
GUIDE BOOK



Pistes Solidaires Méditerranée changed its name to Hors Pistes
More information : https://hors-pistes.org/

Contact : marseille@hors-pistes.org



Guide book

3

Giriş 6

Rehber Kitapçığının Amacı ........................................................................ 6

MentorPower Nedir?  ............................................................................... 6
Fikir nereden çıktı?  .................................................................................. 6
Stratejik ortaklık projesi ............................................................................ 7
Ortaklarla ilgili ........................................................................................ 7

Araştırma ve Yöntem ............................................................................... 8
Araştırma .............................................................................................. 8
Rehber kitapçığının yazım süreci .................................................................. 9

Bölüm I – Bir Mentorluk Programının Tasarlanması 12

Giriş ...................................................................................................... 12

A. Yerel ihtiyaçların değerlendirilmesinden program tasarımına ................... 12
1. Hedef grubun tanımlanması ................................................................... 12
2. Programın hedefleri nelerdir?  ................................................................ 13
3. Mentilere nasıl eşlik edilmelidir?  ............................................................ 13
4. Mentorluk programının kapsamı nedir?  .................................................... 14

B. Organizasyonunuzun değerlendirilmesinden program tasarımına ............. 15
1.Yönetim yapısı oluşturma ...................................................................... 15
2. Programın zaman planını ve kilit aşamalarını belirleme .................................. 15
3. Mali plan ......................................................................................... 16

C. Mentorluk programınızla ilgili iletişim ................................................... 16

Bölüm II: Kayıt ve mentorlerle mentorluk hizmeti alacakların seçimi 20

Giriş ...................................................................................................... 20

A. Kayıt sürecinin tasarlanması ................................................................ 20

B. İletişim stratejisi................................................................................. 21

C. Kayıt süreci ........................................................................................ 21
1. Mentiye dair bilgiler ve kayıt süreci .......................................................... 21
2. Mentore dair bilgiler ve kayıt süreci .......................................................... 22

Bölüm III – Eğitim 26

Giriş ...................................................................................................... 26

A. Katılımcılarınızı tanıyın: değerlendirme gereklidir................................... 26

B. Eğitimler ............................................................................................ 27
1. Mentorler için eğitim ........................................................................... 27
2. Mentiler için eğitim ............................................................................. 28
3. Mentorler ve mentiler için ortak atölyeler ................................................... 28

C. Öğrenme çeşitleri ve yöntemleri ........................................................... 29
1. Formal olmayan ve informal öğrenme ....................................................... 29
2.Formal olmayan öğrenme yöntemlerini kullanmanın önemi .............................. 29

Bölüm IV –Programı başlatmak ve yürütmek 33

A. Mentorluk çiftlerini eşleştirmek ............................................................ 33



Guide book

4

1. Mentorler-Mentilerin Tercihleri ............................................................... 33
2. Ortak İlgi Alanları ............................................................................... 33
3. Dil ................................................................................................. 34
4. Mentor-menti eşleştirmesini yeniden düzenlemek ........................................ 34

B. Mentorler &Mentilerin Motive Edilmesi ................................................. 34
1. Motivasyonu anlamak .......................................................................... 34
2. Eğitimler ve oryantasyon toplantıları ........................................................ 34
3. Mentor&Mentiler arasındaki bağı koparmamak ............................................ 35
4. Ödül ve Pekiştirme Stratejileri ................................................................ 35

B. Mentorluk İlişkileri .............................................................................. 36
1. Mentorun Rolü ................................................................................... 36
2. Etik Standartlar .................................................................................. 37
3. Dil ve Kültür Bariyeri ............................................................................ 37

Bölüm V -  Değerlendirme ve Geliştirme 41

Giriş ...................................................................................................... 41

A.  Bir gözlem ve değerlendirme sistemi .................................................... 41

B. Yöntemler ve araçlar ........................................................................... 42
1. Anket .............................................................................................. 42
2. Odak Grupları .................................................................................... 42
3. Mülakat ........................................................................................... 43
4. Yansıtma günlükleri ............................................................................ 43
5. Yaratıcı değerlendirme ......................................................................... 43

C. Kendi izleme ve değerlendirme sisteminizi oluşturma ............................. 44
1. Proje yönetimini değerlendirmek ............................................................. 45
2. Eğitimleri ve takip çalışmalarını değerlendirme ............................................ 45
3. Mentorluk sürecini değerlendirmek .......................................................... 46

Sonuç 47

Ekler 48

MENTORLUK PROGRAMI DÖNGÜSÜ ......................................................... 49

Örnek 1 menti başvuru formu (uzun) ......................................................... 50

Örnek 2menti başvuru formu (KISA) ......................................................... 52

Mentiler için eğitim özeti örneği ............................................................... 52
1. GÜN ............................................................................................... 52
2. GÜN ............................................................................................... 53

Pedagojik Araçlar  .................................................................................. 54
Ortak Noktalar  ..................................................................................... 54
Motivasyon Galerisi  ............................................................................... 55
Kimlik Pusulası / Ben Kimim ? ................................................................... 55
İş Hayatındaki Beceriler ........................................................................... 57
Mücadele Alanları : Korku ve güçlük değerlendirmesi ....................................... 58
Mentorler mi Süper Kahramanlar mı? ........................................................... 58
Nasıl organize olmalı : kontrol listesi ve skeç ................................................. 59



Guide book

5

Rol Oynama  ........................................................................................ 60
Hikaye anlatma, hikaye çizme ................................................................... 60
Cümlemi Tamamla (Umutlar ve korkular) ...................................................... 60
Partnerini Bul  ...................................................................................... 61
Beklentilerin Paylaşımı ............................................................................ 61
Güven Kovası ....................................................................................... 62
Denizde Kaybolmak  ............................................................................... 63
Denizde Kaybolmak - Talimatlar  ................................................................ 63
“DENİZDE KAYBOLMAK” ÇALIŞMASI İÇİN UZMAN YANITLARI VE NEDEN BUNLAR .... 64
Abigale’in hikayesi (Kültürlerarası Öğrenim) ................................................... 65

Anket Örneği: Mentor Eğitimi Değerlendirmesi ........................................... 67

Mentorler İçin Mülakat Kılavuzu ............................................................... 67

Mentorluk Hizmeti Alanlar İçin Mülakat Kılavuzu ....................................... 68

Kilit Yetkinlikler Üzerine Çalışma ............................................................. 69
A. Yaşam Boyu Öğrenim İçin Kilit Yetkinlikler ................................................. 69
B. Diğer Yetkinliklerin Listesi ..................................................................... 71

YILDIZ YÖNTEMİ .................................................................................... 74

İMGEAĞACI ............................................................................................ 75

MENTORLUK PROGRAMI Sonu DEĞERLENDİRME: MENTOR ANKETİ ............ 76

MENTORLuK PROGRAM SONU değerlendirme: Menti ANKETİ ..................... 77

Kaynaklar 78



Guide book

6

Giriş

Rehber Kitapçığının Amacı
MentorPower, mentorluğe özel bir açıdan yaklaşarak mülteci gençleri konunun merkezine yerleştir-
mektedir. Eğer bir STK’da, kamu kuruluşunda, eğitim kurumunda (veya benzeri) görev yapıyorsanız 
ve faaliyetlerinizin kapsamını, mülteci gençleri de kapsayacak şekilde genişletmek istiyorsanız bu 
kılavuz tam size göre!
Bu kılavuzun amacı, kendi mentorluk programınızı tasarlayıp yürütmekle ilgili tüm adımlar konu-
sunda size destek olmaktır. Kılavuzun bölümleri, kendi yerel bağlamınızı analiz edebilmeniz adına 
«kendi kendinize sormanız gereken » pek çok soru içerir:örgütünüz, kaynaklarınız, hedef grubunuz 
ve coğrafi bölgenizin özellikleri… 
Dolayısıyla, bu kılavuz ‘kullanıma hazır bir ürün’ olarak görülmemelidir. Aksine, mülteci gençler için 
kendi mentorluk programınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenlemenizi beklenmektedir. Yazarlar, 
bir mentorluk programı yürütürken ‘ne yapmanız’ veya ‘ne yapmamanız’ gerektiği konusunda size 
talimat vermekten kaçınırken, olası seçenekleri ve sonuçları ortaya koymayı amaçlamışlardır. Prog-
ramınıza ne tür bir yön vereceğiniz size kalmış!

MentorPower Nedir? 
MentorPower, mülteci gençlerin iş piyasasına ve/veya eğitim sistemlerine dahil olmalarını sağla-
yarak onlara motivasyon sağlamayı ve onların sosyal uyum süreçlerinedestek olmayı hedefleyen 
stratejik bir ortaklık projesidir. 

FİKİR NEREDEN ÇIKTI? 

Gençler arasında giderek artan işssizlik oranı, hem Avrupa içinde hem de Avrupa’ya yapılan göçle-
rin artmasıyla birlikte mültecilerin iş piyasasına ve/veya eğitim sistemlerine dahil olmalarını giderek 
daha güç bir hale getirmiştir; bu durum onlar için ilgili ülkenin vatandaşlarının yaşadıklarından çok 
daha güçtür. Bu projenin ortakları, mülteci gençlere yönelik sosyal destek, uyum ve güçlendirme 
programlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıile ilgili ihtiyacın farkına varmışlardır. Bu tür prog-
ramlar yalnızca gelen mülteci gençler için değil, aynı zamanda Avrupa toplulukları arasındaki birlik 
ve beraberliği arttırarak Avrupa’ya da fayda sağlamaktadır. Bu projenin ortakları, genç bireylerin 
hedef belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmaları konusundaonlara destek sağlayan mentorluk prog-
ramlarının etkinliğini tanıyarak, her bir ortağın ülkesindeki mülteci gençlerin ihtiyaçlarına yanıt vere-
cek bir mentorluk modelinin geliştirilip test edilmesi için bir araya gelmişlerdir. 
Araştırmalara göre, mentorluk uygulamalarının başlatılması, ayrımcılığa maruz bırakılan grupların 
sözde kısıtlı görünen iş piyasasına girmelerine olanak sağlamaktadır. ‘Engagement Mentoring’ kon-
septi, ilk olarak Anglo-Sakson dünyada (Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık) 1990’lı yıllarda 
ortaya çıktı ve o günden bu yana Avrupa çapında gelişip yayıldı. Bu kavram mentorluğun belli bir 
türünü ifade etmektedir:

 w Kurumsal bir ortam (örn. sivil toplum örgütleri, kamu kurumları vb.) içinde resmiyet ka-
zanmıştır: planlıdır ve belli bir gündemi takip eder

 w Toplumsal olarak ayrımcılığa maruz bırakılan insanları hedefler, onları yeniden iş piyasası ve 
eğitim sisteminin yapısal yollarına dahil etmeyi gözetir 

 w Mentor ile etkileşim aracılığıyla, işverenlerin ve iş piyasasının ihtiyaçlarının karşılanmasıyla 
ilgili belli başlı davranış ve tavırların yeniden modellenmesini hedefler (örn. resmi bir ortamda 
nasıl davranılacağını bilmek, iletişim becerilerini ve özerkliği arttırmak)

MentorPower kapsamında, ‘engagement mentoring’ metodolojisini uygulamayı seçtik fakat mül-
teci gençlerin ihtiyaçlarına birebir uyması için de bazı değişiklikler yaptık. Davranış ve tavırların 
‘yeniden modellenmesi’ yerine, mentorler ve mentilerin, ev sahibi ülkeyle ilgili anlayışınının kapsamı-
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nı genişletmesine ve yeni kültürel ortamlarauyum sağlama becerisine fayda sağlayacak kültürler 
arası bir diyaloğa girmelerini sağlamayı hedefliyoruz. 

STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ

Stratejik ortaklık nedir? 

Eğitim ve gençlik konularındaki stratejik ortaklıklar Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ programı 
tarafından başlatılmıştır ve şu şekilde tanımlanırlar: “Stratejik Ortaklıklar, Avrupa seviyesinde ortak 
çalışma, işbirlikli öğrenme ve değişim deneyimlerini destekleyen ortak girişimlerin yanı sıra yenilikçi 
uygulamaların da geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulamaya alınmasını hedeflemektedir.” 
Projemizin hedefi, mentorluk ve mültecigeçlere destek alanlarında yenilikçi yaklaşımı desteklemek 
ve özellikle mülteci gençlere özgü ihtiyaçlara göre uyarlanmış bir metodoloji geliştirmektir. 

Stratejik ortaklık projemiz yerel ve uluslararası seviyelerdeki faaliyetleri somut bir şekilde birleştir-
miştir: yerel seviyede, halihazırdaki iyi uygulamalarla alakalı araştırmalar yürütülmüş, yerel ortak-
lardan oluşan bir ağ oluşturulmuş, mentorluk programları hayata geçirimiş, sürekli bir veri toplama 
ve değerlendirme süreci yürütülmüş, sonuçları yaygınlaştırılmıştır; uluslararası alanda ise, uluslara-
rası toplantılarla metodolojinin yanı sıra projenin yönelimibelirlenmiş, eğitmenlerin eğitimi organize 
edilmiş, mentorlere kendi uluslararası meslektaşlarıyla buluşma ve deneyimlerini paylaşma imkanı 
sağlanmıştır.
Ortaklık, Avrupa’da gençlik alanında hizmet veren 6 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirmiş ve 2 
yıllık bir süre içinde, 16-25 yaş arasındaki mülteci gençler için yenilikçi ve sürdürülebilir bir mentor-
lukmodeli geliştirmeyi hedeflemiştir.
Proje, rakamsal olarak şu şekilde özetlenebilir: 5 uluslar ötesi toplantı düzenlenmiştir. Toplam 
12 uzman eğitmen, 72 mentor ve 72 mentorluk alan kişi eğitimlere ve programlara katılarak 8 
ay boyunca düzenli olarak bir araya gelmişlerdir. Mentorler arasında toplamda 10 değerlendirme 
toplantısı yapılırken mentorlerle mentileri bir araya getiren 10 adet toplantı düzenlenmiştir. 2 adet 
kısa dönemli hareketlilik faaliyeti düzenlenmişve bu faaliyetlerde mentorler, diğer ortak ülkelerdeki 
meslektaşlarının çalışmalarını gözlemleme olanağı bulmuştur. Projenin ilerleyen döneminde yerel 
STK’lar ve gençlik çalışanları için eğitimler de düzenlenecek ve bu eğitimler süresince 5 ülkede 200 
gençlik çalışan eğitim almış olacaktır. Bu sürecin sonunda 3 büyük proje çıktısı iletilecektir: 

 w “En İyi Uygulamalar Araştırma Raporu”,gençler ve/veya mültecilerle ilgili halihazırda var olan 
mentorluk programlarını kapsayan çalışmalara dair araştırma raporumuz yayımlanmış duru-
mdadır.  

 w Şu anda, ikinci çıktı olan rehber kitapçığını okumaktasınız.
 w Proje sonunda, bir “Politika Önerisi Belgesi” üzerinde çalışılacak ve bu kitapçık, mülteci gen-

çlerin sosyal ve profesyonel hayata dahil edilmeleri ile ilgili mentorluk programlarının uygu-
lamaya alınması ile alakalı olarak projeye katılan ortak kuruluşların bulunduğu ülkelerdeki 
kanun yapıcılara sunulacak. 

ORTAKLARLA İLGİLİ

Düzenleyici kuruluş, Marsilya Fransa’dan Pistes Solidaires Méditerranée (PSM); formal olmayan 
eğitim alanında çalışan bir kuruluştur. Kültürlerarası toplumumuzda ve birbirine bağımlı dünyamız-
da vatandaşlığı (eşitlik, hoşgörü, fedakarlık) desteklemeyi hedefler. Bu kurum, gençleri “değişim 
yaratanlar” olarak eğiterek farklı kültürler ve ufuklara sahip gençleri toplantılarla bir araya getirme 
çalışmaları yürütür. PSM, 2013 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 
Bu kurum, toplumsal etkileşim ve kültürel, eğitsel, sürdürülebilir, kapsayıcı ve saygılı etkileşimleri 
hedefler. Avrupa vatandaşlığı ve eğitselhareketliliği teşvik ederken aynı zamanda bölgedeki bilgi 
merkezlerinde gençlerle, oryantasyon yapılarıyla, sosyal merkezlerle ve okullar ve üniversitelerle 
birlikte çalışmaktadır. 
Yunan ortak NGO KANE, liman şehri Kalamata’da bulunan bir gençlik ve eğitim kuruluşudur. Liman 
şehri olan Kalamata, çoğunluğu Doğu Akdeniz’deki ülkelerden ve Balkanlar’dan gelen kalabalık bir 
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mülteci nüfus barındırmaktadır. Kalamata Gençlik Merkezinde; KANE, aralarında çocuklar, gençler 
ve yetişkinlerin de bulunduğu 3000 üyeyle çalışmaktadır. STK bu kişilere dil eğitiminin yanı çokyönlü 
beceriler sağlayan eğitimler vermekte, sanat atölyeleri ve sosyal faaliyetler organize etmektedir. 
Norveçli ortak Kvalifiseringstjenesten Grimstad Belediyesi’ne bağlı bir devlet okulu ve mülteci mer-
kezidir. Bu ortak, özellikle Norveç’e giden genç mültecilerle mentorluk programları yürütme konu-
sunda deneyim sahibidir. Toplam 32 öğretmen ve sosyal hizmet uzmanından oluşan personeliyle 
bu merkez; 35 ülkeden 250 kişiye hizmet vermektedir. Merkezdeki mültecilere verilen dil ve yurt-
taşlık derslerinin yanı sıra, merkez aynı zamanda LegMe adı verilen bir Grundtvig Mentorluk Projesi 
de yürütmektedir. LegMe aracılığıyla Kvalifiseringstjenesten ve İsveç ortağı VereinMUNTERwegs 
özellikle mültecilerle birlikte çalışmıştır. 
İspanyol ortak, Centre for Education, İspanya’nın Mayorka bölgesindeki CalaD’or kasabasında bu-
lunan bir STK’dır. Akdeniz’deki konumundan ötürü, Mayorka’da Kuzey ve Batı Afrika’dan çok sayıda 
mülteci bulunmaktadır.Centre for Education, Afrikalı mültecilerin yanı sıra Mayorka ve İspanya’da 
yaşayan kişilere de eğitim faaliyetleri ve mentorluk hizmetleri sağlamaktadır. Organizasyon aynı 
zamanda uluslararası bir eğitim projesi kapsamında Londra’dan gelen NEET gençleriyle çalışmak-
tadır. 
İsviçreli ortak VereinMUNTERwegs, Menzingen’de bulunan bir kuruluştur. Bu dernek, İsviçreli aile-
lerden gelen yetişkin (çoğunluğu yetkin) mentorlerle birlikte mülteci çocuklarla çalışmalar yürüt-
mektedir. Halihazırda, ülkede oldukça gelişkin bir mentorluk programı yürütmektedirler. 
Türkiye’deki ortak, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), İstanbul merkezli olup Türkiye’nin 80 ilinde 
129gençlik topluluğu bulunmaktadır. TOG, ulusal bir organizasyon ağıdır ve organizasyonun yay-
gınlığı sayesinde, Türkiye’deki farklı etnik grupların (Kürtler, Lazlar ve Romenler de dahil olmak üze-
re) yanı sıra, ülkenin farklı kentlerine başta Suriye, Irak ve Afrika’dan sığınma amaçlı gelen gençlerle 
çalışmalar yürütebilmekte ve bu çalışmalarla gençleri güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Araştırma ve Yöntem

