilitate 

their achievement (64, 66, 

68) 

• Create an innovation culture 

for mentoring within the 

organisation 

• Develop mentoring strategy 

incorporating learning 

objectives and their 

transformation into activities 

(42, 68) 

• Distinguish between varying 

levels of potential for 

achieving learning objectives 

(9, 44, 45, 47) 

applying actions (65) 

• develops a coherent 
model of 
coaching/mentoring 
based on one or more 
established models (68) 

have been met 

• How to create 

situations that 

provide 

opportunities for 

feedback 

• Ways of 

conducting de-

briefing situations 

to identify 

barriers 

• Mentoring 

strategies and 

incorporating 

them into the 

intended learning 

objectives  

•  

• Creating a culture 

of innovation and 

excellence.   

•  

• Developing high 

performance 

initiatives for the 

intern or 

apprentice and 

own team.      

•                                               

• Motivational 

strategies on how 

to mentor an 

• Report 

• Presentation 

• Questioning 

• Professional 

discussion 

2.3.2.  

2.3.2. apply Adult 

Education/Andragogical 

principles during mentoring 

practices 

Coordinate the WBL plan if 

different mentors train the 

mentee 

 

• • ensures client is taking 

responsibility for their 

own decisions, actions 

and learning approach 

(64) 

• describes and applies at 

least one method of 

building commitment to 

outcomes, goals and 

actions (66) 

• develops a coherent 

model of 

coaching/mentoring 

based on one or more 

established models (68) 

2.3.3. assist the WBL 

Mentee to carry out 

classroom assignments 

related to the job and 

implement them on real 

working conditions 

Integrate school assignments in 

the WBL learning 

scenarios/plan 

• • agrees a framework for 

scheduling when, where 

and how often the 

sessions will take place 

(42) 

• develops a coherent 

model of 

coaching/mentoring 

based on one or more 

established models (68) 

2.3.4. keep records on Record on mentee’s personal • • manages the conclusion 
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Mentee’s personal learning 

log/recording system 

according to the framework 

(e.g., contract, learning 

diary) 

learning log/recording system 

according to the framework 

(e.g., contract, learning diary) 

 

of the conversation (9) 

• recognises boundaries 

of own competence and 

advises the need to refer 

on and possibly conclude 

contract (44) 

• recognises when client is 

unable to engage in 

coaching/mentoring work 

and takes appropriate 

action (45) 

• manages the conclusion 

of the contract (47) 

individual or the 

team members 

with varying 

potential.                                                    

•  

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 

2.4.1. recognize and build 

upon abilities of the 

mentee to nurture a 

productive relationship 

• describe the principles of a 

productive mentoring 

relationship/ recognise the 

importance and the 

challenges of mentorship 

relationship building 

• Nurture the mentee’s 

abilities 

• Discuss and demonstrate 

ways of building rapport with 

individuals in mentoring 

sessions (10, 11, 12, 13, 14, 

48, 49, 50, 51, 52) 

• Discuss and demonstrate 

ways of creating an 

environment in which 

effective mentoring can take 

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

49, 50, 51, 52) 

• • explains how own 

behaviours can affect the 

coaching/mentoring 

process (10) 

• treats all people with 

respect and maintains 

client’s dignity (11) 

• describes and applies at 

least one method of 

building rapport (12) 

• uses language 

appropriate to the client 

• What is rapport 

• How may a 

rapport be built 

with individuals? 

• What issues may 

cause a negative 

rapport 

• How to create a 

climate conducive 

to learning  

• How to establish a 

• Assessors 

observation 

• WBL scenario 

plan 

• Report 

• Presentation 

• Questioning 

• Professional 

discussion 

• Surveys 

• Interviews 
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• Identify the stages of 

mentorship relationship (6, 

10, 11, 12, 13, 14, 48, 49, 50, 

51, 52) 

• Measure mentoring 

effectiveness (39) 

(13) 

• develops trust through 

keeping commitments 

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 to 

accommodate client’s 

style while maintaining 

sense of self (51) 

• ensures client’s non 

dependence of the 

coach/mentor (52) 

professional 

mentoring 

relationship 

• What are the 

stages of a 

mentorship 

relationship? 