ARAŞTIRMA

MentorPower Projesi bir ‘eylem-araştırma’ programı olarak yürütülmüştür: bazı somut faaliyetlerin 
uygulanmasını (bizim örneğimizde, 6 ülkede uygulanan farklı mentorluk programları) ve eşzamanlı 
olarak da bir araştırma (“özel olarak geliştirilmiş bir mentorluk programıyla gençlerin sosyal ve pro-
fesyonel uyumu nasıl sağlanabilir”’ konulu) yürütülmesini kapsamaktadır. Araştırma bir probleme 
yönelip bunun bileşenlerini analiz ederken, projenin ‘eylem’ bölümü de soruna bir yanıt bulunması 
için aktif bir şekilde çalışmaktadır. 
Deneysel mentorluk programlarının 6 ülkede uygulanması önceden belirlenmiş olan sabit bir 
çerçeveyi takip etmiş, fakat ülkelerin farklı ihtiyaçlarına ve yerel bağlamlara yanıt verilebilmesini 
sağlayacak bir takım değişiklikleri de yapılmıştır. Programın sabit çerçevesi aşağıdakileri içermek-
tedir: 

 w Mülteci gençler için 9 ay süreli bir mentorluk programının uygulanması
 w Mentorler ve mentiler arasında en az ayda iki kere gerçekleştirilen birebir görüşmeler
 w Mentorluk programının başlangıcında mentorler ve mentiler için birer eğitim
 w Mentorler arasında iki toplantı ve mentorlerle mentiler arasında iki toplantı
 w Farklı ülkelerden mentorler arasında gerçekleştirilen uluslararası bir toplantı

Bu çerçeveye rağmen, bazı kriterler daha esnekti ve yerel bağlama uyarlanabiliyordu. Örneğin, Yu-
nanistan’da mentilerın yaşı itibariyle (reşit değillerdi), mentorluk hizmeti doğrudan sosyal ve profes-
yonel entegrasyondan ziyade yetkinliklerin değerlendirilmesi, sosyo-profesyonal yönelim ve kültür-
ler arası farkındalığa yönelik gerçekleşmiştir. 
Projenin uygulanma süresi boyunca, belge oluşturma amacıyla bilgi toplanmasına özel önem veril-
miştir. Tüm faaliyetler kapsamlı bir şekilde raporlanıp ortaklar arasında paylaşılmıştır (araçlar, eği-
tim ve toplantı programları, pedagojik faaliyetler vb.). Yöntem üzerinde sürekli olarak düşünebilmek 
amacıyla yoğun izleme ve değerlendirme stratejileri uygulanmıştır. Farklı bakış açılarından ve proje 
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içindeki farklı deneyimlerden faydalanabilmek adına projenin farklı ortaklarından geri bildirim ve 
değerlendirmeler toplanmıştır: uluslararası ortakların çalışanları, mentorler, mentiler, yerel ortaklar… 
Okumakta olduğunuz belge, MentorPower projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin bir ‘raporu’ 
değildir; bunların uygulanma sürecinden bir takım deneyimler ve anekdotlar okuyacaksınız. Ancak, 
bu kılavuz deneysel bilgiye dayalı olarak hazırlanmış ve yazım süreci de özenli bir değerlendirme ve 
belgelendirme süreciyle paralel olarak gerçekleşmiştir. 

REHBER KITAPÇIĞININ YAZIM SÜRECI

Halihazırda okumakta olduğunuz kılavuz, programa katkı koyan ortak havuzu aracılığıyla kollektif 
bir şekilde hazırlanmıştır. Bu kılavuzun hazırlanması sürecinde, bilgilerin toplanmasından değer-
lendirilme süresince kadar tüm adımlarda uluslararası bir ekip kolektif ve katılımcı bir şekilde ça-
lışmıştır. 
Kullanılmış olan yöntem şöyledir: her ortak bir bölümün yazılmasından, gerekli bilginin toplanma-
sından ve içeriğin yapılandırılmasından sorumluydu. Fakat aynı zamanda diğer bölümlere de katkı 
sağlıyor ve inceliyorlardı. Bölümlerle ilgili sorumluluklar, uzmanlık alanı ve her bir ortağın kaynak 
seviyesine göre değişiyordu. 
İspanyol ortak, Centre for Education, ‘Bir mentorluk programının tasarlanması’ başlıklı ilk bölümü 
kendi proje geliştirme ve yönetme deneyimlerine dayanarak yazdılar. Norveçli ortak, Kvalifiseringst-
jenesten, ‘Mentorler ve mentilerın seçilmesi ve kayıt edilmesi› başlıklı ikinci bölümü yazıp bölümü, 
program koordinatörlerinin “insan doğasına” güvenmeleri gerektiğini belirterek kapattılar. Yunan 
ortak, KANE, ‘Eğitim’ başlıklı üçüncü bölümü yazıp formal olmayan eğitim alanıyla ilgili deneyimle-
rinden gelen pek çok ipucunu eklediler. Türkiye ortağı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), mentorluk 
programları organizasyonuyla ilgili deneyimlerini ‘Bir programın başlatılması ve yürütülmesi’ baş-
lıklı dördüncü bölüm için kullandılar. İsveçli ortak VereinMUNTERwegs, mentorluk programlarının 
geliştirilmesi, içeriğinde değişiklikler yapılması ve oturmuş bir hal almasıyla ilgili deneyimlerine da-
yanarak, ‘Değerlendirme ve Geliştirme’ başlıklı beşinci bölümü yazdılar. Son olarak da, projenin ge-
nel koordinatörü olarak Pistes Solidaires Méditerranée, kılavuz hazırlığının küresel koordinasyonu, 
giriş ve sonuç bölümlerinin yazımı ve nihai incelemeden sorumluydu. 
Kılavuz aynı zamanda ekinde, kayıt formu örnekleri, eğitimler veya değerlendirme toplantılarında 
kullanılabilecek pedagojik araçlar gibi bazı şablonlar da içermektedir. Her ne kadar kılavuzu krono-
lojik sıraya uygun bir şekilde okuyarak kendi mentorluk programınızı oluşturmak için gerekli olan 
tüm adımları tek tek incelemenizi önersek de, bu kılavuz aynı zamanda kendi mentorluk programı-
nızda karşılaştığınız bir durumu ‘çözümlemek’le ilgili bir ilham kaynağı görevi de görebilir. 
Keyifli okumalar!
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I

Bir Mentorluk 
Programının 
Tasarlanması
Plansız bir hedef, dilekten başka bir şey değildir. 
Antoine de Saint-Exupéry

A. YEREL IHTIYAÇLARIN DEĞERLENDIRILMESINDEN 
PROGRAM TASARIMINA

 1. Hedef grubun tanımlanması
  a. Mentiler
  b. Mentorler

 2. Programın hedefleri nelerdir? 

 3. Mentilere nasıl eşlik edilir?

 4. Mentorluk programının kapsamı nedir?

B. ORGANIZASYONUNUZUN DEĞERLENDIRILMESINDEN 
PROGRAM TASARIMINA

 1. Yönetim yapısı oluşturma

 2. Programın zaman planını ve kilit aşamalarını belirleme

 3. Mali plan

C. MENTORLUK PROGRAMINIZLA ILGILI ILETIŞIM 
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Bölüm I – Bir Mentorluk Programının Tasarlanması

Bu bölümde, bir mentorluk programının nasıl tasarlanacağı, 
planlanacağı ve hazırlanacağını öğreneceksiniz: 

»» Hedefler, amaçlar ve beklenen sonuçların belirlenmesi
»» Organizasyonunuzun değerlendirilmesi
»» Bir yönetim yapısının oluşturulması
»» Çerçeveler ve mali planların oluşturulması
»» Programın tanıtımı: pazarlama ve yaygınlaştırm
»» Hedef Grup yaklaşımları

Giriş
Bu bölümün amacı, kendi mentorluk programınızı, özellikle kendi çalışma kapsamınızı göz önünde 
bulundurarak mülteciler ve mülteci gençler için hazırlanmasına yardımcı olmaktır. 
Farklı soru grupları ve ipuçlarıyla, bu özel hedef grubun ortak mücadele alanları, ihtiyaçları ve çö-
züm stratejileriyle ilgili düşünmenize katkı sağlayacaktır. 
Program tasarım ve planlama aşaması, size kendi mentorluk programınızın nasıl yönetipuygula-
yacağınızla ilgili bir harita çıkarmanıza olanak sağlar. Elbetteki planınız süreç esnasında koşullar 
ve deneyimlere göre şekillenecektir. Fakat güçlü ve zayıf yanlarınızı değerlendirerek, önceden plan 
yaparak, süreçleri oluşturup bir mali plan hazırlayarak başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. 

A. Yerel ihtiyaçların değerlendirilmesinden 
program tasarımına
Bir mentorluk programı geliştirmeye karar verdikten sonra ilk yapmanız gereken şey kendinize şu 
soruyu yöneltmek olmalıdır: “Bu programı neden başlatıyoruz? Neden böyle bir programa ihtiyaç 
duyuluyor?”
Bir sonraki bölüm, kendi ihtiyaçlarınızın değerlendirilmesi ve kendi mentorluk programınızı bu bu 
ihtiyaçlara göre tasarlamanıza yardımcı olacak. 

1. HEDEF GRUBUN TANIMLANMASI

Mentorluk programınızdan faydalanacak en önemli iki hedef grup mentorler ve mentiler olacaktır. 
Kendinize sormanız gereken ilk soru, hedef grubunuzun tam olarak “Kim” olacağıdır? 

A. MENTİLER

MentorPowerrehber kitağçığı, mülteci gençlere özel mentorluk programları tasarlanmasını hedefle-
mektedir. Fakat “mülteci gençlik” ifadesi heterojen bir gerçekliği kapsar ve sizin programınız, men-
torluk ihtiyacı olan ve programınıza katılım sağlayacak kişilerin durumlarına göre farklı stratejilere 
sahip olabilir. 
Organizasyon olarak kendinize şu soruları yöneltin: 

 w Hangi mülteci gençler halihazırda organizasyonunuzla iletişim halinde veya hangi hedef 
grupla iletişime geçmek istiyorsunuz? 

 w Bu grup ne kadar zaman önce göç etmiş ve bu süreç travmatik veya zorlu bir süreç miymiş? 
 w Ülkenizde bulunmak için yasal izinleri var mı? 
 w Hangi ülkelerden geliyorlar? Etnik ve dini kökenleri ne? 
 w Bahsi geçen etnik grubun ailesi, hayatlarına dışarıdan yapılacak müdahaleyi onaylar mı? 
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İster reşit olmayanlara, gençlere, yetişkinlere veyamültecileri (veya tümüne) odaklanın, göz ardı 
edilmemesi gereken etmenler vardır. Örneğin, reşit olmayanlar için aile üyesi bir yetişkinden veya 
ilgili sosyal hizmet departmanından yasal onay alınması gerekir (idari gözetim altında bulunan bazı 
yetişkin ve gençler için de aynı şey söz konusu olabilir). Mülteci kişinin ailesi ve/veya sosyal hiz-
met çalışanlarından programınıza katılımla ilgili olası bir direnç olabileceğini göz önünde bulun-
durun; böyle bir durumda, onları çekimser kılan etmenleri anlamaya ve mentorluk programınızın 
tasarımına bunları da eklemeye çalışın ki farklı paydaşların onayını alabilesiniz (örn. bir kural olarak 
mentorluk toplantılarının aileyle buluşmayla başlayacağını öne sürebilirsiniz; veya sosyal hizmet 
çalışanlarınamentorluk sürecinin uluslararası raporlarını sunmayı teklif edebilirsiniz). Mültecilerin 
yasal durumları, mentorluk programını bir bürokratik alıştırmaya dönüştürerek odak kaymasına ne-
den olabilir ve bu da mentorlerin hayal kırıklığı yaşamasına neden olabilir. Mültecilerle ilgili olarak, 
mentorler, yaşanılan travma sonrası deneyimleri duygusal olarak kaldıramayabilir. Aynı zamanda 
mentorlerin, mültecilerin sahip oldukları etnik ve dini kökenlere dair ülkenizde halihazırda bulunan 
basmakalıp görüşler ve önyargılarla alakalı olarak, hassasiyet göstermeleri gereken durumların far-
kında olmaları da gereklidir. 

B. MENTORLER

Mentorluk programı temelde mentorluk hizmeti alacakların ihtiyaçlarına göre tasarlanır, zira men-
torluk programı, mülteci gençlerin yaşadıkları güçlükleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Fakat 
aynı zamanda mentorleri de, mentorluk programının önemli bir etki yapacağı hedef grup olarak 
görmek ve onların öğrenim ve deneyimlerini arttıracak bir süreç olarak kabul etmek önemlidir. Do-
layısıyla, mentorler de bir “hedef grup” olarak görülmelidir.

 w Hangi potansiyel mentorler organizasyonunuzla halihazırda iletişim halindeler? Organizasyo-
nunuz, bir takipçi veya gönüllü ağına sahip mi? 

 w Daha önce mentorluk, eğitim veya benzeri koçluk çalışmalarıyla ilgili deneyimleri olmuş mu? 

2. PROGRAMIN HEDEFLERİ NELERDİR? 

Hedef grubunuz tanımlandıktan sonra, bu kez kendinize programın hedeflerinin “Neler” olduğu so-
rusunu yöneltebilirsiniz. Bunu yapmak için de, mentilerin sosyal ve profesyonel uyum süreçleri ile 
ilgili en temel güçlükleri göz önünde bulundurmanızı ve elinizdeki kaynaklarla ilgili hedefleri, bu 
meselelerin üstesinden gelebilmenizi sağlayacak şekilde ayarlamanızı öneriririz. 

 w Sosyal ve profesyonel uyum süreçleri ile ilgili sorun teşkil edebilecek etmenler nelerdir? 
 w Becerileri, hukuki statüleri ve aile yapıları nasıldır? 
 w Nasıl bir dil bariyeri vardır ve bunların üstesinden gelebilmek için elinizde ne gibi kaynaklar 

bulunmaktadır?

Beceri eksiklikleri, dil bariyeri ve hatta hukuki statüleri dahi mültecilerin yeni ülkelerindeki uyum 
süreçleriyle ilgili ciddi sorunlara yol açabilir. Mentor tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilir mi? Mentorler 
ve mentilerin eğitimlerinde, yukarıdaki sorular detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Mentilerin karşıla-
şacağı zorlukları göz önünde bulundurarak programın nihai hedefini daha iyi bir şekilde tasarlaya-
bilirsiniz. 
Nihai hedef ve amaçlarınız nelerdir? Bunların belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, uygun ve zaman-kısıtlı 
olduğuna emin olun (Değerlendirme ve Geliştirme ile ilgili beşinci bölüm, hedeflerin tasarlanması 
konusunda size yardımcı olabilir). Programınızı planlarken, uygulamaya alırken ve geliştirirken bu 
hedefleri göz önünde bulundurun. 

3. MENTİLERE NASIL EŞLİK EDİLMELİDİR? 

Çoğu mülteci, belli başlı hizmet ve desteğe halihazırda sahiptir (sosyal hizmet çalışanları, öğret-
menler, eğitmenler, hukuki danışmanlık, aile ve arkadaşlar vb.). Programınızın, onların halihazırda 
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sahip oldukları desteklere ilave destek verebilmesini sağlamak için kendilerine nasıl eşlik edildiğini 
göz önünde bulundurmanız önemlidir. 

 w Hedef grup ve aileleri ne tür sosyal hizmetler almaktalar? 
 w Programınız bu hizmetleri nasıl tamamlayabilir? 

Hedef grubun nasıl bir destek aldığına dair bilgi sahibi olduktan sonra, önermek istediğiniz mentor-
luk hizmetinin nasıl olması gerektiğini düşünmeye başlayabilirsiniz. Küresel mentorluk program-
larında, organizasyon ve katılımcıların koşullarına bağlı olarak farklı mentorluk tipleri kullanılabilir. 

 » Akran Mentorluğu:
Bu,genellikle benzer bir deneyim yaşamış olan kişi (mentor) ve aynı deneyimi yeni yaşayacak bir 
kişi (menti) arasındaki bir mentorluk hizmetidir. 
Mülteci gençlerin durumunda, ülkeye yeni gelmiş mültecileri, göç deneyimi olan yetişkinlerle eşleş-
tirebilirsiniz. 

 » Grup Mentorluğu:
Bir mentor aynı anda 4-6 menti ile birlikte çalışır. Bu, sınırı sayıda mentoru olan organizasyonlar 
için iyi işler ve mentiler yalnızca tek bir mentorden değil, menti olan diğer  akranlarından da destek 
alabilirler. Ancak, bu tip mentorlukmentor ve menti arasındaki kişisel ilişkileri sınırlandırabilir. 

 » Birebir Mentorluk:
Genellikle daha deneyimli veya kıdemli bir kişiyle (mentor) mentorluk hizmetine ihtiyaç duyan kişi 
(menti) arasında yüz yüze gerçekleştirilen bir destektir. Her zaman olmasa da, genellikle hem men-
tor hem de mentiye uygun bir mekan ve zamanda önceden ayarlanarak yürütülür. İlişki, her iki 
katılımcı için de yeni ya da daha az yapılandırılmış bir deneyim olabilir. Dolayısıyla, başarılı yüz yüze 
görüşmeler ve ilişki içinde rahat olmak, e-posta veya video bağlantılar gibi daha sonraki alternatif 
iletişim yöntemleri için önemli önkoşullardır. 
Bu rehber kitapçık, birebir mentorluk programı deneyimlerine dayanılarak hazırlanmıştır, fakat diğer 
mentorluk çeşitleriyle ilgili olarak da değerli bilgiler sağlayabilir. 

4. MENTORLUK PROGRAMININ KAPSAMI NEDİR? 

Mentorluk programınızın tasarımı aynı zamanda bir bölge analizi de içermelidir. Olası mentilerin 
coğrafi özelliklerininin yanı sıra, mültecilerle halihazırda çalışmakta olan organizasyonlarla olan 
iletişim ağını da göz önünde bulundurmanız gerekir. 

 w Mülteciler ve genç mülteciler şehir/bölge içinde nerede yaşıyorlar?
 w Belli bir bölgede mülteci/genç mülteci yoğunluğu var mı? 
 w İzole halde mi yoksa toplu olarak mı yaşıyorlar? 
 w Halihazırda mültecilerle ilgili çalışmalar yapan bir organizasyon var mı? Ne tür destekler 

sağlıyorlar? 
 w Bulunduğum bölgede daha başka mentorluk programları var mı? Ortak çalışabilir miyiz?

Hedef grubunuzun fiziksel olarak nerede bulunduğunu bilmek, programınızın lojistik süreciyle ilgili 
yardımcı olacaktır; örneğin, mentorleriyle buluşmaları için bir yerden bir yere seyahat etmeleri, bu-
lundukları alanda hangi imkanların bulunduğu ve eğer kalabalık bir nüfusları varsa, programınıza 
katılmak isteyebilecek potansiyel gönüllülerin sayısı önemli bilgilerdir. Mentorluk programının böl-
gesini yerel seviyeyle kısıtlamak (kent ve hatta mahalle), mentor ve mentilerin daha düzenli ve fazla 
ulaşım masrafı yapmadan buluşabilmelerini sağlar. 
Bölgenizdeki diğer mentorluk programlarının yanı sıra mültecilere destek olan ve halihazırda çalış-
malarına devam eden kuruluşlar olup olmadığını araştırın. Özellikle programınıza mentorlerin dahil 
edilmesi konusunda kaynaklarınızı birleştirebilirsiniz. Sizinki, belli bir hedef gruba yönelik ilk men-
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torluk programı olabilir; veya belki aynı grubu hedefleyen daha başka girişimler olmuştur ve siz de 
paralel bir şekilde kendi mentorluk programınızı yürütebilirsiniz. 
Bölge analizi sayesinde, hem coğrafi anlamda hem de halihazırdaki programlardan gelebilecek 
destekler anlamında mentorluk programınızın kapsamına karar verebilirsiniz. 

B. Organizasyonunuzun değerlendirilmesinden 
program tasarımına
Bu ister organizasyonunuz için ilk mentorluk programı deneyimi olsun veya ister mentorluk deneyi-
minizi arttırmak istiyor olun; güçlü ve zayıf yanlarınızı belirlemek için bir öz-değerlendirme çalışma-
sı yürütmek her zaman faydalıdır. 

 w Geçmişte gençler veyamülteci gençlerle ilgili ne tür program veya faaliyetler yürüttük? 
 w Bu topluluklarla ilgili olarak halihazırda ne tür bağlantılarımız var? 
 w Organizasyonunuzun içinde ne tür güçlükler çıkabileceğini öngörüyorsunuz? 
 w Mali planınız bu olası güçlükleri kapsayacak şekilde planlanmış mı? 

İlgili gruplarla çalışan halihazırdaki bağlantılarınız size eğitim ihtiyaçlarınızla ilgili yardımcı olabilir. 

1.YÖNETİM YAPISI OLUŞTURMA

Hedeflerinizle ilgili belirlemeyi yaptıktan sonra, belirlenen koordinatöre veya karar alma komitesine 
programın devreye alınmasında destek olacak bir takım kurulması gereklidir. Koordinatöre, prog-
ram dahilindeki görevlerini yerine getirebilmelerini sağlayacak yeterli zaman ve kaynak sağlanma-
lıdır. 

 w Çalışan kapasitemiz, program dönemi için yeterli mi? 
 w İlgili hedef gruplara dair eğitim veya onlarla ilgili deneyimimiz var mı? 

Kendinize yöneltmeniz gereken sorular hem nitel hem de niceldir. Öncelikle, bir program akış şema-
sı veya zaman çizelgesi hazırlayarak ekibiniz tarafından yapılması gereken görev ve faaliyetleri de-
taylandırın ki iş yükünüzü değerlendirme imkanınız olsun. Bir sonraki aşamaya geçmek için önemli 
aksiyonlar, zaman dilimleri, destek kaynakları ve kriterler gibi detaylar belirtebilirsiniz. Programınız 
geliştikçe onu nasıl izleyebileceğinizi ve mentorluk sürecini, mentorluk sürecinin çıktılarını ve alınan 
sonuçları nasıl değerlendirmeyi planladığınız üzerine düşünün - bkz. Bölüm V; Değerlendirme ve 
Geliştirme. Takımızın yeterince hazır olmadığı veya yeterince deneyimli olmadığına dair endişeleri-
niz varsa, en iyi uygulamalar araştırması yürüterek konuya daha yakın organizasyonlardan destek 
ve eksikliğini hissettiğiniz becerilerle ilgili eğitim talep edebilirsiniz. 
Başarılı mentorluk programlarının hem yapı hem de esneklik sağladığını unutmayın: yapı sayesinde 
program katılımcılarına bir mentorluk akış çizelgesi sağlanır ve katılımcıların önceden belirlenen 
hedeflere ulaşmalarını sağlamak için önemlidir; esneklik ise bireysel mentorluk ihtiyaçlarının karşı-
lanması için önemlidir. 

2. PROGRAMIN ZAMAN PLANINI VE KİLİT AŞAMALARINI BELİRLEME

 w Mentorluk döngüsünün kilit anları nelerdir? 
 w Programınızın uzunluğu ne olmalı? 
 w Mentorluk çiftleri ne sıklıkla bir araya gelmelidir? 
 w Program katılımcılarının hepsini kolektiftoplantılara dahil edecek misiniz? 
 w Bir başlangıç ve bitiş tarihi belirleyin. 

Programınızın uzunluğu, hedef grubunuzla ilgili bir ön araştırma ve organizasyonunuzun konuyla 
ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini de kapsayacak şekilde belirlenmelidir. Geliştirme aşaması 
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boyunca, olası katkı sağlayıcılar ve paydaşların kimler olacağı konusu göz önünde bulundurulma-
lıdır. 
Mentor/menti arasındaki ilişkinin gelişmesi için en az 6 aylık bir mentorluk döngüsü belirlenmelidir. 
Program zaman planını etkileyecek harici faktörleri (örn. katılımcılar öğrenciyse okul takvimleri, yaz 
mevsimi araya giriyorsa tatil nedeniyle mentorlukgörüşmeleri yavaşlayabilir) göz önünde bulundu-
run. 
Mentorluk toplantıları düzenli bir şekilde yürütülüyorsa, mentorluk çiftlerinin takibini yapmak ve iler-
lemelerini gözlemlemek organizasyonu yapan kurum için daha kolay olacaktır. Toplantılar çok sık 
gerçekleşiyorsa, katılımcılar için bir kısıtlama getirilebillir, gönüllülük esasına dayandığı için çalışan 
mentorler ve mentiler için boğucu olabilir. Öte yandan, çok sık buluşmadıkları durumda da mentor-
luk çiftlerinin motivasyonlarını yüksek tutmak ve aralarında güvene dayalı bir ilişki tesis etmek de 
güçleşebilir. Yazarlar tarafından devreye alınan mentorluk programlarından edinilen bilgiye göre, iki 
haftada bir yapılan bir toplantı tüm katılımcılar için iyi olmaktadır. 
Aynı zamanda, katılımcılar herhangibir sebepten ötürü toplantılarına katılamayabilirler. Bu durum 
düzenli bir alışkanlık haline gelmediği müddetçe, katılımcıların zaman çizelgelerine uyacak şekilde 
bireysel değişiklikler yapılabilir. 

İpucu: Esnekliğe olanak sağlayın! Örneğin; mentorler ve mentilere ulaşmakta güçlük çekiyor 
olabilirsiniz; dolayısıyla, gerçekçi bir şekilde kaç kişiye ulaşmayı hedeflediğinizi belirleyin 
fakat değişikliklere de açık olun. Mentorden daha fazla mentiye ulaşabilirsiniz, dolayısıyla 
mentorlerin bir kişiden daha fazla mentiye destek vermelerini sağlayabilirsiniz. 

3. MALİ PLAN

Programın başlangıcından itibaren organizasyona ne kadarlık bir mali yük getireceği bilindiği tak-
dirde, süreç esnasında çıkacak ilave masraflar azaltılabilir. Aşağıdaki gibi bir değerlendirmeyle baş-
layın:

 w Beklenen yönetim giderleri: çalışanlar, odalar, seyahat ve diğer masraflar
 w Mali destek imkanları: AB desteği, yerel hükümet, şirketler, sponsorlar, özel fonlar? 
 w Bu fonlar nasıl güvence altına alınır? 

Her ne kadar katılımcılar programınızda gönüllü olsalar da, örneğin bir kahveveyamentilerin uzak 
noktalardan taşınması gibi ulaşım masraflarının karşılanması için bir “harcama ödeneği” olmasını 
göz önünde bulundurun. 
Belki de, eğitimlerinizi veyamentorluk toplantılarını katılımcıların ulaşımı açısından daha kolay ol-
ması için kurumunuzdan uzakta düzenlemeyi tercih edebilirsiniz. Bu durumda bir toplantı odası 
kiralanması gerekebilir ki bu da bütçeye dahil edilmelidir. 

C. Mentorluk programınızla ilgili iletişim
Mentorluk programınızla ilgili haberlerin paylaşılması sayesinde olası mentorlerden, sponsorlardan 
ve finans desteği sağlayabilecek kişilerden geri bildirim alınabilir. Bu nedenle programın gelişimini, 
ilerleyişini ve başarılarını paylaşmak önemlidir. Bu bilgiler - kabul kriterleri ve katılım koşullarıyla 
birlikte - tüm toplumsal grupları, sosyal medyayı ve internet sitesini kapsayarak programa henüz 
katılmamış mentorler arasında dahi farkındalık yaratabilir. Bu konuya ait bir web sitesini - bu yalnız-
ca kendi internet sitenize bir bağlantı sayfası dahi olsa - mümkün olan en kısa sürede hazırlayın; ko-
nuyla ilgili taraflar internet üzerinden detaylı belgelere ulaşıp programı inceleyebilirler. İlk toplantılar 
için bir tür resmi belge - projeyle ilgili el ilanı veya broşür - gerekebilir.
Bu alanda faal bir organizasyon değilseniz, sosyal hizmet çalışanları, mülteci dernekleri, okullar 
ve diğer gençlik organizasyonlarını programın en başından itibaren sürece dahil etmek önemli bir 
adımdır. Böylelikle genç mülteciler, halihazırda tanıyıp güvendikleri sosyal hizmet çalışanları/öğ-
retmenler/gençlik liderleri aracılığıyla programınızla ilgili bilgi sahibi olabilirler. Programa dair bu 
tanıtım mültecileree göre uyarlanır - sosyal hizmet çalışanı, zaten tanıdığı ve potansiyel bir mentiye 
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programı anlatacağından, mentorluğun kendisi için olası faaliyetlerini nasıl bir şekilde ifade etmesi 
gerekeceğini daha iyi bilecektir. 

Not: Kimi zaman mentorin üstlendiği rolü ve bunun bir sosyal hizmet çalışanından nasıl daha farklı 
olduğunu açıklamak güç olabilir. Örneğin, mülteciler halihazırda etraflarında birkaç “destekçiyle” 
(sosyal hizmet çalışanları, öğretmenler, iş danışmanları vb.) birlikte olabilirler ve bu birincil 
destekçileri, gencin daha başka insanların da sürece dahil olmalarından fayda sağlayabileceğini 
anlayamayabilir. Organizasyonunuzun kendi işlerini ellerinden alacağını düşünebilir. 

İpucu: Zaman kazanmak ve etkiyi maksimize etmek için, programla ilgili tüm sosyal hizmet 
çalışanlarını bir araya getiren bir “Çalışma Grubu” ya da “Komite” oluşturun. Bu kişilerle kolektif 
toplantılar yapılabilir ve tüm mentorluk projesi kapsamında bu çalışma grubunu kullanabilirsiniz. 

Eklerden birinde, mentorluk programının farklı adımlarını görselleştirmek için bir çizim bulunmak-
tadır. Bir sonraki bölüm olan “Hazırlık” bölümünde, programınızı geliştirme süreciyle alakalı olarak 
gönüllü seçimi ve eğitim aşamalarına dair detaylı bilgilendirme yapılacaktır. 

Özet olarak: Başarılı bir mentorluk programı, iyi bir tasarım ve planlama süreciyle geliştirilebilir. 
Programınızın tüm boyutlarını detaylı bir şekilde düşünmek için vakit ayırarak, hedef grubunu-
za en etkin şekilde destek vermeyi ve desteğinizi uzun bir sürece yaymayı garanti edebilirsiniz. 
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II

Kayıt ve 
mentorler 
vementilerin 
seçimi
Kişi, bir başkasını belli bir yere götürme konusunda gerçek 
anlamda başarılı olacaksa, öncelikle o kişinin nerede olduğunu 
bulma konusuna odaklanmalı ve oradan başlamalıdır. 
Sören Kierkegaard

GIRIŞ

A. KAYIT SÜRECININ TASARIMI

B. İLETIŞIM STRATEJISI

C. KAYIT SÜRECI

 1. Mentiye dair bilgiler ve kayıt süreci
	 	 a.Potansiye	mentilerle	görüşme	ayarlamak
	 	 b.	Göz	önünde	bulundurulması	gerekenler

 2. Mentore dair bilgiler ve kayıt süreci
	 	 a.	Potansiyel	mentorlerle	görüşme	ayarlamak
	 	 b.	Göz	önünde	bulundurulması	gerekenler
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Bölüm II: Kayıt ve mentorlerle mentorluk hizmeti alacakların seçimi

Bu bölümde, aşağıdakilere dair bilgi alacaksınız: 
»» Mentor ve mentilerle ilgili kayıt süreçleri
»» Başvuranlar için seçim kriterleri
»» Mentorler ve mentiler için başvuru formlarının hazırlanması

Giriş
Bu bölümün amacı, okurlara mentor ve mentilerin seçilmesi konusunda ihtiyaç duyacakları kay-
nakları sunmaktır. Çoğu kişi için, mentorluk programı sürecindeki en zorlayıcı bölüm budur. Orga-
nizasyonunuzun kaynakları ve iletşim ağlarına bağlı olarak bu görev çok zor veya çok kolay olabilir. 
En önemli noktalardan biri, iyi bir eşleştirme yapmaktır: kimlerin sıkı ve kişisel ilişkiler kuracaklarına 
karar verecek sizsiniz. Bu bölüm, içinde bulunduğunuz durumdan bağımsız olarak size nasıl nitelik-
limentorler ve mentiler bulabileceğinize dair fikirler sağlayacaktır. 

A. Kayıt sürecinin tasarlanması
Bir önceki bölüm, hazırlık aşamasındaki mentorluk programınız için bir çerçeve çizmeniz konusun-
da size yardımcı oldu. Programın kayıt aşamasında tasarımın bir adım öteye geçirilmesi gereklidir. 
İşte, kendinize sormanız gereken yeni sorular:

 w Katılım için gereksinimler/uygunluk kriterleri nelerdir? 
Programınıza katılım için uyulması gereken kriter ve parametrelere dair bir özet oluşturun. Örneğin: 
yaş, konum, kişisel durumlar vb. Ancak, bu kriterler konusunda esnek olmaya devam etmek önem-
lidir - örneğin, olası menti bir işte çalışıyor olabilir, fakat asıl yapmak istediği iş bu olmayabilir ya da 
iyi bir mentorun yaş kısıtlaması yoktur.

 w Mentorlerin nasıl kabul edileceği/seçileceği - açık başvuru mu yoksa davetiye usulü mü? 
Gönüllü mentor olmaları için önceden düşündüğünüz kişiler olabilir. Programınız bir kez paylaşılıp 
yayıldıktan sonra daha çok sayıda ilgiliye ulaşmanız mümkün olacaktır. Gönüllülerinizle ilgili detaylı 
bilgiye ulaşmak ve mentorlerinizin, mentilerle eşleştirilmeleri bağlamında eksiksiz doldurulmuş bir 
başvuru formu çok önemlidir.

 w Bilgilerin gizliliğine nasıl özen gösterebiliriz? 
Olası mentorveyamentilerden başvuru formları alırken, kendinizi mültecilerin kişisel hikayeleriyle 
bağlantılı özel bilgilere sahip gibi hissedebilirsiniz. Hem ekip içinde, hem de dışarıdaki mentorler 
ve diğer paydaşlar arasında belli başlı bazı gizlilik kuralları üzerinde anlaşmaya varmak faydalı ola-
caktır. Öte yandan, bürokratik işlemler kişilerin kendilerini kolaylıkla içinde kaybedebilecekleri bir 
labirent olduğundan, potansiyel menti hakkında güvenilir bilgiye erişmek güç olabilir. Mentorler de 
muhtemelen benzer sorunlarla karşılaşacağından, eğitim esnasındaki tartışmalarda bu konuyu aç-
mak sağlıklı olacaktır.

 w Hedef gruba (mentiler) nasıl ulaşılır ve katılımcı seçilir? 
Programı önceden tanıtarak ve sosyal hizmet çalışanları, öğretmenler, gençlik liderleri ve potansi-
yel katılımcı havuzuna sahip diğer organizasyonlar, vakıflar veya okullarla toplantılar düzenleyerek 
ilgili bağlantılar kurulabilir. Onların da desteğiyle, programınızdan faydalanacak uygun mentiler se-
çilebilir. 

Programın Yaygınlaştırılması
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B. İletişim stratejisi
Projeyi duyurmanın farklı yöntemleri vardır ve bunların arasında geleneksel yöntemler zaman za-
man modern iletişim araçları kadar etkili olabilir. İşte size ilham verecek birkaç fikir: 

 w el ilanları
 w posterler
 w yerel basın
 w sosyal medya
 w iletişim ağları (sosyal/profesyonel)
 w kurum ziyaretleri organizasyonlar (okullar, sosyal hizmet merkezleri, gençlik merkezleri v.b.)
 w çeşitli sosyal hizmet sağlayıcı/mülteci merkezleriyle iletişim 
 w gönüllü iletişim ağlarında duyuru

Çoğu durumda mentilere; kulüpler, farklı organizasyonlar (özel/kamusal/kar amaçlı/kar amacı 
gütmeyen) faaliyetlerle ve okullar aracılığıyla erişilebilir. Mentorlere erişmek daha kolaydır ve baş-
langıçta kişisel bağlantılar kullanılarak ulaşılabilirler. İhtiyaç duyulduğunda, yukarıda bahsi geçen 
araçlardan faydalanılabilir. 

C. Kayıt süreci

1. MENTİYE DAİR BİLGİLER VE KAYIT SÜRECİ

Potansiyel mentilerin, projenin etkisine dair bilgilerinin tam olmasını sağlamak önemlidir. Çoğu du-
rumda, tercüman kullanmak kadar yazılı malzemeyi de çevirmek hayati önem taşır. Mentiler için 
basit bir başvuru formu ve sözlü görüşme ayarlanmasını öneririz. 
Aynı zamanda mentilerin, mentorlukdesteğininuygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi edinmeleri de 
önemlidir. Bu programda temel odak noktası eğitim ve iştir. Mentilerin, mentor edinmenin onlara 
istedikleri zaman istedikleri şekilde yardımcı olacak bir kişiye sahip olacaklarını düşünmeleri gibi 
bir tehlike vardır. Mentilerin programı anlamaları ve getirilerinin yanı sıra sınırlılıkları hakkında da 
bilgi sahibi olmaları önemlidir. Ayrıca, mentilere programın ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği 
gibi kesin bilgilerin sağlanması gereklidir. Aynı zamanda katılmaları gereken toplantı/mentorlukgö-
rüşmelerinin sayısını da bilmeleri gereklidir. Mentileraynı zamanda mentorle aralarındaki ilişkinin 
programdan daha uzun sürebileceği, fakat böyle durumlarda mentorluk programının bir parçası 
olmayacaklarına dair de bilgilendirilmelidirler. Hedef grubun yaşadıkları ülkede konuşulan dille ilgili 
bilgileri sınırlıysa, programla ilgili detaylı bilgilerakıcı konuştukları dilde sözlü ve yazılı olarak kendi-
lerine sağlanmalıdır. 

A.POTANSİYEL MENTİLERLE GÖRÜŞMENİZİHAZIRLAMAK

Kayıt işlemi için menti olma olasılığı olan kişilerle görüşürken onların motivasyon ve bekllentile-
rini anlamak için formal olmayan görüşme yöntemine başvurabilirsiniz. Potansiyel mentilerle 
görüşürken sorulması faydalı olacak sorular şöyledir: 

 w Neden menti olmak istiyorsunuz? 
 w Bu programdan neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz? 
 w Aşağıdaki gibi bir durumlarda nasıl tepki verirsiniz:
 w Mentorunuz bazı faaliyetlere katılma konusunda isteksiz ya da olumsuz davranırsa
 w Mentorunuz din, toplumsal cinsiyet veya cinsellik gibi bir konudasizden çok farklı bir görüşe 

sahipse
 w Mentorunuz üzerinde anlaşmış olduğunuz görüşmeye gelmezse
 w Bu programın sonucunda ne olmasını umuyorsunuz? 
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B. AKILDA TUTULMASI GEREKENLER

Akılda tutulması gereken birkaç ipucu şöyle sıralanabilir: kimin menti olabileceği konusunda fazla 
sınır koymayın. Seçim sürecini fazla uzun tutmayın: menti olmak isteyen kişi bu kadar fazla bürok-
rasiden ürkebilir. Başvuru için makul bir bitiş tarihi belirleyin (fazla uzun olmasın, aksi taktirde unu-
tabilirler; çok kısa da olmasın, bu durumda da belirtilen sürede işlemleri tamamlayamayabilirler). 
Okuması kolay bir form hazırlayın. Mümkünse mentilerin anadilinde olsun. Bu ancak bir çevirmen 
varsa faydalı olacaktır. Formu doldurmak için yeterli süre verin ve potansiyel mentilerle birlikte bazı 
soruların üzerinden geçin. Potansiyel mentilerden bazıları okur-yazar olmayabilir, veya dil becerileri 
zayıf olabilir. 