• Giving feedback 

relevant to 

individual needs 

• How to measure 

mentee’s 

strengths and 

weaknesses 

• How to measure 

level of 

relationship 

2.4.2. manage this 

relationship for achieving 

mutual benefit 

Cooperate with the mentee for 

achieving mutual benefit 

• • evaluates the 

effectiveness of 

supervision (39) 

2.4.3. encourage positive 

changes based upon 

strengths 

Motivate by focusing on 

positive changes 

 

2.4.4. apply creative 

communication tools and 

Communicate creatively to 

build trust 
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techniques to establish 

trust and open 

communication 

2.4.5. support the mentee 

through identifying needs 

and advocating 

when/where appropriate 

Support the mentee through 

identifying needs 

 

2.5. Manage challenges – Ability to 

2.5.1. demonstrate 

flexibility in adjusting the 

learning path according to 

the mentee's needs, time 

constraints, resources or 

other issues 

Demonstrate flexibility in 

adjusting the learning path  

according to the mentee’s 

needs, time constraints, 

resources or other issues 

 

• Explain the key challenges 

that you might face during 

mentoring programme(10, 

11, 13, 35, 36,  44, 48, 50, 

54)  

• Produce a plan to address 

the areas of concern (12, 

59) 

• Justify the choice of 

approaches used to 

implement areas for 

improvements (59) 

• Show examples how to 

motivate the mentee(s) and 

resolve conflicts effectively 

(61) 

•  

• • explains how own 

behaviours can affect 

the 

coaching/mentoring 

process (10) 

• treats all people 

with respect and 

maintains client’s 

dignity (11) 

• uses language 

appropriate to the 

client (13) 

• identifies when 

their internal process 

is interfering with 

client work and 

adapts behaviour 

appropriately (35) 

• responds to client’s 

emotions without 

becoming personally 

involved (36) 

• recognises 

boundaries of own 

•  •  
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competence and 

advises the need to 

refer on and possibly 

conclude contract 

(44) 

 •  • • describes and applies at 

least one method of 

building rapport (12) 

• uses feedback and 

challenge at appropriate 

times to help client gain 

different perspectives, 

while maintaining rapport 

(59) 

2.5.2. use appropriate 

communication skills and 

meet adequate decisions to 

resolve conflicts and 

minimize their impact on 

the mentoring program and 

relationship 

Resolve conflicts effectively • • uses reviews to deepen 

understanding and 

commitment to action 

(61) 

2.5.4. identify, analyse and 

manage crisis situations, 

use adequate 

communication in case of 

conflict 

Solve complex problems that 

might derive during the 

apprenticeship/ internship 

 

 

2.5.5. manage ethical issues 
and protect the Mentee’s 

sensitive personal data 

• Recognise ethical issues 

• Recognise sensitive 

personal data. 

• Define the necessary 

process steps for keeping 

the sensitive personal data. 

• Discuss and demonstrate 

the importance of a code of 

conduct and confidentiality 

in a mentoring relationship 

(8, 40) 

 

• • agrees appropriate 

levels of both 

confidentiality and 

communication to others 

(8) 

• follows the EMCC 

• What is meant by 

code of conduct? 