2. MENTORE DAİR BİLGİLER VE KAYIT SÜRECİ

Mentorler, kişisel bilgi birikimleriveyayapılan görüşmeler aracılığıyla projeye dair ilgi ve motivas-
yonları olduğunu göstermiş yetişkinler olmalıdır. Kimin mentor olabileceği konusunda fazla sınır 
koymayın - fakat onlara dair minimum beklentinizin çalışma için yeterli olduğuna emin olun. Buna 
rağmen potansiyel mentorlerden, reşit olmayan kişile de dahil olmak üzere kimseye herhangi bir 
suç unsuru içeren yaklaşımda bulunmadıklarını gösteren bir sabıka kaydı isteyin. 
Mentorluk çiftini onaylamadan önce, mentore mentinin yasal statüsü ilgili bilgi verilmesi de 
önemlidir. Mentor ve menti arasındaki ilişki, bir mülteci olarak mentinin yasal statü durumundan 
etkilenir. 

A.POTANSİYEL MENTORLERLE GÖRÜŞMENİZİ HAZIRLAMAK

Kayıt işlemi için potansiyel mentorlerle görüşeceğiniz durumlarda, yukarıda bahsi geçen ve men-
tilere yöneltilenlere benzer sorular sorabilirsiniz. Fakat mentorlerin de endişeleri olabilir. Aşağıdaki 
gibi sorulara yanıt vermeye hazırlıklı olun: 

 w Mentor tam olarak nedir? 
 w Mentor ne yapar? 
 w Benim görevim/rolüm ne olacak? 
 w Bu görevin bir sosyal hizmet görevlisininkinden farkı nedir? 
 w Mentorluk ilişkisinin amacı nedir? 
 w Benim temel hedeflerim nelerdir? 
 w Herhangi bir karşılık alacak mıyım? 
 w Ne sıklıkla ve ne kadar süreyle bir araya geleceğiz? 
 w Toplantıların organize edilmesinden kim sorumlu olacak? 
 w Bu toplantılar nasıl bir yapıda olacak? 
 w Toplantılar arasındaki süreçte iletişimi nasıl sağlayacağız? 

Yukarıdaki sorulara mentorlerin eğitimleri esnasında detaylı bir şekilde değinilmelidir; program ka-
tılımcılarına konuyla ilgili yeterli eğitim vermek, uzun vadede başarılı olacak bir program ortaya koy-
mak için çok önemlidir. Mentiler ve mentorler bir araya gelip bu konularla ilgili görüşebilir, birbirleri-
nin rolleriyle ilgili ortak bir anlayışa varabilir ve belki kendileri de gelecekte mentor olmak isteyecek 
mentiler için bir altyapı oluşturabilir.
Mentorlere bu soruların yanıtlarının ilk toplantı/görüşmede verilmesini öneririz, böylelikle üzerinde 
düşünebilirler ve eğitimleri esnasında daha da ayrıntılı bir şekilde düşünebilirler. Örneğin,Eric Pars-
loe’ye göre mentorluğun tanımı şöyledir: 

“Mentorluk, insanların kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, performans-

larını geliştirmek ve olmak istedikleri kişi olabilmeleri için kendi öğrenim süreçleri-

ni yönetme konusunda destek olmak ve onları teşvik etmektir.”  

Eric Parsloe (cf. Oxford Koçluk &Mentorluk Okulu)
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Gönüllü mentorlerin üstlenecekleri rolle ilgili bilgiye önceden sahip olmaları önemlidir. Kendilerine 
verilen bilgilerin bir parçası olarak, mentorlere, mentorluğun aynı zamanda aşağıdaki konuları da 
içermesi gerektiği önceden belirtilmelidir: 

 w Bilgi:Mentorler bilgi, deneyim ve bilgelik paylaşırlar 
 w Kontaktlar: Mentorler kendi kişisel, akademik ve profesyonelkontaklarını devreye alarak 

değerli fırsatlar yaratırlar
 w Mücadele Alanları:Mentorler ortaya yeni fikirler, fırsatlar ve mücadele alanları atarak merak 

uyandırır ve  özgüven inşa ederler
 w Destek: Mentorler, açık ve destek sağlayıcı bir ortam sunarak gelişim ve başarıyı teşvik ederler
 w Hedef koymak:Mentorler, mentilerin kendi becerilerini ve ilgi alanlarını keşfedip hedeflerine 

ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olurlar
 w Tavsiye:Mentorler; akademik, profesyonel ve kişisel hedeflere nasıl ulaşabilecekleri konu-

sunda mentilere tavsiyelerde bulunurlar. 
 w Rol model: kendi başarı hikayelerini paylaşarak mentorler rol model görevi üstlenebilirler

Bu kılavuzdaki Bölüm IV, mentorlerin üstlendikleri rollerle alakalı olarak daha detaylı bilgi sağlar. 

B. AKILDA TUTULMASI GEREKENLER

Çoğu durumda, mentorler gönüllülük esasına dayalı bir şekilde ve hiçbir ücret almadan bir mentor-
luk programına dahil olurlar. Eğer çok fazla formalite varsa (formlar, görüşmeler, referanslar vb.) 
iyi ve deneyimli potansiyel mentorler katılmaktan vazgeçebilir. Öte yandan, mentorun nitelikleriyle 
alakalı olarak bir şekilde yeterli bilgiye ulaşmanız gereklidir. Potansiyel mentoru tanımıyorsanız, 
gerekli detaylara ulaşmak için yüz yüze bir görüşme ayarlayabilirsiniz. 
Mentorleri, destek verecekleri mentinin belirlenmesi için çok uzun süre bekletmeyin. Belirlediğiniz 
tarihte tüm mentorler ve mentiler hazır değilse, onları bir araya getirmek için daha başka çözüm 
yolları aramanız gereklidir. 
Mentorlerinize mentilerden daha kolay erişebilmeniz olasıdır (örneğin, daha az kültürel fark ve daha 
düşük dil bariyeri olacaktır), bu nedenle de ikisi arasında bir tür “hiyerarşi” oluşmasına engel olmak 
güç olabilir. Mentoru, mentiye  “yardım eden” olarak tanımladığınızda otomatik olarak bir hiyerarşi 
oluşur, zira “yardım etmek” tek taraflı bir ifadedir. Mentorler, “yardım eden kişi” statüleri nedeniyle 
kolaylıkla organizasyonunuzun “gönüllüleri” olarak algılanabilirler. 
Organizasyonunuza gönüllülük esasına göre katılan ve herhangi bir ücret almayan bütün kişiler 
gönüllü olarak düşünülebilir ki mentiler de bu kapsama girmektedir. Ayrıca mentinin de mentore, 
çok yönlü becerilerini geliştirmesi konusunda destek olduğunu unutmayın!
Ekte biri uzun, diğeri kısa olmak üzere iki örnek başvuru formu bulabilirsiniz. Başvuru formu ne 
kadar uzunsa, başvuran kişiye dair detaylı bir profil oluşturmak için o kadar fazla bilgiye sahip olur-
sunuz. Seçim ve eşleştirme sürecini o denli kolaylaştırabilir, fakat mentinin formu doldurmasıysa o 
denli zor ve uzun sürecektir. 

Özetle: Mentorlere ve mentilere yeterli bilgi vermek önemlidir. Olası dil bariyerleri nedeniyle, 
adayların gerekli bilgiye sahip olduklarından emin olmak için 2-3 defa kontrol etmek önemli-
dir.  Mentorluk programının organizatörleri, eşleştirme süreci esnasında epey vakit harcamaya 
hazırlıkı olmalıdır. Programınıza uygun olan kriterleri aklınızda tutun ve “insan doğası”na dair 
bilginize güvenin. 
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III

Eğitim
Bir şey söylerseniz unuturum, bir şey öğretirseniz 
hatırlarım, beni de dahil ederseniz öğrenirim. 
Benjamin Franklin

GIRIŞ

A. KATILIMCILARINIZI TANIYIN: DEĞERLENDIRME GEREKLIDIR

B. EĞITIMLER

 1. Mentorler için eğitim

 2. Mentiler için eğitim

 3.Mentorler ve mentiler için ortak atölyeler

C. ÖĞRENME ÇEŞITLERI VE YÖNTEMLERI

 1. Informal ve formal olmayan eğitim
	 	 a.	Formal	olmayan	eğitim	nedir?	
	 	 b.	Informal	eğitim	nedir?	

 2. Formal olmayan eğitim yöntemlerini kullanmanın önemi
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Bölüm III – Eğitim

Bu bölüm, bir eğitim programının oluşturulması aşamalarıyla ilgili size kılavuzluk edecek, 
ne tür seanslar içermesi gerektiği ve eğitim seanslarının hazırlanması ve uygulanması 
süreçleri esnasında nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda size destek olacaktır. 

Eğitim seanslarını mentorluk programınızın temel bir parçası haline nasıl getireceğinizi ve 
katılımcılar arasında topluluk olma duygusunu nası yaratabileceğinizi öğreneceksiniz. 

Giriş
Herhangi bir mentorluk programı öncesinde, mentorlerle mentileri eğitmek sürecin önemli bir 
parçasıdır. Aklınızdan çıkarmamanız gereken konulardan biri de, bu tür eğitimlerin hem mentor-
lere hem de mentilere süreçle ilgili farkındalıklarını arttırma, kendi hedef, amaç ve beklentilerine 
açıklık kazandırma konularında destek olacağıdır. Birbirlerini tanıma ve bir grubun parçası olma 
hissiyatının oluşması konusunda da onlara yardımcı olmasının yanı sıra fikirlerin, deneyimlerin ve 
iyi uygulamaların paylaşılması ve ihtiyaç olması durumunda diğer mentorler/mentilerden destek 
almak için de güvenli bir ortam yaracaktır. 

A. Katılımcılarınızı tanıyın: 
değerlendirme gereklidir
Herhangi bir eğitim programının tasarlanma aşaması öncesinde eğitmenlerin yapması gereken ilk 
şey, katılımcıların profillerini incelemek ve onlara özgü nitelik ve ihtiyaçları belirlemektir. Mentorler 
ve mentilerin başvuru formlarının yanı sıra, eğer varsa, kişisel toplantı ve görüşmeler esnasında 
proje yöneticilerine sağlanan bilgileri kullanarak katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim tasar-
lanabilir. 
Eğitimin hazırlanması sürecinde ihtiyaç analizi kritik önem taşır, bu sayede eğitmenler: 

 w Odaklanabilecekleri belirli etmenleri belirleyebilirler
 w Her bir katılımcının becerileri ve deneyimlerini analiz edebilir ve eğitim esnasında akran öğre-

nimini devreye alabilmek için gereken özellikleri belirleyebilirler
 w Eğitim esnasında kullanılabilecek en iyi araç ve yöntemleri tanımlayabilirler
 w Mentorluk programına göre, her bir katılımcının beklentilerini tanımlayabilirler
 w Odaklanmaları veya daha detaylı bir şekilde incelemeleri gereken konuları belirleyebilirler
 w Mentilerin karşılaştığı güçlükleri belirleyebilir ve mentorleri buna göre hazırlayabilirler
 w Her bir eğitim için belirli hedefler ve beklenen çıktıları belirleyebilirler

Her bireyin farklı olduğunu, ihtiyaçlarının, deneyimlerinin, beklentilerinin ve geçmişinin farklı olaca-
ğını unutmayın. Başarılı bir eğitim için anahtar, uyarlanabilen olması ve her bireyin deneyimleriyle 
güçlü oldukları noktaları birleştirerek grubun ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde hitap edilebilmesini 
sağlamaktır.

İpucu: Eğitim ilk bölümünde, “korkular, beklentiler ve katkıların” paylaşılacağı bir seans 
düzenlenebilir (burada amaç, katılımcıların eğitimle ilgili olarak neden korktuklarını veya ne 
konuda çekimser olduklarını, ne öğrenip nasıl katkı sağlamayı planladıklarını ve bilgi, ruh 
haliveya kaynaklar anlamında eğitimlere ne gibi katkılar sağlayabileceklerini paylaşmaları için 
bir alan yaratmaktır). Bu tür bir seans sayesinde eğitmenler analizlerini derinleştirip gerektiği 
durumlarda eğitimi buna göre şekillendirebilirler, fakat aynı zamanda mentorler veya eğitime 
katılan mentilere bu mentorluk programına neden katıldıklarına dair sebepler ve sürecin 
başarılı geçmesi için ne gibi roller üstlenebilecekleri üzerine düşünme fırsatı sağlarlar. 
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B. Eğitimler
Bütün tarafları mentorluk programına katılımları için hazırlamak adına, biri mentorler; öğrenim ihti-
yaçları ve programdaki rolleri farklı olduğu için, bir de mentilere yönelik 2 ayrı eğitim hazırlanması 
önemlidir. Bu eğitimlerin tamamlanmasının ardından çiftlerin eşleştirilmesinden önce, mentorlerle 
mentilerinbir araya gelerek ortak faaliyetlerde bulunabilmelerini, birbirlerini tanıyıp kendi aralarında 
güvenli ve rahat bir atmosfer oluşturabilmelerini sağlayacak kısa bir atölye çalışmasının organize 
edilmesi önerilir. 

Her bir eğitim seansı için aynı temel adım ve ilkeler geçerlidir: 
 w Rahat bir öğrenme ortamı oluşturun. Katılımcıların güvenli ve rahat hissetmeleri gereklidir. 
 w Ortamı uygun malzemelerle hazırlayıp teknik ekipmanın çalışır durumda olduğuna emin olun 

(eğer gerekliyse)
 w Eğitmenlerin orada ve ulaşılabilir durumda olmaları gereklidir: katılımcıları gelirken karşıla-

mak üzere zamanında orada olun ve katılımcıların faal bir rol üstlenmedikleri durumlarda dahi 
destek olmak, tavsiyelerde bulunmak, süre kontrolü yapmak vb. işlemler için hazır bulunun 
(örn. katılımcılar farklı çalışma gruplarına bölündüklerinde)  

 w Katılımcıları “okumaya” gayret edin, onların ihtiyaçlarını ve spontan tepkilerini anlamaya 
çalışın ve değişikliklerle düzenlemelere hazırlıklı olun

 w Her bir seansın sonrasında iyi bir bilgilendirme yapın ve katılımcılara soru sorup fikirlerini, 
deneyimlerini ve görüşlerini paylaşabilmeleri için zaman tanıyın

 w İyi bir değerlendirme seansı hazırlayın. Bu sayede sonraki eğitimlerde gelişmeler olacaktır. 

1. MENTORLER İÇİN EĞİTİM

Mentorlerin, mentorluk programı başlamadan önce eğitilmeleri son derece önemlidir, zira tüm sü-
reç bunun üzerine inşa edilecekt ve bu esnada mentorler ve mentorluk programını yönetenler birbir-
lerini tanıyıp görüş, fikir, deneyim ve araçlarını paylaşabildikleri rahat bir ortam oluşturulabilecektir. 
Mentorler için eğitime başlamadan önce, ulaşmak istediğiniz hedefleri ve çıktıları belirlemeniz ge-
reklidir. Her eğitim, mentorluk sürecinin yürütüldüğü toplumdaki gerçekliğe yönelik olmalıdır ve aynı 
zamanda hem mentorlerin hem de mentilerin profil ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Ancak, mentor-
lerin eğitimleri esnasında dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar vardır:

 w Mentorlerin ihtiyaç ve beklentilerini araştırın 
 w Mentorluk programını, hedeflerini ve zaman planını detaylı bir şekilde paylaşın
 w Mentorun rolünü analiz edin
 w Mentorler arasında paylaşımı destekleyici bir “grup ruhu” ve dinamik ortam yaratın
 w Sahip olabilecekleri endişe ve şüphelere odaklanın, akran desteğini teşvik edin
 w Kültürler arası öğrenim: basmakalıp düşüncelerin ve kültürel önyargıların üzerine gidin
 w Mentorluk sürecine destek sağlamak için kullanılabilecek araçlara dair tartışmalar yürütün
 w Öğretim becerilerine odaklanın, (örn. çatışma ve kriz yönetimi)
 w İletişim becerilerine odaklanın (Problem çözme, aktif ve önyargısız dinleme)

Bu sorunları çözmek için ihtiyaç duyabileceğiniz araçlara dair örnekleri, bu kılavuzun sonundaki 
eklerde bulabilirsiniz. 

Akılda tutulması gerekenler

Her eğitimin farklı olması ve belirli bir bağlama göre uyarlanması gereklidir. 
Eğitmenlerin, eğitim öncesinde her ülkedeki hedef gruplarla (mülteci gençler) ilgili 
kanun ve yönetmelikleri, statü farklılıklarını (mülteciler, sığınmacılar, göçmenler 
vb.) inceleyip mentorlerle bu konu hakkında görüşmesi tavsiye edilir. 
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2. MENTİLER IÇIN EĞITIM

Mentilerın eğitimi de, mentorluk programının hazırlık süreci için çok önemlidir, çünkü bu sayede 
mentiler, mentorluk programının başlangıcından önce programın hedefleriyle ilgili bilgi sahibi olup 
önceden sahip olabilecekleri yanlış kanılardan kurtulabilirler (örneğin, bu programın iş bulma ga-
rantisi olmadığına dair bilgi mentileremutlaka verilmelidir), birbirlerini daha iyi tanıyabilirler ve yön-
der kuruluşa olan güvenlerini arttırabilirler. 
Mentorlerin eğitiminde olduğu gibi, mentilerin eğitiminden önce de bu kişilerin profillerini ve 
ihtiyaçlarının yanı sıra geçmişlerini ve içinde yaşadıkları gerçeklikleri göz önünde bulundurmanız 
gereklidir. 
Mentilerin eğitimleri esnasında değinilecek temel konular aşağıdaki gibidir: 

 w Mentilerin ihtiyaç ve beklentilerini inceleme
 w Mentorluk programının hedeflerini ve zaman çizelgesini detaylı bir şekilde paylaşma
 w Mentor-menti ilişkisini keşfetme
 w Katılımcıların olası endişe ve şüphelerine hitap etmek ve akran desteğini teşvik etmek
 w Kültürler arası öğrenim: basmakalıp düşüncelerin ve kültürel önyargıların üzerine eğilmek
 w Çatışmalar ve kriz yönetimi
 w Dil bariyeri ve iletişim (sözlü olmayan iletişim dahil) 

Bu sorunları çözmek için ihtiyaç duyabileceğiniz araçlara dair örnekleri, bu kılavuzun sonundaki 
eklerde bulabilirsiniz. 

Akılda tutulması gerekenler: 

Eğitim seanslarını, bazı mentilerin, yaşadıkları ülkenin dilini henüz konuşamıyor olabileceklerini 
göz önünde bulundurarak hazırlamanız gerekir. Mümkünse çevirmenler kullanın ve daha 
pratik, sözlü iletişime dayalı olmayan yöntemlere yönelin. Aynı zamanda kültürel özellikler 
ve kültürler arası farkların da bilincinde olmalı ve eğitimleri buna göre planlamalısınız. 

3. MENTORLER VE MENTİLER IÇIN ORTAK ATÖLYELER

Hem mentorler hem de mentiler için ortak atölyeler düzenlemek faydalı olabilir. Buradaki amaç, 
mentorler ve mentiler için tek bir eğitim organize etmek değildir, çünkü her iki grup da farklı se-
anslara ihtiyaç duyar; buradaki amaç, her iki grup için toplu bir eğitim seansı düzenlemektir. Hem 
mentorlerin hem de mentilerın aktif katılımıyla önemli konular görüşülebilir. 
Bu atölyenin, mentorler ve mentiler arasındaki ilişkiye odaklanması, topluluk olma bilincinin güçlen-
dirmesi ve aralarındaki paylaşımı teşvik etmesi gerekmektedir. Hem mentorlere hem de mentilere, 
birbirlerinden çok şey öğrenebileceklerini göstermek önemlidir. Mentilerın kendi kültürlerini ve gel-
dikleri ülkelerin tarihini mentorlerle paylaşabilecekleri bir oturum düzenleyebilirsiniz. 

İpucu: 

Yemek, rahat ve verimli bir ortam yaratmak için iyi bir amaçtır. Güzel bir yemeğin 
paylaşılması, yeni fikirlerin ortaya çıkması için faydalıdır ve mentorlerle mentiler 
birlikte yemek yediklerinde paylaşım her daim iyi olmuştur. Mentorler ve mentilerdan, 
gün sonunda paylaşmak üzere yiyecek getirmelerini isteyebilirsiniz. 

Mentorlerle mentilerı bir araya getirmek ve mentilerın da mentorlere öğretebilecekleri 
şeyler olduğunu göstermek için kullanılabilecek bir diğer araç da danstır. 
Mentilerden, mentorlere kendi ülkelerine özgü geleneksel bir dans öğretmelerini 
isteyin. Bu sayede birlikte hem eğlenebilir hem de daha rahat hissedebilirler. 
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C. Öğrenme çeşitleri ve yöntemleri

1. FORMAL OLMAYAN VE İNFORMAL ÖĞRENME

A. FORMAL OLAYAN ÖĞRENME NEDİR?

Formal olmayan eğitim, genellikle formal eğitimin tersi gibi belirtilir: formal olmayan eğitim, for-
mal eğitim alanının dışında gerçekleşen eğitim demektir. Formal sistemin yapısı ve rutinleri içinde 
yürütülmediğinden, katılımcılar gönüllülük esasına uygun bir şekilde öğrenirler. Dolayısıyla, eğiti-
min içeriği de gençlerin ihtiyaçlarına, isteklerine ve ilgi alanlarına daha uygundur. Formal olmayan 
eğitim seanslarının belli bir yapısı vardır ve planlıdır, fakat oldukça esnektir. Formal olmayan eğitim, 
yukarıdan aşağıya, katılımcı ve öğrenen-merkezli bir yöntem kullanarak tartışmalara ve girişimci 
davranışlara zemin hazırlar. 

Örneğin, bir kurum tarafından sağlanan spor kulübü veya akşam 
dil kursları formal olmayan eğitim kapsamına girer. 

Mentorluk programının kendisi de bir formal olmayan eğitim aracıdır: resmi eğitim rutininin dışında 
fakat planlı (yöntemi ve program döngüsü uyarınca) bir şekilde yürütülen bir çalışmadır ve mentor-
lerle mentilerin yetkinliklerini arttırmayı hedefler. 

B. INFORMAL ÖĞRENME NEDİR?

Informal öğrenme genellikle, “gündelik hayatta gerçekleşen öğrenme” şeklinde tanımlanır: sosyal-
leşme, yeni şeyler deneyimleme vb. esnasında gerçekleşir. Formal olmayanöğrenmeden farkı, bir 
eğitim programı oluşturan herhangi bir ‘öğretmen’ veya ‘kolaylaştırıcı’ olmamasıdır. Bu bağlamda, 
informal eğitim özü itibariyle rastlantısaldır. 

Örneğin, bir hata yapıp kendi kendinize, “Bir daha asla!” dediğiniz 
bir anı düşünün; işte bu, informal öğrenmedir… 

Mentorluk programlarında informal öğrenme, mentorler ve mentilerin gelişimleri anlamında büyük 
önem taşır. Buluşarak, sosyalleşerek, hikayeler paylaşarak ve birlikte farklı yerlere giderek kişiler 
kendi kabuklarından sıyrılıp yeni gerçeklikleri keşfedebilirler. 

2.FORMAL OLMAYAN ÖĞRENME YÖNTEMLERINI KULLANMANIN ÖNEMI

Hem mentorler hem de mentilerin eğitimleri esnasında farklı yöntemler kullanabilir, formal sunum-
ları; simülasyon ve deneysel alıştırmalar, rol-oynama,grup tartışmaları ve münazaralar, sanatsal 
aktiviteler gibi formal olmayan yöntemlerle birleştirebilirsiniz. 
Formal olmayan öğrenme yöntemleri genellikle katılım esasına dayanır ve bu da program 
katılımcıları arasında bir tür dayanışma ve ortaklık hissiyatı yaratır. Katılımcı yöntemler kullanıl-
dığında katıımcılar diyaloğa girecek, kendi görüş ve fikirlerini paylaşacaktır; bu da grup üyelerinin 
birbirlerini tanımaları yolunda atılacak ilk adımdır (eğitim esnasında birbirlerinin konuşmalarını du-
yan katılımcıların arasındaki buzları kırmak, bir odada sessizce oturan kişilere kıyasla çok daha 
kolaydır). Aynı zamanda formal olmayan eğitim yöntemleri, duygular ve hisler hakkında konuşma-
ya da olanak sağlar (örn. umutların, korkuların ve endişelerin paylaşılması vb.). Bu konulara toplu 
oturumlar esnasında eğilinmesi, mentorlere ve mentileredair hassas konuların tespit edilmesi ve 
bu konuların bire-bir seanslarda daha derin konuşulabilmesine yardımcı olacaktır. Son olarak, ka-
tılımsal yöntemlerin kullanılması ve programın, katılımcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanması için 
değerlendirme seanslarının gerçekleştirilmesi, mentorlerin ve mentilerin program ve programın 
izlediği yönteme dair fikir belirtmelerini gerektirir: bu da programa dair bir ortaklık ve aidiyet hissi 
gelişmesine yardımcı olur. 
Aynı zamanda, mentorluk programının kendisinin de formal olmayan bireğitim aracı olduğunu be-
lirtmekte fayda vardır. Gönüllü faaliyetler veya gençlik organizasyonları tarafından organize edi-
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len faaliyetler, gençlerin kendi beceilerini geliştirmelerine olanak sağlama konusunda önemlidir. 
Gençlik çalışanları ve eğitmenler, formal olmayan eğitim yöntemleri kullanarak gençlerin beceri 
ve yetkinliklerini geliştirerek onların hem iş piyasasındakipozisyonlarınıi yileştirecek, hem de öz-
güvenlerini, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmelerine fayda sağlayacak uygulama ve alıştır-
malar planlayabilirler. Son olarak da, yukarıda belirtilen noktaların dışında, formal olmayan eğitim 
ve gençlik çalışmaları faaliyetlerine katılım sağlamak gençlere ve özellikle de kendilerini dışlanmış 
hisseden ve çok az fırsata sahip olan insanlara bir tür aidiyet hissi sağlar ve bu kişilerin içinde 
yaşadıkları toplumda daha faal bir rol üstlenip, hem kendi gelecekleri hem de içinde yaşadıkları 
toplumun geleceğini daha iyi bir noktaya getirmek adına yapabilecekleri şeyler olduğunun farkına 
varmalarını sağlar. Bu kitapçık, mentorluk programınızı kendi ihtiyaç ve bağlamınıza göre düzen-
lerken programın odak noktasına hedef grubu yerleştirerek konuya öğrenen-merkezli bir şekilde 
yaklaşmanız konusunda yardımcı olur. 
Ekte, mentiler için hazırlanmış eğitimlerle ilgili özetlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kendi eğitim 
programlarınıza dahil edebileceğiniz faaliyetler ve pedagojik araçları da yine eklerde bulabilirsiniz. 
Bu araçlar; tasarlandıkları yararlanıcı kişilere (mentorler, mentiler ya da her ikisi) ve hizmet ettikleri 
hedeflere göre (buz kırıcılar, takım oluşturma, motivasyonların, becerilerin veyamücadele alanları-
nındeğerlendirilmesi vb.) sıralanmıştır. 

Özetle, Başarılı bir eğitim için kilit nokta, eğitmenlerin katılımcıları iyi “okuyabilmeleri” ve hem 
eğitimi hem de kullanacakları araçları buna göre değiştirip düzenleyebilmeleridir. Formal ol-
mayan ve informal eğitim yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanarak; hem mentorluk pro-
gramının hedeflerinin, amaç ve rollerin anlaşılması, hem de grup içinde bir dayanışma duygu-
sunun yaratıldığı rahat ve verimli bir atmosfer oluşturulması anlamında fayda sağlanacaktır. 
Böylelikle, mentorluk programının başarılı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacak beceri 
ve yetkinlikler geliştirilecektir. 





Guide book

32

IV

Programı 
başlatmak ve 
yürütmek
“Bir kişiye mentorluk yapmaktaki hassas denge o kişide 
kendinizin bir yansımasını yaratmak değil, onlara kendilerini 
yaratabilmelerini sağlayacak fırsatlar sunabilmektir”.
Steven Spielberg 

A. MENTORLUK ÇIFTLERININ EŞLEŞTIRILMESI

 1. Mentorlerin-Mentilerin Tercihleri

 2. Ortak İlgi Alanları

 3. Dil

 4. Mentor-menti eşleştirmesini yeniden düzenlemek

B.MENTORLERIN&MENTILERIN MOTIVE EDILMESI

 1. Motivasyonu anlamak

 2. Eğitimler ve oryantasyon toplantıları

 3. Mentor&mentiler arasındaki bağı koparmamak

 4. Ödül ve Pekiştime Stratejileri 

B. MENTORLUK İLIŞKILERI

 1. Mentorun rolü

 2. Etik Standartlar

 3. Dil ve kültür bariyeri
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Bölüm IV –Programı başlatmak ve yürütmek

Bu bölümde, aktif bir mentorluk programının nasıl başlatılıp yürütüleceğini öğreneceksiniz: 
»» Mentor ve menti çiftlerini etkin bir şekilde eşleştirmek
»» Mentorler ve mentilerinmentorluk sürecini esnasındaki 

motivasyonlarını yüksek tutmak için gerekli stratejiler
»» Mentorun rolü ve mentorluk ilişkisindeki etik standartlar
»» Dil ve kültür bariyerleriyle başa çıkma stratejileri

A. Mentorluk çiftlerini eşleştirmek
Eşleştirme, mentorluk programındaki en zorlu ve kritik aşamalardan biridir. Katılımcıların her biri-
nin farklı özellikleri, beklentileri, yetkinlikleri, kapasiteleri, geçmişleri, öğrenim tarzları ve ihtiyaçları 
vardır. Mentorluk programının başarısı, mentor-menti arasında yapılacak iyi bir eşleştirmeye bağ-
lıdır. 
Çiftler nasıl eşleştirilmelidir? Deneyimlerimize göre; katılımcılara, uygun bir eşleşme olmaması ha-
linde değişiklik yapma hakkını saklı tutarakmentorluk çiftlerini “önermek” en iyi yöntemdir. 
Ancak, katılımcılara mentorluk çiftlerini dayattığınız durumlarda kendilerini rahatsız hissedebilirler 
ve bu durumu size açmaktan çekinebilir ve hatta motivasyonlarını yitirip programdan çekilebilirler. 
Öte yandan, mentorler ve mentilere eşleşme konusunda seçim yapma şansı verdiğinizde ise çeşitli 
insanlarla ilgili “pazarlık” veya “uzlaşma” sürecine girerek mentorluk programınıza, istedikleri kişiyle 
eşleştirilmeyen kişilerde hayal kırıklığına neden olabilecek rekabetçi bir nitelik katmış olursunuz. 
Farklı kurumların eşleştirme için farklı kriterleri vardır. Eğer bunlarla ilgili önceden bilginiz yoksa, 
yapılacak mülakatlar yazılı formların doldurulmasından çok daha etkilidir. Aynı zamanda nihai eş-
leştirmeyi yapmak için katılımcılarınızı daha iyi tanımak adına eğitimlerin sonlanmasını da bekleye-
bilirsiniz. Eşleştirme süreci esnasında aşağıdaki sorular yanıtlanmalıdır: 

 w Eşleştirme için kriterlerimiz nelerdir? 
 w Yaş önemli mi?
 w Toplumsal cinsiyet önemli mi? 
 w Mentorun belirli bir altyapısı olmalı mı (iş deneyimi/eğitim)? 
 w Eşleştirme başarılı olmazsa ne yapılmalıdır? 
 w Ortak ilgi alanları önemli mi? 
 w İletişim için akıcı ortak bir dil olmasına ne kadar önem veriyorsunuz? 

1. MENTORLER-MENTİLERİN TERCİHLERİ

Mentorler-mentilerin, başvuru formunda belirttikleri yaş, toplumsal cinsiyet, yetkinlikler gibi tercih-
lerini göz önünde bulundurmanız gereklidir. Örneğin, mentilerden biri kendisinin belirli bir nitelikteki 
kişilerle daha rahat olabildiğini belirttiyse, eşleştirme esnasında bunu göz önünde bulundurmanız 
gerekir. 

2. ORTAK İLGI ALANLARI

Ortak ilgi alanlarını göz önünde bulundurmak da çiftler arasında ortak bir nokta bulunabilmesi 
açısından önemlidir. Ek olarak, mentorlerin profesyonel deneyimleri de mentilerinolası hedefleri ve 
gelecek planlarıyla uyumlu olmalıdır. Beklentilerin birbirleriyle örtüşmesi önemlidir. Mentilerin ihti-
yaçlarının, mentor tarafından sunulacak destekle eşleşmesi gereklidir. 
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3. DİL

Mülteciler için etkin bir program geliştirmek istiyorsanız, mentorler ve mentilerin kullandığı dile dik-
kat etmeniz gerekir. Çiftler arasında kendilerini rahat hissettikleri en azından bir ortak dil bulmak 
için çaba sarf etmelisiniz. 

4. MENTOR-MENTİ EŞLEŞTIRMESINI YENİDEN DÜZENLEMEK

Eşleştirmelerin etkinliğiyle alakalı olarak, birkaç buluşmadan sonra mentorve mentilerden kendi 
değerlendirme araçlarınızla (takip aramaları, e-postalar ve toplantılar/değerlendirme seansları es-
nasında uygulanacak anketler - bkz. Değerlendirme ve Geliştirme Bölüm V) geri bildirim almanız 
gerekir. Bir mentorveyamentiden memnuniyetsizliğine dair geribildirim aldıysanız, öncelikle bunun 
nedenlerini ve bağlamını belirlemeniz gereklidir. Her iki tarafı da dinleyip sorunu (mesafe, dil, moti-
vasyon, görüşme eksikliği, etik konular vb.) çözmeye çalışmanız gerekir. Eğer problem etik konular-
la ilgili ise, eşleştirmeyi yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Değilse, problemi ya da çatışma çözmek 
için mentor ve mentiye biraz zaman tanıyabilirsiniz. Özellikle mentilerin ilişkilerdeki sorunlara ta-
hammül geliştirebilmesi gereklidir ve böylelikle sorun-çözme, çatışma çözümü becerilerini gelişti-
rebilirler. Bu süreç esnasında her iki tarafı da destekleyip yol göstermeniz gerekir. 
Birden fazla mentorluk programından edindiğimiz deneyimler bize, mentor ve menti arasındaki yaş 
farkının iyi bir ilişki tesis edilmesi için bir engel teşkil etmediğini göstermiştir. Mentor ve menti aynı 
toplumsal cinsiyette olduğunda, mentinin eşine, ailesine ve arkadaşlarına bir mentoru olduğunu 
söylemesi daha kolay olmaktadır. 
Çok sayıda ilişkisi sonlanmış olanbir menti geçici olacak yeni bir ilişkinin parçası olma konusunda 
tereddüt edebilir. Bu gibi durumlarda, mentiye programdan ayrılma şansı verilmelidir.Bu programın 
bir tür profesyonel ortaklık oluşturmayı hedeflediğini belirtmenin faydası olmaktadır. İlişkilerin dost-
luklara dönüşmesi ise artı bir özellik olarak görülmelidir. 

B. Mentorler &Mentilerin Motive Edilmesi

1. MOTİVASYONU ANLAMAK

Programınıza kayıt alırken, mentorler ve mentilerin programa başlamak için motivasyonlarının 
yüksek olması gereklidir, fakat motivasyon zamanla birlikte azalabilir. İşe önce, ihtiyaçların belir-
lenmesiyle başlayabilirsiniz: katılımcılarınızın ihtiyaçları, kayıt ve eğitim aşamalarında görüşülmüş 
olmalıdır. Belirlediğiniz ihtiyaca göre stratejinizi geliştirebilir, süreci yönetebilir ve mentorlerle men-
tilerinmentorluk süreci esnasındaki motivasyonlarını yüksek tutabilirsiniz. 

İpucu: Fransa’daki mentorluk programının uygulaması esnasında, mentorlerimizin 
motivasyonlarını onlara tek bir soru yönelterek belirledik: “en egoist şekilde yanıtlarsanız, 
bu programa neden katılmak istediğinizi belirtebilir misiniz? Ne kazanmayı bekliyorsunuz? 
Kendinizi sansürlemeyin!” Yanıtlardan bazıları şöyleydi: “profesyonel ağımı genişletmek”, 
“daha fazla öğretim becerisi kazanmak”, “ve kendimi cömert hissetmek” vb. Bu, 
dürüstlük ve kendini yansıtma ile ilgili size önerebileceğimiz iyi bir alıştırmadır. 

2. EĞİTİMLER VE ORYANTASYON TOPLANTILARI

Mentorler ve mentilerinmentorluk süreciyle alakalı becerileri veya kullandıkları araçlar eksik oldu-
ğunda motivasyon çok hızlı bir şekilde kaybolabilir. Belirlediğiniz ihtiyaçlarla alakalı olarak proje 
planı esnasında uygulamak üzere hem mentorler hem de mentiler için ilave eğitimler, oryantasyon 
toplantıları ve atölyeler düzenleyebilirsiniz. 
Mentorler ve mentiler için programın hedefleri ve kendi üstlenecekleri rollerle ilgili eğitim ve 
oryantasyon toplantıları düzenlemek, mentorler ve mentilerin hedeflerini açıklığa kavuşturması için 
faydalı olabilir. Mentorler bu yolculuktaki konumlarını ve çerçevelerini belirleyebilirler. Mentilerin, bu 
programın onların güçlü yönlerini ortaya çıkaracağı ve onlara farklı çözüm alanları sunacağına dair 
bilgileri olmalıdır. Programın olası sonuçlarını açıklamak, programla ilgili olası hayal kırıklıklarının 
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ve yanlış beklentilerin önüne geçecektir. Örneğin, mentilerin, mentorlerin onlara doğrudan finansal 
destek vermekle yükümlü olmadıklarını bilmeleri gereklidir. Mentorlerin mentorluk hizmetiyle ilgili 
becerilerini geliştirmelerini sağlamak için ilave eğitim ve atölyeler düzenlenmesi faydalı olabilir ve 
böylelikle kendilerini süreç esnasında daha rahat ve etkin hissedebilirler. 
Mentorluk ve proje-bazlı eğitimin yanı sıra, göç alanında bilgi sahibi olmak da mentorlerin motivas-
yonlarını arttırabilir, zira çoğu, mültecilere dair konularla (yasal statü, belgelerle ilgili süreç, mülteci-
lik politikaları, bürokrasi vb.) ilgili bilgi eksikliği hissetmektedir. Mentolerin ev sahibi ülkede yaşayan 
mülteci gençlerin durumu ve karşılaşacakları olası güçlüklere dair bilgi sahibi olmaları mentorun 
yetkinliğini ve mentinin motivasyonunu artırır. Bu aşamada, diğer STK’larla, akademisyenlerle ve 
mültecilerle ilgili çalışmalar yapan kurumlarla birlikte iş birliği halinde olmak,alanla ilgili güncel bilgi 
sahibi edinmek konusunda faydalı olacaktır. Bir kişinin “kültürlerarası arabulucu” olarak sürece da-
hil edilmesi de, gerçekliklerle ilgili daha derin bilgi sahibi olunması ve mültecilere yönelik önyargıla-
rın kırılması konusunda faydalı olacaktır. 
Göç son derece ağır bir deneyimdir ve kimi zaman ülkenin terk edilmesine dair bir zorunluluktan 
doğar (örn. savaştan kaçmak, ayrımcı davranışlar, aile trajedileri vb.). Bu konulara dair ortak bir 
anlayış geliştirmek adına mentorluk eğitimlerine psikolojik travmaya dair oturumlar ekleyebilirsiniz. 
İçeriğe;psikolojik travma ile ilgili temel bilgiler, semptomları, süreç, yaygınlık ve mültecilerin ruhsal 
durumlarıyla ilgili istatistikler ve bu bilgilerimentorluk sürecine dahil etmek için ipuçlarıdahil edile-
bilir. Mentorler için, mentilerin psikolojik durumlarını anlamaları önemlidir; böylelikle olası kriz ve 
çatışmaları yönetme konusunda kendilerini daha rahat hissedebilirler. 
Mentorler ve mentiler, mentorluk programına dair yeterli desteği aldıklarında, kurdukları ilişkiler 
daha güçlü olacaktır ve sürece devam etme olasılıkları artacaktır. 