• Issues in relation 

to confidentiality 

• Questioning 

• Professional 

discussion 
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• Resolve conflicts effectively professional code of 

ethics or an equivalent 

(40) 

3. CHECK – Assessment 

3.1. Assess the mentoring outcome – Ability to 

3.1.1. apply structured & 

documented methods to 

assess at planned intervals  

a) the 

integration, 

b) the acquired 

professional 

competences, 

c) the 

achievement of the 

objectives and related 

action plans, 

d) the 

relationship 

Define structured & 

documented methods to assess 

different aspects of the 

mentoring procedure (29) • Explain the need for 

structured and 

documented methods to 

assess different aspects of 

the mentoring procedure 

(29) 

• Explain how to review the 

mentee’s progress, 

identifying and taking 

action as required  (30, 67) 

• Develop  plan for assessing 

competence progress (31) 

• Discuss and apply good 

practice in providing 

feedback to mentees on 

their progress(32, 33) 

• apply good practices for the 

evaluation of mentor 

programme (39) 

• analyse KPIs and measure 

ROI (39) 

• • bases approach on a 

model or framework of 

coach-mentoring (29) 

• Practical 

procedures for 

conducting and 

recording 

ongoing 

assessment and 

documenting 

progress 

• How to obtain 

documentary 

evidence to be 

used in practical 

application of 

feedback given 

to mentees 

• Ability to identify 

areas for 

development 

within mentees’ 

practice 

• Understand the 

issues to 

consider when 

taking 

appropriate 

action 

• Understanding 

• Assessment 

plan 

• Reflective 

journal 

• Assessors 

observations 

• Questioning 

• Professional 

discussion 

 

3.1.2. include the 

company’s satisfaction and 

the relationship with the 

team in the assessment 

Assess the WBL mentee’s 

impact on company and team 

(30) 

• • evaluates outcomes 

with client (and 

stakeholders if relevant) 

(30) 

• reviews progress and 

achievement of outcomes 

and goals and revises as 

appropriate (67) 

3.1.3. commit the WBL 

Mentee to self-assess 

Explain the benefits of self-

assessment 

• • monitors and reflects on 

the effectiveness of the 

whole process (31) 

3.1.4. manage to involve 

collaborators in the 

Cooperate with stakeholders 

involved in the mentoring 

• • requests feedback from 

client on 
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assessment process coaching/mentoring (32) 

• receives and accepts 

feedback appropriately 

(33) 

good practice in 

the evaluation of 

mentoring, 

including cutting 

edge 

methodology in 

applying KPIs 

and measuring 

ROI. 

•  

3.1.5. share and agree the 

assessment results with the 

WBL Mentee 

• Discuss with the WBL 

mentee the assessment 

results in a productive way  

• Communicate creatively to 

build trust 

• • evaluates the 

effectiveness of 

supervision (39) 

3.2. Self-assess the mentor – Ability to 

3.2.1. self-assess the own 

WBL mentoring practices 

against recognised good 

practices 

• Reflect & self-assess 

performance 

• Initiate self-assessment of 

own WBL mentoring 

practices 

 

• Evaluate WBL mentoring 

practices against 

recognised good practices 

and list strengths and 

weakness (5) 

• Use reflective practice and 

feedback from others to 

review own mentoring role 

and identify areas for 

development, suggesting 

modifications to own 

practice as necessary (31, 

32, 33, , 37, 38) 

• • practises and evaluates 

their coaching/mentoring 

skills (5) 

• Concepts and 

benefits of 

keeping a 

reflective journal 

• How to plan own 

personal 

development and 

identify areas for 

improvement 

•  Ability to 

recognise and 

modify own 

practice as 

necessary 

• Reflective 

journal 

• Questioning 

• Professional 

discussion 

3.2.2. self-assess the social 

and behavioural 

competences (role model, 

communication, team work, 

availability) 

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

• • monitors and reflects on 

the effectiveness of the 

whole process (31) 

• requests feedback from 

client on 

coaching/mentoring (32) 

• receives and accepts 

feedback appropriately 

(33) 

• demonstrates 

commitment to personal 

development through 

deliberate action and 

reflection (37) 

• participates in regular 

3.2.3. identify own 

strengths and areas for 

improvement as a WBL 

Mentor 

Identify own strengths and 

areas for improvement as a 

WBL Mentor 

3.2.4. document the WBL 

Mentee’s assessment of his 

WBL Mentor’s mentoring 

practices  

Discuss with the mentee about 

his assessment of the 

mentoring practices and 

competencies along the WBL 

period 
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supervision in order to 

develop their practice (38) 