3. MENTOR&MENTİLER ARASINDAKİ BAĞI KOPARMAMAK

Mentor ve mentileri, aralarında bir iletişim ağı oluşturmaları konusunda teşvik edebilirsiniz. Sosyal 
medya araçları, e-posta grupları aracılığıyla bağlantıyı canlı tutabilir veya deneyimlerin paylaşılabil-
mesi için bazı toplantılar düzenleyebilirsiniz. Mentiler arasında bir bağ kurulması; topluluk ruhunun 
ve kendilerini rahat hissederek gündelik hayata veyamentorluk deneyimlerine dair paylaşımlar ya-
pabilecekleri güvenli bir alanın oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bu tür bağlantılar, her iki tarafa 
da güçlendirir, aralarındaki güven ve dayanışmayı canlı tutar. Mentorler için toplantılar, mentorluk 
süreci esnasında karşılaşabilecekleri sorunların çözülmesine yardımcı olur. Deneyimlerini, kullan-
dıkları araçları ve süreçle ilgili başa çıkma stratejilerini paylaşabilirler. 
Topluluk ruhunu teşvik etmek için tüm mentorler ve mentilerin katılımıyla bazı sosyal faaliyetler 
organize edebilirsiniz. Böylelikle, birbirlerini daha iyi tanıyabilirler ve programdaki diğer mentor ve 
mentilerle de vakit geçirebilirler. Kültürlerarası paylaşımı güçlendirecek aktiviteler seçip, dil bariyeri-
ne takılmamak adına; dans veya müziğe dayanan etkinlikleri tercih edebilirsiniz.

4. ÖDÜL VE PEKİŞTİRME STRATEJİLERİ

Motivasyonla ilgili temel sorun, başlangıçtaki motivasyonu sağlamaktan öte, bu motivasyonun de-
vam etmesini sağlamaktır. Mülteciler gibi özel gruplarla temas ettiğimizde, öne çıkan meselelerden 
biri projenin sürdürülebilirliğini sağlamkatır. Bu nedenle mentorve mentilerin ihtiyaçlarına yanıt ver-
menin yanı sıra ödül ve pekiştirme stratejileri de geliştirmeniz gereklidir. 
İpuçları vermek ve mentorlukile ilgili önceden yapılan iyi uygulamaları paylaşmak mentorlerin mo-
tivasyonunu desteklemek için önemlidir. Süreç esnasında mentorler ve mentiler için düzenli süper-
vizyon ve deneyim paylaşımı toplantılarının düzenlenmesi de programdan olası ayrılmaların önüne 
geçecektir. Mentorlere geribildirimde bulunulması da, mentorlerin öz-yeterlilik hislerini arttıracaktır. 
Mentorve mentilerin motivasyonlarını sağlamak için katılımcılara verilmek üzere sertifikalar da ha-
zırlayabilirsiniz. Bu somut kazanımı, bir proje deneyimi olarak, olası bir iş veya üniversite başvuru-
sunda CV’lerine ekleyebileceklerini de belirtebilirsiniz. 
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B. Mentorluk İlişkileri

1. MENTORUN ROLÜ

Mentorun, mentorluk programının amacı ve dinamiklerine ilişkili bazı rolleri vardır. Dolayısıyla, men-
torluk ilişkilerinin iyi bir şekilde sürdürülebilmesini sağlamak için mentorun rolünün açık bir şekilde 
belirlenmesi önem taşır. Bu programda mentorun; destekleyici, rol model, kolaylaştırıcı, iş birliği 
yapan, arkadaş, değerlendiren, iletişimci ve kültürel arabulucu gibi bazı temel ve özel rolleri vardır.
 
 » Destekleyen

Mentorun üstlendiği rollerden biri de mentiye; ihtiyaçları, hedefleri ve istekleri doğrultusunda des-
tek vermektir. Mentorrehberlik ve bir iletişim ağı sağlayarak mentilerin sosyal ve profesyonel ge-
lişimlerine katkı sağlar. Mentiye gösterdiği koşulsuz bir kabulile,mentinin desteklenebilmesi için 
güvenli bir destek ortamı yaratırlar.Bu aynı zamanda “dahil olma” hissiyatını güçlendirebilir. 

 » Rol Model
Mentorun belli başlı bazı davranışları, tutumlarıveya eylemleriyle mentilere rol model olması muh-
temeldir. Mentiler için kuram ve pratiği birleştirebilirler. Mentilerin ilgi alanlarına göre sektörleriyle 
ilgili bilgi sağlamaları ve kendi deneyimlerini aktarmaları da faydalı olabilir. Mentiler böyleliklemen-
torlerinden ilham alabilirler. 

 » Kolaylaştırıcı
Mentor, mentiyebir takım görevler dikte etmez ancak mentilere kendi yolculuklarında kolaylaştırı-
cılık yapar. Örneğin, mentinin kendi ihtiyaçlarını, hedeflerini, planlarını ve bir sonraki adım için ön-
celiklerini belirlemesi için onlara sorular yöneltebilirler. Onları bu alanlarda daha üretken olmaya 
teşvik edebilirler. Ayrıca, mentorler, mentilerin hedefleri ve olası planlarıyla ilgili olarak fırsatlar ve 
kaynaklar sunabilirler. Mentilere, farklı ihtiyaçlarını karşılamaları için (sosyal hizmetler, dil eğitimleri, 
kağıt işleri vb.) gerekli kaynaklara erişmeleri konusunda destek olabilirler. 

 » İş Birliği Yapan
Mentorluk karşılıklı yürütülen bir süreçtir ve mentorluk ilişkisi hiyerarşi hissiyatı oluşturmamalıdır. 
Dolayısıyla, mentorler takım çalışması yaklaşımı kullanarak mentilerle paylaşım ve fikir alışverişi 
içinde olmalıdır. Mentorluk hizmeti alan kişilere, mentorluk programı boyunca kendi gelişimlerine 
sağlamaları adına eşlik ederler.

 » Arkadaş
Mentor ve mentiler arasındaki arkadaşlığın, normal bir arkadaşlıktan farklı bir dinamiği vardır ve 
kritik bir önem taşır. Mentor, yapıcı ve olumlu bir şekilde faydalı geribildirimlerde bulunarak eleştirel 
bir arkadaş gibi davranır. Mentileri planları konusunda yeni şeyler denemeleriyle veya karşılaştıkları 
güçlüklerle ilgili yüreklendirirler. 

 » Değerlendiren
Mentorluk ilişkisinin değerlendirilmesi motivasyonun sürdürülebilirliği,sonraki adımları belirlemek 
ve süreçten edinilen faydayı arttırmak açısından hayati önem taşır.Mentor, mentilerin gelişimini 
değerlendirip onların ilerleyişini ortaya koyabilir ve geribildirimlerde bulunabilir. Eşitlikçi bir dinami-
ği sürdürmek adına mentorluk ilişkisinde mentor kendisini de değerlendirmelidir. Bu aynı zaman-
da mentorluk hedeflerinin açık bir şekilde ortaya konması konusunda da yardımcı olur. Mentorler, 
mentorluk sürecininkalan bölümünü daha verimli bir şekilde yürütmek için bazı değerlendirme 
araçları kullanabilirler. Daha öncede belirtildiği üzere, mentorluk karşılıklı bir öğrenme yöntemidir. 

 » İletişimci
Mentorler, mentorluk süreci esnasında farklı iletişim yöntem ve becerileri kullanabilirler. Örneğin, 
mentilere karşı aktif ve yagılamayan bir dinleyici olmak önemlidir. Mentorler, kendi kişisel ve pro-
fesyonel deneyimlerini ifade etmek için uygun iletişim yöntem veya araçları kullanarakmentilerin 
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sosyal ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışırlar. Mentilere daha faydalı olabilmek için 
birebir yapılacak mentorluk görüşmelerine dair hazırlık yaparlar. Görüşmelerin verimliliğini artırmak 
için çeşitli araçlar kullanırlar. Aynı zamandamentilerinhedeflerine erişebilmelerini sağlayacak yeni 
kontaktlarla (kişi veya kurum) temasa geçmelerine olanak sağlayacak iletişim ağları geliştirmeleri-
ne fayda sağlarlar. 

 » Kültürlerarası Arabulucuk
Mültecilere yönelik hazırlanan özel mentorluk programlarında, mentorler kültürler arasında köp-
rü kurmaya çalışmalıdır. Empatik bir tarzıbenimseyip (mentilerin ayakkabılarını giymek) mentile-
rin kendi kültürü ve diliyle ilgilenirkenmentorun “kültürlerarasıtercüman” rolü üstelnmesi olasıdır. 
Hedeflerden biri de, mentilerin ev sahibi ülkenin kültürüne herhangi bir zorlama olmaksızın aşina 
olmasına yardım ederken asimilasyon ve uyum arasındaki dengeyi sağlayabilmektir. Çokkültürlü 
bir mentorluk programında, kültürel ve sosyal ayrımcılık temel etik sorunlardan biri halini alabilir. 
Mentorun, mentorlukmentilerin değerleri, tutumları, alışkanlıkları ve fikirlerine karşı yargılayıcı olma-
maya gayret göstermelidir. 
Mentorun üstlenmesi gereken roller kadar, üstlenildiğinde tehlikeli olabilecek rollerin de belirlenmesi 
önemlidir. Mentorlerin bu anlamda düşebileceği olası tuzakları açık bir şekilde belirtmeniz önemlidir. 
Yukarıda bahsedildiği üzere, mentorun rolü dikte eden bir tarzda değil, destek vermek ve kolaylaş-
tırmak yönündedir. Bu da, mentilerin kendilik hislerini geliştirir, onların kendi cevaplarını bulmalarına 
ve kendi yollarından gitmelerine olanak sağlar.Ancak mentorlerin mentilerin kararları ile ilgili sorum-
luluk ya da inisiyatif almaları her iki taraf için de zarar verici olabilir. Mentorler, farkında olunmadan 
aşırı korumacılığa (fazla inisiyatif almak veya “kurtarıcı” rolü üstlenmek) veyamüdahaleci bir tarza 
(mentilerin kararlarını eleştirme ve bir şeyler dikte etmeye çalışma) kayabilirler. Bu gibi durumlarda, 
mentorluk hizmeti alan kişiler bunalabilirler ve böylelikle uzun vadeli gelişimleri zarar görebilir. 
Mentorlerle ilgili bu riski ortadan kaldırmak için eğitimlerin, süpervizyonların ve paylaşım toplantıla-
rının organize edilmesi faydalı olabilir. 

2. ETİK STANDARTLAR

Tüm mentorluk programlarında, mentorleri, mentileri ve proje ekibini olası problemlerden korumak 
ve projenin genel verimliliğini arttırmak için “etikstandartların”nın belirlenmesi kritik önem taşır. Etik 
kurallar bağlama göre değişiklik gösterebilir, fakat bunları programın başından belirlemekde fayda 
vardır. Örneğin, finansal destek, psikolojik destek, ayrımcılık, toplantıların gizliliği ve proje sorumlu-
lukları etik meseleler arasına dahil edilebilir. 
Mentor, mentinin ilave olarak profesyonel desteğe ihtiyacı olduğunu fark ederse, mentor ve menti-
nin bu durumu tartışması önemlidir ve bu anlamda projeyi yürüten organizasyon da konuyla ilgili 
kaynak desteğinde bulunabilir. Bu alanda, en önemli noktalardan biri finansal destektir: mentiyi 
finansal olarak doğrudan desteklemek mentorluk ilişkisinin dinamikleri açısından sakıncalı olabilir. 
Destek aynı zamanda psikolojik, hukuki, tıbbi, vb. olabilir. Mentor ve aynı zamanda koordinasyo-
nu sağlayan organizasyon, uzman olmadıkları konularda destek sağlamaya çalışmamalıdır; en iyi 
seçenek, konuyla ilgili profesyonel destek sağlayabilecek üçüncü şahıs veya kurumları belirleyip 
onlardan destek almaktır. 
Ek olarak, toplantıların içeriklerini ve mentilerin özel bilgilerinin gizliliklerinin korunması da önem-
lidir. Mentinin bir tehlikeyle karşı karşıya gelme riskidışında (kendine veya başkasına zarar verme 
gibi) mentor bütün bilgileri kendine saklamalıdır. Bu gibi durumlarda ise, mentorler destek almak 
veya kriz müdahalesi talep etmek adına proje ekibinden yardım isteyebilir. Ayrıca mentor, mentinin 
bir fotoğrafınıveya hikayesini paylaşmak istediğinde mutlaka izin almalıdır. Proje ekibi olarak men-
torve mentilerin hikayelerine dair meraklanmaktan kaçınmalı, gizliliğe ve kurmaya çalıştıkları güven 
ilişkisine saygı göstermelisiniz.

3. DİL VE KÜLTÜR BARİYERİ

Bir mentorluk programını başlatmak ve aktif bir şekilde sürdürebilmek için, hedef grubunuza özgüo-
lan olası güçlükleri belirlemeniz gereklidir. Eğer farklı sosyoekonomik zeminlerdenveya kültürlerden 
gelen kişilerle bir program geliştirmek istiyorsanız, dil veya kültür bariyerleriyle başa çıkabilecek 
bazı stratejileri göz önünde bulundurmanız gerekir.Göçmen/mülteci gençlerle yürütülen bir men-
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torluk programlarının da dil ve kültür bariyerleriyle ilgili kritikmeseleleri vardır. Mentorler ve menti-
ler; dil, kültür ve eğitim farklılıklarının iletişime engel olacağıveyamentorluk ilişikisini zedeleyeceği 
hissine kapılabilirler. Ancak mentorler onlar için kültürel bir arabulucugörevi görebilirler. Mentorler, 
mentilerin ev sahibi ülkenin sosyal, kültürel ve eğitim sistemiyle uyumlu hissetmelerini sağlamak 
için destek olmalıdırlar. 
Mentorler bu tür durumlarla başa çıkmak için; mentinin kültürüne yönelik bir gün düzenlemek, 
sosyal veya kültürel faaliyetler paylaşmak, aileleriyle veya arkadaşlarıyla tanışmak, kuralları kolay 
olan oyunlar oynamak gibi araçlar kullanabilirler.Mentinin dil becerisini arttırmak için “dilsel de-
ğiş-tokuş” gibi faaliyetlere katılmalarınaönayak olabilirler. 

Özet olarak: Aktif bir mentorluk programı yürütmenin; iyi bir eşleştirme yapmak, mentor ve 
mentinin ihtiyaçlarını belirleyip onlara ilave destekler (eğitim, araçlar, süpervizyon) sağlayarak 
onları motive etmek, aralarında bir iletişim ağı oluşması için onları teşvik etmek ve pograma 
dar motivasyonlarını sürdürmelerini sağlamak için ödül ve pekiştirme stratejileri geliştirmek 
gibi önemli noktaları vardır. Ayrıca, mentorluk ilişkilerinin etkinliğini arttırmak için mentorun 
rolünü ve programınızınetik standartlarını belirlemek büyük önem taşır. Ayrıca, çokkültürlü 
programlarda, dil ve kültür bariyerleriyle başa çıkabilmek için ilave stratejiler geliştirebilirsiniz. 
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V

Değerlendirme 
ve Geliştirme
“Öğrenme olmadan değişim ve değişim olmadan öğrenme olmaz. 
Öğrenme olmadan sürdürülebilir değişim mümkün değildir.”
Peter Kruse

GIRIŞ

A. BIR IZLEME VE DEĞERLENDIRME SISTEMI

B. YÖNTEMLER VE ARAÇLAR

 1. Anket

 2. Odak grupları

 3. Mülakat

 4. Yansıtma günlükleri

 5. Yaratıcı değerlendirme

C. KENDI IZLEME VE DEĞERLENDIRME 
SISTEMINIZI OLUŞTURMA

 1. Proje yönetimini değerlendirmek

 2. Eğitimleri ve takip çalışmalarını değerlendirmek

 3. Mentorluk sürecini değerlendirmek
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Bölüm V -  Değerlendirme ve Geliştirme

Bu bölümde, aşağıdakileri öğreneceksiniz: 
»» Farklı hedef gruplarına yönelik mentorluk programınızı 

başarılı bir şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz
»» Katılımcılarınızın heterojen ve çok-kültürlü yapılarını göz önünde bulundurarak kendi 

mentorluk programınızı geliştirmek için hangi değerlendirme yöntemlerini kullanabilirsiniz

Giriş
Değerlendirme, bir tür gözden geçirme olarak düşünülebilir. Programın nasıl gittiğine dair geri bildi-
rime işaret eder ve dolayısıyla, projenin nasıl güçlendirilebileceğine dair bize ipuçları sağlar. 
Bu bölüm, mentorluk programınız için geniş kapsamlı bir izleme ve değerlendirme sistemini nasıl 
geliştirip uygulamaya alabileceğinize dair size kılavuzluk edecek. Farklı değerlendirme yöntemleriy-
le toplanan veriler de sonrasında programın istenen şekilde ilerletilmesi için kullanılabilir. 

A.  Bir gözlem ve değerlendirme sistemi
Değerlendirme, gözlem ve ilerletme bir programın önceden kararlaştırılmış yönlerine dair veri ve 
bilginn sistematik bir şekilde toplanıp değerlendirilmesine işaret eder. Proje hedefleri ve amaçla-
rına uygun bir şekilde belirlenen performans göstergelerideğerlendirme referansı olarak kullanır. 
İzlemenin amacı, program uygulamasının istendiği şekilde gidip gitmediğini kontrol etmek, planla-
nan eylemlerin harekete gerçekleşip gerçekleşmediğini gözlemek ve beklenen sonuçların ve çıktı-
ların elde edilip edilmediğine bakmaktır. Değerlendirme, programın sonuçları ve etkisine dair bilgi 
sağlar. Değerlendirme ve izleme yöntemleriyle elde edilen bilgiler, programın gelecekte geliştirilmesi 
için önemli ipuçları sağlar. 
Kendi hedef grubunuz ve mentorluk programınız için kişisel değerlendirmenizi tasarlamanıza yar-
dımcı olma konusunda aşağıdaki sorular değerlendirme sürecinizi organize etme ve gelecekteki 
mentorluk programınızı geliştime konusunda size destek olabilir: 

Ne?
 w Neyi değerlendirmek istiyoruz? 

Örneğin; programın önceden belirlenen hedeflerine ne denli uyduğunu değerlendirmek, katılımcıların 
bağlılıklarını, öğrenim düzeylerini ve mentilerin sürece ne derece dahil olduklarını vb. değerlendir-
mek. 
Değerlendirmeyi niceliksel mi yoksa niteliksel mi yapmayı seçtiğinize göre yöntemler farklılaşacak-
tır. 

Ne zaman?
 w Program esnasında değerlendirme ne zaman gerçekleşiyor(örn. başlangıçta, ortada ve/veya 

sonda)?
Değerlendirme genellikle bir proje veya programın sonunda gerçekleştirilir. Fakat, programın baş-
langıcında da yürütülebilir ve elde edilen sonuçlar da gelişimi gözlemek için bir başlangıç noktası 
olarak kullanılabilir. 

Nasıl?
 w Bu değerlendirme için hangi araç veya yöntem en uygunudur? 

Kim?
 w Sorularıma hangi hedef grup yanıt verecek? 

Örneğin, organizasyonekibi, yerel ortaklar, mentorler, mentiler vb. 
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Neden?
 w Bu değerlendirmeyi neden yapmak istiyorum? 

Örneğin, herhangi bir vakıf veya yerel bir topluluk vb. için resmi bir rapor mu hazırlamam gerekiyor, 
yoksa yalnızca o ana kadar işlerin nasıl gittiğini görmek için formal olmayan bir değerlendirme mi? 
Bir izleme ve değerlendirme sistemi, bir oganizasyon veya ortaklık tarafından uygulanmış olan 
programın nasıl yürütüldüğüne dair yapılandırılmış bir yöntemdir. Bu, proje hedeflerine yönelik geliş-
meyi takip etmek, elde edilen sonuçları ve program etkisini tespit etmek için kullanılan bir yönetim 
aracıdır. Sistem, verilerin ve bilginin etkin araçlarla toplanmasında dikkatli bir şekilde tasarlanan 
bir plana ve süreçlere (takip eden eylemler) dayanır. Sistem, önceden üzerinde karara varılan bir 
zaman dilimini kapsayan insan kaynağını kullanır. Toplanan ve analiz edilen veriler;doğru kararların 
alınabilmesi ve/veya halihazırdaki eylemlerin çok daha iyi bir şekilde yürütülebilmesi için bir toplu-
luğa (yönetim, organizasyon içindeki veya dışındaki paydaşlar vb.) bilgi sağlar. 

B. Yöntemler ve araçlar
Bir izleme ve değerlendirme sisteminin temel amacı, projenin uygulamasını, hedeflerini ve faaliyet-
lerini gözlemek ve takip etmek için sonuç ve veri toplamaktır. Yöntem ve araçlar bu veri ve sonuç-
ların toplanmasını sağlar. 
Mentorluk programının izleme ve değerlendirilmesi için birkaç yöntem ve araç önerilmektedir. Bu 
araçlara dair daha somut örnekleri ek sayfalarında bulabilirsiniz. 

1. ANKET

Anket, kişilerin fikirlerini, tutumlarını, inançlarını ve davranışlarını uygun standart sorularla topla-
mak için kullanılan bir yöntemdir. Toplanan veriler analiz edilir ve programın faaliyetlerini tanımla-
yıp düzenlemek için kullanılır. Anketlerde soruların basit, anlaşılır ve dolambaçsız olması gereklidir. 
Değerlendirme anketleri, bir şeyin sonucunun verimli olup olmadığını göstermeyi amaçlar. Bu tip 
anketlerde amaç, gelecekteki eylemler için iyileştirme önerileri sunmaktır. 
Bu tip bir değerlendirmede, veriler genellikle programın başlangıcında ve program esnasında top-
lanır. Programın başlangıcında mentorler, mentiler hakkında temel bilgiler, motivasyonları, dene-
yimleri, hedefleri hakkında bilgi toplanması önemlidir. Programın süreci esnasında toplanan veriler 
ise; yapılan eşleştirme sayısı, faaliyet çeşitleri, görüşmelern sıklığı ve uzunluğu, süpervizyonlar ve 
ilişkilere dair algıları içerir. 
Ekte, size ilham olması amacıyla üç adet anket örneği verilmiştir. Mentorun eğitim değerlendir-
mesindeki açık uçlu sorular, katılımcıların düşüncelerini özgür bir biçimde ifade etmelerine olanak 
sağlar. Mentor ve mentilerinmentorluk programına dair değerlendirmeleri daha çok belli bir ölçeğe 
göre yanıtlanabilecek kapalı uçlu sorulara daynır: kişisel ifade için hareket alanı daha dardır, fakat 
öte yandan, daha fazla sayısal veri toplanmasını ve dolayısıyla istatistik üretimini kolaylaştırmayı 
hedefler ve dil bariyeriyle mücadele eden mentiler için daha rahat olabilir (anket, mentinin ana diline 
çevrilebilir.)

2. ODAK GRUPLARI

Odak grupları nitel bir araştırma biçimidir: temelde, bir grup tartışması yöntemidir. Anketlere kıyasla 
belli bir konuya dair değerlerin, anlamların, inançların, tutumların, duyguların daha derinlikli bir şe-
kilde ifade edilmesine olanak sağlar. Odak gruplarındaki katılımcılar daha az yapılandırılmış bir şe-
kilde hareket edip konuşabilirler. Odak gruplarında, katılımcılar daha serbest ve formal olmayan 
bir şekilde etkileşip konuşabilirler. Bir odak grubunda, değerlendiriciden gelen temel girdi soruların 
seçimidir: dolayısıyla, doğru soruların seçimi önemlidir! 

İpucu: tartışma ortamına izin vermek için, kapalı sorulardan çok açık 
sorular seçmelisiniz (kapalı sorular, kolaylıkla “evet” ya da “hayır” şeklinde 
yanıtlanabilen sorularken, açık sorular tartışmaya daha uygundur). 
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3. MÜLAKAT

Mülakat da bir tür tartışma yöntemidir fakat grup içinde değil de sadece değerlendiriciyle katılımcı 
arasında yürütülür. Yüz yüze, telefonla, Skype vb. aracılığıyla yürütülebilir. Mülakat, belirli bir amaca 
yönelik yapılır ve bir konuşma planı da içerir. Mülakat, katılımcının kendi görüşlerini formal olmayan 
bir şekilde ortaya koyduğu sıradan bir konuşma şeklinde de geçebilir. 
Bu yöntem, program esnasında üzerinde durulabilecek sorunlar ve güçlüklerin tespiti için herhangi 
bir anda veya program sonunda değerlendirme amacıyla kullanılabilir. 
Ekte, mentorler ve mentiler için takip amacıyla hazırlanmış iki örnek mülakat kılavuzu bulabilirsiniz. 
Duruma göre seçebileceğiniz bazı sorular içermektedirler. 

4. YANSITMA GÜNLÜKLERİ

Kayıtlar ve günlükler katılımcıların mentorluk programı esnasındaki deneyimlerini kayıt altına alma-
larını sağlayan araçlardır: bilgileri yazmak ve kaynak toplamak için kullanılan “kaplardır”. Genellikle, 
öğrenimi kişiselleştirmek ve kalitesini derinleştirme konularında faydalıdırlar. Amaçlarından bazıları 
şöyledir: deneyimleri kaydetmek, deneyime dayalı öğrenimi başlatmak, eleştirel düşünme veya sor-
gulayıcı tavrın gelişimini sağlamak, problem çözüm becerilerini geliştirmek, yansıtıcı uygulamaları 
desteklemek, kişisel öğrenim süreçlerine dair farkındalığı arttırmak vb. 
Günlükler kullanıma tamamen açık olabilir; katılımcılarınıza boş birer defter dağıtabilirsiniz: yapıları 
amaca ve katılımcının öğrenme tarzına göre değişecektir. 
Fakat aynı zamanda mentorluk sürecine katkı sağlayacak şekilde de hazırlanabilir (örn., sayfalardan 
biri mentorluk toplantılarından biri için ayrılmış olabilir, toplantının gün ve saatinin yanı sıra neler 
konuşulduğunun yazılacağı bir bölüm olabilir, bu bağlamda defter bir rapor görünümü alır; aynı 
zamanda öğrenim ve yetkinliklerin geliştirilmesi konularına da odaklanabilir). Günlük tek bir katılım-
cıya veyamentorluk çiftine ait olabilir: bireysel günlükler daha çok kişisel hikayeler içereceğinden 
öz-yansıtma amacıyla kullanılabilir. Toplu yazılan günlükler ise mentorluk çiftleri için iyi bir faaliyet 
olabilir ve mentorluk çiftine aidiyet duygusunu arttırmak için de kullanılabilir. 

İpucu: Fransa’daki programın uygulamaya alınması esnasında, her bir mentorluk çiftine bir 
defter dağıtıldı. İlk sayfa, mentorlerin eğitimi esnasında mentorler tarafından dolduruldu: 
kendileriyle ilgili kısa bir bilgilendirmenin yanı sıra mentileri hakkında da birkaç güzel cümle 
yazdılar. İkinci sayfa ise benzer bir şekilde mentiler tarafından kendi eğitimleri esnasında 
dolduruldu. Bir diğer sayfa isementorlerle mentilerin ilk toplantıları için ayrılmıştı: uygun 
oldukları zamanlarla ilgili pratik bilgilerin yanı sıra, buluşmak için uygun olan yerler, birbirleriyle 
nasıl iletişime geçebileceklerine dair bilgilerin (telefon, mesajlaşma, e-posta…) yanı sıra, ilk 
sohbetlerine başlayabilmeleri için aradaki buzları kırabilecek birkaç soruyu içeriyordu. Mentorluk 
çiftleri, bu ilk üç adımdan sonra defteri istedikleri gibi kullanmakta özgür bırakıldılar. 

Ekte, bir mentor ve mentiye ait ‘mentorluk günlüğüne› örneği bulacaksınız. Defterdeki ilk sayfalar 
aralarındaki ilk buluşmayı kolaylaştırmayı hedeflemiştir. 

5. YARATICI DEĞERLENDİRME

Yaratıcı değerlendirme, katılımcılara geribildirimlerini yaratıcı şekillerde ortaya koymalarını sağla-
yan formal olmayan bir yöntemdir (örn. Kelimeler kullanarak değil, görsel veya metaforik ifadelerle). 
Örneğin, ekteki “imge ağacı”farklıtutum ve duygular takınan bir dizi karakteri temsil ediyor. Katılımcı 
kolaylıkla kendini ve o anki ruh halini karakterlerden biriyle kıyaslayabilir ve böylelikle değerlendiri-
ciye de işlerin nasıl gittiğine dair bir geri bildirim sağlamış olur: vücut dili, kelimeler kullanmandan 
konuşmaya yardımcı olabilir. Bir diğer yaratıcı araç ise, mentileri teşvik etmekveyamentorun ken-
disiyle ilgili düşüncelerini belirleyebilmesi için kartpostallardan, takvimlerden elde edilen resimlerle 
çalışmak ve hislerini, ruh halini, öğrenim başarılarını ve sosyal katılım veya dışlanma durumunu 
ortaya koymasını sağlamaktır. 
Benzer şekilde, “yıldız yöntemi” de (ekte) katılımcılara kendi beceri belişimlerini, “hedef” olarak bir 
yıldız hayal edip hedeflerine olan mesafelerini göz önünde bulundurarak nerede olduklarını çizmele-
rine olanak sağlar. Bu yaratıcı değerlendirme araçları mültecilerle yürütülen çalışmalarda son dere-
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ce faydalı olabilir, çünkü dil bariyeri nedeniyle ifade etmekte zorlanabilecekleri duygu ve düşünceleri 
ifade etmelerine olanak sağlayacaktır. 
Aynı zamanda, serbest yazım yöntemi de eğitimlerin farklı zamanlarında farklı amaçlar için 
kullanılabilir. Oturumların sonunda kullanıldığı takdirde, mentorlere kendilerini yansıtmaları için bir 
fırsat sağlar. Serbest yazım, «Bu program esnasında neler öğrendin?», «Mentorluk hakkında ne 
düşünüyorsun?” gibi sorular üzerinden 7 dakikalık duraksamadan sürdürülen bir yazım etkinliği 
olarak sunulabilir. Eğitmenler tarafından toplanıldığında veya grup içinde paylaşıldığında, serberst 
yazımlar geri bildirim sağamak için faydalı bir kaynak olabilir. 
Mentiler pandomim yapabilir, resim veya kolaj oluşturabilir. Bu teknikler sosyometride sosyal kabul 
görme (örn. kişinin akranları tarafından ne kadar sevildiği) ve sosyal statü (örn. çocuğun akranları 
arasındaki sosyal durumu) gibi nitel sosyal ilişki alanlarının ölçülmesinde kullanılır. Rol oynama ve 
hikaye anlatma yöntemleriyle, katılımcılar kendilerini duygusal anlamda ifade edebilir ve açık bir 
şekilde tartışmaya hazır olmadıkları gerçekleri açığa çıkarıp performanslarını yükseltmek için yeni 
davranış yöntemlerini deneyebilirler. 
Katılımcıların değerlendirme sürecine katılmalarını sağlayan yöntemler ve yaratıcı veya etkileşimli 
faaliyetler, değerlendirici uzmanlar ve değerlendirilen takım üyeleri arasında daha iyi ilişkiler kurul-
masını sağlar. Yani, sonuçları yalnızca önceden belirlenen hedeflere göre ölçmez (anketler, testler, 
mülakatlar, fiziksel incelemeler ve performans değerlendirmeleri aracılığıyla geleneksel değerlen-
dirmenin yaptığı gibi). Bu oyunlar genellikle duruma uygun bir şekilde adapte edilebilir, yani herhan-
gi bir mentorluk programındaki katılımcılardan (örn. mentor, menti, proje yöneticisi, eğitmen, koç) 
geri bildirim almak için pedagojik açıdan uygun senaryolar geliştirebilir.

C. Kendi izleme ve değerlendirme 
sisteminizi oluşturma
Mentorluk programlarındaki gözlem ve değerlendirme sistemleri son derece ayrışıktır ve olası he-
def gruplarıyla bağlamların çeşitliliğine bağlıdır. Sistem, dahil edilen faaliyet ve gruplara uyum sağ-
layabilmek adına kendi içinde oldukça karmaşık ve çok-katmanlı olabilir (mentorler ve mentilere 
etkiler, ortaklar, çalışanlar; bireyler, mentorluk çiftleri veya grup gelişimi vb.). Aynı zamanda mentor-
ler tarafından, mentilerinmülteci olmaları nedeniyle yaşadıkları zorluklar (örn. dil veya konuşma be-
cerileri) ve buldukları çözümlerin yanı sıra farklı sosyo-kültürel alanlara da odaklanılması gereklidir. 
Örneğin, programın, iyi bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına mı yoksa katılımcılara üzerindeki 
etkilerine göre mi değerlendirildiği sonuçları farklılaştıracaktır. Proje yönetim değerlendirmesi prog-
ramın genel ilerleyişine, takvim ve kotalara uyulmasına, organizasyonunuza ve insan kaynağı gibi 
faktörlereodaklanacaktır. Öte yandan, katılımcılar üzerindeki etkileri, mentorluk süreci ve becerilerin 
gelişimi gibi kriterler ile daha iyi bir şekilde değerlendirilebilir. 
Bir sonraki bölüm bu iki konunun yanı sıra eğitim ve kaynakların niceliği ve niteliğiyle birlikte katılım-
cılara sağlanan desteği değerlendirecek süreçlere odaklanmaktadır. 
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1. PROJE YÖNETİMİNİ DEĞERLENDİRMEK

Mentorluk programını izlemek, değerlendirmek ve değişiklikler yapabilmek için, kendinize aşağıdaki 
soruları sormanızı öneririz: 

 w Değerlendirme dışarıdan bir organizasyon tarafından zorunlu mu tutuluyor (örn. fon sağlayıcı)? 
Kime rapor etmemiz gerekiyor? Ne bilmeleri gerek? 

 w Rapor gerekli değilse bile bir değerlendirme yapmanın faydası olur mu? Raporu sadece kendi 
ağımıza/paydaşlarımıza ilerleyişimizi göstermek adına mı yazıyoruz? 

 w Bizim ve/diğer paydaşların program çıktılarıyla ilgili neyi bilmeye ihtiyacı var? 
 w Biz ve/veya diğer paydaşların katılımcıların (mentorler, mentiler) ihtiyaçları ve durumlarıyla 

ilgili neler bilmemiz gerekiyor? 
 w Projenin geliştiğini kanıtlamak için kriterlerimiz nelerdir ve bunları nasıl ölçebiliriz? 
 w Ne gibi kaynaklar gerektirecek? İzleme ve değerlendirme sürecine destek sağlamak için ne 

gibi araçlar sağlayabiliriz? 
 w İzleme ve değerlendirme nasıl ve ne zaman yapılmalıdır? 
 w Sürece kimler dahil olmalıdır? 
 w Farklı kurumlarla (örn. üniversiteler, danışmanlar) ortak çalışmalar yürüterek dış bir değerlen-

dirme veya bilimsel süpervizyon ve izleme desteği alabilir miyiz? 

Akılda tutulması gerekenler: İzleme ve değerlendirme son derece karmaşık ve çok-katmanlı süreç-
lerdir.Aynı zamanda mentorler tarafından, mentilerinmülteciolmaları nedeniyle yaşadıkları zorluklar 
(örn. dil veya konuşma becerileri) ve buldukları çözümlerin yanı sıra farklı sosyo-kültürel alanlara 
da odaklanılması gereklidir. 
İzleme ve değerlendirme sayesinde kendi mentorluk programınızda gerekli değişiklikleri yapabilir 
ve verimliliğini belirleyebilirsiniz. Mentorluk programınızı değerlendirmek için bir plan hazırlamanız 
önemlidir. 
Mentorluk programlarının izleme ve değerlendirmesinin yapılması halihazırda sürekli gelişen bir 
alandır. Faydalı öneriler bulmak ve ilave destek almak için benzer programlara bakabilir veya kendi 
ihtiyaçlarınıza hitap eden en iyi ve en güncel ilkelerle çalışma yapabilmek adına sosyal araştırma-
cılarla temasa geçebilirsiniz. 

2. EĞİTİMLERİ VE TAKİP ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRME

Mentorlerle mentilere yönelik sağlanan eğitim ve takip çalışmalarını değerlendirmek için kendinize 
aşağıdaki soruları sormanızı öneririz:

 w Katılımcıların ihtiyaçları nerede toplanıyor? Onlara zorlukların üstesinden gelebilmeleri için 
gerekli kaynaklar sağlandı mı? 

 w Mentorler ve mentilerin öğrenim çıktılarına fayda sağlanması adına eğitmenlerin çalışma per-
formanslarını nasıl analiz edebilir ve çalışanları nasıl gözlemleyebiliriz? 

 w Eğitmen ve takip ekibinde, kendi çalışmaları üzerinde düşünmelerini sağlayacak bir araç var 
mı (örn. Değerlendirme kayıtlarıveyasüpervizyon )? 

 w Eğitimler ve programlar ilgili önemli bilgilerin mentiler tarafından anlaşılmasını sağlamak için 
dil bariyeriyle nasıl başa çıkabiliyoruz? Bunları değerlendirme sürecine nasıl dahil ediyoruz?

 w Mentorler/mentilerden nasıl düzenli geri bildirim alıyoruz? 
 w Mentorler ve mentilerin ihtiyaçlarına nasıl tepki veriyoruz (problem-çözme becerileri ve hali-

hazırdaki kaynaklar)? 