4. ACT – Improvement 

4.1. Remediate the mentoring plan & outcome – Ability to 

4.1.1. revise the objectives 

as necessary and justify the 

changes 

• Assess and interpret the 

WBL mentee’s 

performance  

• Judge and prescribe 

necessary changes in the 

objectives 

• Evaluate a mentoring plan 

and propose a list of changes 

in order to meet your work 

place training objectives (27, 

71.72) 

• Explain how would you 

negotiate a collaborative 

arrangement for review of 

remediation plans with 

academic partner/school 

(27, 39, 71,72) 

• • reviews progress and 

learning (27) 

• uses a formal feedback 

process from the client 

(71) 

• has own processes for 

evaluating effectiveness 

as a coach/mentor (72) 

•  •  

4.1.2. propose and mutually 

agree timely appropriate 

actions to remediate as 

necessary based on the 

assessment results 

• Assess and interpret the 

WBL mentee’s 

performance  

• Judge and prescribe 

necessary changes in the 

objectives 

• Recommend the best 

course of action based on 

assessment 

• Give an example of 

assessment schedule and 

suggest changes to it 

 

• • reviews progress and 

learning (27) 

• evaluates the 

effectiveness of 

supervision (39) 

• uses a formal feedback 

process from the client 

(71) 

• has own processes for 

evaluating 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 

•  •  •  
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in teams and negotiate 

•  

4.1.4. inform the school of 

the revised objectives and 

action plans 

• Cooperate with 

stakeholders involved in 

the mentoring process 

• Communicate 

constructively in different 

environments, collaborate 

in teams and negotiate 

• Prescribe a list of changes 

to remediate process for 

school’s consideration 

•  

4.1.5. communicate with 

the Academic mentor the 

strengths and the areas in 

which improvement is 

needed 

• Assess and interpret the 

WBL mentee’s 

performance  

• Cooperate with 

stakeholders involved in 

the mentoring process 

•  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 

Mentee concerning 

performance both on the 

job and in school as well as 

his/her relationship with 

• Assess and interpret the 

WBL mentee’s 

performance 

• Judge and prescribe 

necessary changes in the 

•  
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other employees objectives  

•  Communicate creatively to 

build trust 

 

4.2. Improve the mentor’s practices – Ability to 

4.2.1. plan actions for 

improving the WBL 

Mentoring practices 

according to the 

assessment results 

• Develop & implement a 

personal plan to be 

updated on mentorship 

• Discuss with the mentee 

about his assessment of 

the mentoring practices 

and competencies along 

the WBL period (39) 

• Develop a continuous 

personal professional 

development plan  (5, 37, 58, 

39) 

 

•  

• • practises and evaluates 

their coaching/mentoring 

skills (5) 

• demonstrates 

commitment to personal 

development through 

deliberate action and 

reflection (37) 

evaluates the 

effectiveness of 

supervision (39) 

• enables client to create 

new ideas (58) 

•  •  

 

• Explain the importance of 

continuous professional 

development and how you 

would inspire the men)tee(s) 

for lifelong learner(5, 37, 58, 

39) 

• • practises and evaluates 

their coaching/mentoring 

skills (5) 

• demonstrates 

commitment to personal 

development through 

deliberate action and 

reflection (37) 

evaluates the 

effectiveness of 

supervision (39) 

• • enables client to create 

new ideas (58) 
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4.2.2. identify and address 

personal VET needs related 

to WBL Mentoring 

Seek & identify important 

information resources needed 

to apply new mentorship 

principles and tools to a new 

mentee 

• Use reflective practice and 

feedback from others to 

review own mentoring role 

and identify areas for 

development, suggesting 

modifications to own 

practice as necessary (5, 37, 

58, 39) 

• • practises and evaluates 

their coaching/mentoring 

skills (5) 

• demonstrates 

commitment to personal 

development through 

deliberate action and 

reflection (37) 

evaluates the 

effectiveness of 

supervision (39) 

• • enables client to create 

new ideas (58) 

• Concepts and 

benefits of 

keeping a 

reflective journal 

• How to plan own 

personal 

development and 

identify areas for 

improvement 

• Ability to 

recognise and 

modify own 

practice as 

necessary 

• Reflective 

journal 

• Individual 

learning plan 

• Questioning 

• Professional 

discussion 

4.2.3. demonstrate 

personal, social and 

learning to learn 

competence 

Inspire mentee for developing 

to a lifelong learner 

5. BE – Social, Managerial & Behavioural 

5.1. Soft skills 

5.1.1. Integrity   • Value public good over 

private gain 

• Protect the mentee from 

immoral or illegal activity 

•  •  •  •  

5.1.2. Counselling Employ counselling skills that 

include assessment techniques 

to facilitate discussion and 

mutual decision-making 

between mentor and mentee to 

create positive change on the 

mentoring path 

• Develop a counselling 

scenario in relation to 

learning or behaviour 

anomaly or difficulty (10, 11, 

12, 13, 14, 48, 49, 50, 51) 

 

• explains how own 

behaviours can affect the 

coaching/mentoring process 

(10) 

• treats all people with respect 

and maintains client’s dignity 

(11) 

• describes and applies at 

least one method of building 

rapport (12) 

• uses language appropriate to 

•  •  
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the client (13) 

• develops trust through 

keeping commitments 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 to accommodate 

client’s style while maintaining 

sense of self (51) 

5.1.3. Responsibility • Feel the impact of their 

role on the 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 by peers   Communicate constructively in 

different environments, 

collaborate in teams and 

negotiate (2) 

    

5.1.5. Enthusiasm   • Commit to self-motivation, 

raised aspirations and 

•  •  •  •  
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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 

    

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 work with 

others to achieve a set task 

• Communicate 

constructively in different 

environments, collaborate 

in teams and negotiate (2) 

•  

• Demonstrate how you 

develop and assess 

teamwork (15) 

 

• • demonstrates belief in 

helping others to develop 

(15) 

•  •  

5.1.9. Good communication 

skills  

• recognize the importance 

of interpersonal skills 

• describe how good 

communication with other 

can influence working 

relationships 

• Communicate creatively to 

build trust 

• Describe a situation to deal 

with a difficult 

colleague/student/mentee 

and means to communicate 

effectively (13, 51) 

•  

• • uses language 

appropriate to the client 

(13) 

• adapts language and 

behaviour to 

accommodate client’s 

style while maintaining 

sense of self (51) 

•  •  

5.1.10. Active listening • Communicate creatively to 

build trust 

•  •  •  •  
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• Analyse and have an 

increased understanding of 

the techniques of effective 

listening 

• Discuss the skills of 

communication and focus 

on the art of listening 

• Employ their new skills on 

effective listening actively 

in the working environment 

5.1.11. Professionalism • Take responsibility of their 

own learning for advancing 

their mentorship (82) 

• Value public good over 

private gain 

• Protect the mentee from 

immoral or illegal activity 

• Integrate empathy to 

change behaviour and build 

better relationships (48) 

• Communicate 

constructively in different 

environments, collaborate 

in teams and negotiate (2) 

• Self-regulate their 

behaviour to positively 

impact the team 

environment (35) 

 

• Explain how to accredit the 

training programme/course 

by an appropriate 

professional body 

• Explain the interpersonal 

communication skills 

required to facilitate WBL of 

mentees (13, 51) 

• • uses language 

appropriate to the client 

(13) 

• • adapts language and 

behaviour to 

accommodate client’s 

style while maintaining 

sense of self (51) 

•  • Questioning 

• Professional 

discussion 
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Appendix B - The in-company WBL mentor course syllabus mock-ups 
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Appendix C - The in-company WBL mentor 

downloadable course syllabus   
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Appendix D - The in-company WBL mentor  

 course syllabus poster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