Mentorluk programınız, bireysel ihtiyaçları belirleyerek eğitim ve koçluk desteğinin kalitesini arttır-
mak (mültecimentilere ve farklı dil becerilerine odaklanarak) adına farklı araçlar ve değerlendirme 
yöntemleri kullanmalıdır. 
Mentorluk programınızın kapsamına bağlı olarak, özellikle de gönüllülerle çalışırken, eğitime çok 
yüklenmemeye özen gösterin. Eğitim alan kişilerin bireysel öğrenme süreçlerini de göz önünde 
bulunduracak şekilde açık olun. 
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3. MENTORLUK SÜRECINI DEĞERLENDIRMEK

Gönüllülerin öğrenimlerini desteklemek ve mentorlerle mentilerinmentorluk süreçlerini 
değerlendirmek için aşağıdaki soruları yanıtlamanızı öneririz: 

 w Mentorler ve mentiler düzenli olarak bir araya geliyor mu? Gelmiyorsa, bunun nedenleri ne 
olabilir? 

 w Mentorler ve mentiler aralarındaki ilişkiye emek harcıyor mu? Harcamıyorlarsa bunun neden-
leri ne olabilir? 

 w Mentorluk çifti kültürler arası diyalog kurabiliyor mu? Kültürler arası anlaşmazlık veya çatış-
ma yaşadılar mı ve eğer yanıtınız evet ise başarılı bir şekilde çözüldü mü? 

 w Aralarındaki ilişkiyi güçlendirebilecek arabulucularveya kilit kişi/kişiler var mı? 
 w Mentorluk çifti kolay bir şekilde iletişim kurabiliyor mu (ortak dilleri var mı)? Eğer yoksa, bir-

birlerini anlayabilmek için herhangi bir strateji veya araç geliştirebilmişler mi? 
 w Katılımcılar becerilerini geliştirdiklerini hissediyorlar mı? Sosyol-profesyonel durumları ge-

lişiyor mu? 
 w Mentor ve mentiler program sonlandıktan sonra da görüşmeye devam etmek istiyorlar mı? 
 w Mentorluk programımızın etkilerini nasıl analiz edebiliriz (öğrenim sonuçlarının faydaları 

açısından)? 
 w Bireysel ihtiyaçları belirlemek için ne gibi değerlendirme araçları kullanıldı? 
 w Mentorluk sürecini paylaşmak ve süreç üzerine düşünmek için toplu veya akranlar arası 

tartışma grupları oluşturabildik mi? 
 w Mentorluk ilişkisi üzerine düşünmelerini sağlayacak araçları var mı (örn. düşünce günlükle-

riveya sğpervizyonlar)? 

İzlemeveya değerlendirme, aynı zamanda mentor ya da mentiyi kendi çözümlerine yönelmeleri 
konusunda teşvik ettiğiniz, hatta oraya varmasına yarayacak güçlerini ve/veya kaynakları işaret 
ederek ona yol gösterdiğiniz bir andır. Mentor ve mentilerin kendileriyle ilgili sonuçlar çıkarmaları 
önemlidir ve proje müdürü veya eğitmen olarak tavsiyelerde bulunmaktan kaçınmalısınız. Ancak, 
proje yürütücüleri ve katılımcıların faal bir şekilde müdahil olmalarından bağımsız olarak, kendi 
gelişim ve büyüme sürecinin esas sahipleri mentor ve mentilerdir. 
Mentilerin değerlendirmesiyle ilgili olarak, bazı insanların veya çoğu insanın detaylı geri bildirim-
de bulunmalarını sağlayacak dilsel beceriye sahip olmayacağının farkında olmamız gerekir. An-
cak, önemli değerlendirme verilerine ulaşabilmek için, kültürler arası çevirmenler kullanılması veya 
yüksek dilsel beceri gerektirmeyen araç/yöntemlerin kullanılması önerilir. Mentilerikonuşma veya 
okuma becerileri nedeniyle kötü hissettirmek istemeyiz. Çünkü formal olmayan ya da informal 
öğrenme deneyime dayalıdır ve formal öğrenmeden çok farklıdır. Kimileri için öğrenme olarak dahi 
kabul edilmeyebilir, çünkü gerçek bilgiden çok bazı çok yönlü becerilere yoğunlaşmaktadırlar ve 
çoğu kişi bunu bir kişisel gelişim macerası veya yolculuğu olarak görecektir (hem mentor hem de 
mentiler için). Bu süreç için, kilit becerilerle çalışmayı öneririz: mentilerin bunları tanımlayabilmeleri 
için geniş kapsamlı bir kilit beceri listesi bulabilirsiniz. Ekte, üzerinde çalışabileceğiniz kilit becerile-
re dair bir liste bulabilirsiniz. 
Elinizdeki bu kitapçığın temel odağı “genç mülteciler” olduğundan, bu kişilerin sosyal uyum sürecini 
değerlendirmek isteyebilirsiniz. Eğer değerlendirmenizi bu konuya göre düzenlemek isterseniz, 
seçeceğiniz kriter ve belirteçler konusunda dikkatli olun. Değerlendirmenizi, «yerel insanlar ne 
yapıyor» veya “yerel insanlar nasıl” gibi soruların yanıtlarına ve mentilerin bu noktalara olan uzaklık-
larına dair değerlendirmeler üzerine kurarsanız takdirde asimilasyonu değerlendirmiş olursunuz ve 
çok yönlü gerçeklikten çok basmakalıp tavırlar üzerine inşa edilen bir süreç ortaya koyarsınız. Bize 
göre, bütünleşmeye dair yapılacak bir değerlendirme, katılımcının farklı durumların sosyo-kültürel 
bağlamlarını anlama ve uyum sağlama becerilerini (kendi bağlamıyla bağını koparmadan!); ve baş-
kalarının seçimlerini, tavırlarını ve inançlarını anlayabilmek için kendilerini başkalarının yerine koya-
bilme becerilerini göz önünde bulundurmalıdır. Başka deyişle, değerlendirmenin kütürler arası be-
cerilerin geliştirilmesine odaklanması daha iyi olacaktır. Dolayısıyla, her bir bireyi başlangıç noktası 
olarak alıp onları kazandıkları bilgi ve geliştirdikleri yetkinlikler bağlamında yönlendirmek önemlidir. 
Ekte, farklı değerlendirme yöntemleri ve kriterlerini birleştiren bir takım araçlar bulacaksınız: kendi 
değerlendirme araçlarınızı geliştirebilmeniz için başlangıç noktası olarak kullanılabilirler. 



Guide book

47

Sonuç

Hepsi bu, kılavuzun sonuna yaklaşıyoruz! Aşağıdaki eklere göz atmayı unutmayın. Aradığınız yanıt-
ları veya ilhamı ve hatta belki de aramadığınız bazı şeyleri de bulabildiğinizi umarız… Belki de bunlar 
ufak şeyler olabilir; pedagojik bir faaliyet ya da yeniden kullanılan bir değerlendirme yöntemi, derin 
bir düşünce veya programınızla alakalı olarak çalışma ekibinizle yürüteceğiniz bir tartışma; her ne 
olursa olsun projenizin gelişim sürecine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz. 
Bu rehber kitapçığın amacı kendi yerel bağlamınıza uygun bir mentorluk programını geliştirmenizi 
sağlayacak adımları ortaya koymak olduğundan kendi deneyimlerimizden fazla bahsetmedik. Bizi 
yanlış anlamayın, aslında anlatacak çok hikayemiz var! Bizimle mentorpower@pistes-solidaires.fr 
adresinden iletişime geçmeyi unutmayın. Aynı zamanda the MentorPower projesinin nasıl gittiğini 
öğrenmek için internet sitesinin blog sayfalarını ziyaret edebilirsiniz (http://mentorpower.eu/en/
blog). 
MentorPower Projesi’ni ve elinizdeki bu rehber kitapçığını ortaya koymak, 6 ortak organizasyonun 
ekip üyelerinin bir araya gelen enerjisi, uzmanlığı ve eleştirel düşünceleri olmadan mümkün ola-
mazdı. Haydi deneyimlerimizi paylaşmaya ve mülteci gençler için mentorluk programlarının kalite-
sini arttırmaya devam edelim! 

Sahip olduğumuz en değerli kaynak birbirimiziz. Ortak çalışma olmadan büyüme-

miz kendi bakış açılarımızla sınırlı kalacaktır.  

Robert John Meehan 
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MENTORLUK PROGRAMI DÖNGÜSÜ
 

Ön-değerlendirme/Araştırma İhtiyaç Analizi 
Hedefler/Amaçlar

Hazırlık/Tasarım 
Yönetim Yapısı 

Zaman Çerçevesi/Mali Plan

Programın Tanıtımı/
Yaygınlaştırılması

Menti/Mentorleri Eşleştirmek 
Mentorluk Programına Başlamak

Gelişimi İzlemek/Desteklemek 
Toplu Mentor Toplantıları 

Toplu Mentor/Menti Toplantıları

Final Değerlendirmesi 
Kapanış/Sonuç/Tanınırlık

Programın Yaygınlaştırılması

Mentorlerin Seçimi 
Mentorlerin Eğitimi

Mentilerin Seçimi 
Mentilerin Eğitimi
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Örnek 1 menti başvuru formu (uzun)

 w MentorPower programına başvurduğunuz için çok teşekkür ederiz!
 w Katılım için aşağıdaki formu doldurup bize posta ya da e-posta yoluyla göndermeniz gerek-

mektedir.
 w Başvurunuzu aldıktan sonra sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.
 w Kişisel bilgileriniz güvende altında tutulacak ve üçüncü şahıs ya da kurumlarla paylaşılmaya-

caktır. 

GENEL BİLGİLER
 w Ad: 
 w Soyad:
 w Adres:
 w Posta Kodu: 
 w Telefon:
 w E-posta:
 w Toplumsal Cinsiyet:
 w Doğum Tarihi:
 w Ana dil:
 w Konuşulan diğer diller:
 w Türkçe seviyesi:
 w Yasal statüsü (mülteci/sığınmacı/göçmen vb.) durumu:
 w Çalışma izni:
 w Eğitim Seviyesi: 
 w Profesyonel deneyimi (yıl/süre):

MOTİVASYON VE BEKLENTİLER

 w Lütfen, neden MentorPower programına katılmak istediğinizi açıklayınız. 

 w Lütfen programdan beklentilerinizi ve programdan elde etmeyi umduğunuz şeyleri (bilgi, be-
ceri, davranış, fayda, deneyim vb.) belirtin. Ne kadar somut yanıtlar verirseniz, sizi uygun bir 
mentorle eşleştirme şansımız da o kadar artar. 

 w Lütfen üzerinde çalışmak istediğiniz akademik alanıveya gelecekte çalışmayı düşündüşünüz 
iş alanını belirtin. 

 w Lütfen bu yıl ne başarmayı umduğunuzu açıklayın. 

 w Lütfen okulda, iş yerinde veya genel anlamda hayattaki güçlü olduğunu düşündüğünüz yön-
leri açıklayın. 

 w Lütfen, kendinizle ilgili geliştirmek istediğiniz yönlerinizi belirtin. 

 w Herhangi bir hobi veya ilgi alanınız var mı? 
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MENTORE DAİR TERCİHLER:

Tercih edilen iletişim dili:

Tercih edilen cinsiyet:
❏ Kadın  ❏ Erkek  ❏ Tercih yok

Tercih edilen yaş grubu (tüm uyan seçenekleri işaretleyin):
❏ 18-30     ❏ 31-45     ❏ 46-60    ❏ 61+

Tercih edilen iş veya uzmanlık alanı:

Lütfen mentorunuzun nasıl biri olmasını istediğinizi detaylandırın:

REFERANSLAR:
Lütfen size kişisel, akademik veya profesyonel anlamda yakın olan iki kişiyi referans olarak belirtin. 
Lütfen bu kişilerin adlarını ve iletişim bilgilerini aşağıya yazın. 

Ad ve Soyad:
Adres:

Mektubu kapalı zarfla tarafımıza gönderebilir ya da referans kişinizden mektubu info@tog.org.tr 
adresine, “… için Referans Mektubu” başlığıyla e-posta olarak göndermesini isteyebilirsiniz. 

AİLE ONAYI:
Mentiadayı 18 yaşın altındaysa gereklidir. 

Ben, _____________________________________[ad, soyad],_____________________________________[ad, so-
yad] kızımın/oğlumun…. başlıklı programa katılımı için onay veriyorum. 

ONAY VE İMZALAR
❏ Bu formda istenen tüm bilgileri, açık-uçlu soruların yanıtlarıyla birlikte tamamladım.
❏  Uygun bir mentorbulunamadığı taktirde, MentorPower programına kayıt olmanın program katılı-

mını garanti etmediğini anlıyorum.
❏  Seçildiğim taktirde, ayda iki kez mentorumle birlikte yürütülecek görüşmelerin yanı sıra, proje 

ekibi tarafından duyurulacak gerekli eğitim ve organizasyonlara katılmam gerektiğini biliyorum.
❏  Gerektiği taktirde, görüşmelere katılmak için mentorumun iş yerine gitmem gerekebileceğinibi-

liyorum.
❏  Program katılımının gönüllülük esasına dayandığını ve programa katıldığım için herhangi bir öde-

me almayacağımı biliyorum.
❏  Programın öğrenmeye dayalı olduğunu ve programa katılımın herhangi bir iş veya üniversiteye 

kabul garantisi sağlamadığını anlıyorum.

Ad ve Soyad:
İmza:
Tarih ve yer:
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Örnek 2menti başvuru formu (KISA)

İsim:___________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________

________________________________________________________________

E-posta:________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________

Doğum tarihi______________________ Memleket: __________________

Eğitim: __________________________________________________________

Temel çalışma deneyimi: ________________________________________

Sözlü olarak iletişim kurabildiğim diller: __________________________

Menti olmak için motivasyonum: ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Yer: _________________   Tarih: _____   İmza: ________________________

Mentiler için eğitim özeti örneği
Aşağıda Yunanistan’da mentiler için yürütülen bir eğitimin özetini bulabilirsiniz. Lütfen, eğitimin 18 
yaş altı gençlerle yürütüldüğünü ve bu nedenle çok sayıda formal olmayan ve ‘oyun-benzeri’ faali-
yete yer verildiğini göz önünde bulundurun. 

1. GÜN

Faaliyetin adı
Tahmin edilen süre Tanım Amaç

1 “Soru	İpi”
10’

Katılımcılara yerde bir ip verilir ve etkinlik boyunca en azından 
tek ayaklarıyla ipe temas etmeleri istenir. Sonrasında, 
a) isimlerine göre alfabetik sıraya, b) yaşlarına göre, c) 
Kalamata’ya ne kadar uzakta doğduklarına göre sıraya 
geçmeleri istenir. 

Buz kırıcı / birbirini 
tanıma

2a Programa	giriş
20’

Mentorluk programını tanıtmak için bir power-point sunumu 
kullanımı (hedefler ve amaçlar, yapı, takcim, vb.) (Sunumu 
kısa/mentilere uygun şekilde hazırlayın)

Program 
katılımcılarını 
bilgilendirme

2b
Mentorluk	
programını	
keşfetme…

Mentiler “genç gazeteciler” gruplarına ayrılır ve mentorluk 
programıyla ilgili sorular hazırlamaları ve hem eğitmenlerle 
hem de mümkünse proje yöneticileriyle (eğer eğitim 
esnasında orada bulunuyorlarsa) “röportajlar” yapmaları 
istenir.

Program 
katılımcılarını 
bilgilendirme
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3

Korkular,	beceriler	
ve	beklentiler	
adaları 
30’

Eğitmenler 3 farklı adayı gösteren 3 farklı poster asar, biri 
korkular adası, diğeri beklentiler adası ve 3.sü de beceriler 
adasıdır. Mentiler farklı renkte post-it kağıtları kullanarak kendi 
korkularını, becerilerini ve beklentilerini yazarak ilgili adaya 
yapıştırırlar. 
Geribildirim alma (bir daire yapılır ve katılımcılardan, 
kendileriyle uygun bir soru duyduklarında yer değiştirmeleri 
istenir. Örn. Diğer katılımcıların da aynı şekilde hissettiğini mi 
düşünüyordunuz? vb.) 

Korkuları/hayalleri/
güçlü yönleri 
tanımlamak ve 
başkalarıyla ortak 
noktaları olduğunu 
görmek

4

“Becerilerinizden	
şarkı,	
korkularınızdan	
resim,	
hayallerinizden 
oyun	yapın”
30’

Katılımcılar üç takıma ayrılır. Her bir takım rastgele olarak 
şunlardan birini seçer: korkular/beceriler/beklentiler. Ardından, 
her bir takım yine rastgele olarak şunlardan birini seçer: 
drama/şarkı/çizim. Korkuları, becerileri veya beklentileri 
ortaya koymak için bir şarkı, oyun ya da poster hazırlayıp (20’) 
bunu sunmaları (10’) gerekir.

Takım kurma/
paylaşılan eğlence/
öğrenim sürecinin 
farkına varma

Kahve Molası 20’

5 “İnsan	Tombalası”
30’

Mentilerden bir tombala tahtası hazırlamaları ve sonrasında 
bu tahtayı kendileriyle ilgili şeylerle doldurmaları istenir. Daha 
sonra, diğer katılımcılarla birlikte bunları etkileşimli bir şekilde 
doldururlar. 
Süreci teşvik edecek ifadeler şunlar olabilir: Ben / Şunu 
severim / Şunu sevmem / Şunu isterim / Hayalim şu, vb.

Onları daha 
iyi tanımamızı 
sağlama ve 
onların da kendi 
özellikleriyle 
becerilerinin 
farkına varmalarını 
sağlama

6 “6-Parçalı	Hikaye”
30’

Bu araç katılımcılar üzerinde kullanılır. Kendi ‘hikayelerini’, 
6’ya katlanmış bir A3 kağıdın üzerine çizmeleri istenir. (1. Bir 
menti çiz/2. Yaşadığı güçlükleri çiz./3. Güçlü yanlarını çiz./4. 
Mentorunu çiz./5. Birlikte ne yaptıklarını çiz./6. Hedeflerine 
ulaştılar mı?

Mentilerinprograma 
dair beklentilerini/
korkularını belirle-
meleri

7 “Program	posteri”
15’

Katılımcılardan, programla ilgili akıllarına gelen herhangi bir 
şeyi çizim/yazı/grafiti ile hazırlamaları istenir. 

Mentilerın ne 
anladıklarını 
kontrol etmek/
öğrenim sürecine 
bağlılıklarını kontrol 
etmek

8 “Abigale’in 
Hikayesi”

“Abigale”hikayesini, katılımcıların kültürler arası farklılıkları 
daha iyi bir şekilde anlamaları için kullanıyoruz. 

Kültürler arası 
öğrenim

9 “Sıcak	Koltuk”
5’

3 koltuğa üç şekil çizin. :-) :-/  :-(
Katılımcılardan, eğitim farklı yönleriyle ilgili bir takım yargılara 
hakkında ifadelerle uygun koltuğa oturmalarını isteyin.

Geri bildirim alma / 
değerlendirme

10 İletişim	anlaşması
10’

Grupla birlikte, mentiler arasındaki iletişim biçimine karar 
verilir. Facebook grubu / diğer iletişim türleri.

Mentilerle iletişim 
sağlamak

1. Günün Sonu

2. GÜN

Faaliyetin adı
Tahmin edilen süre Tanım Amaç

1 “Topu	At”
10’

Katılımcılar bir çember oluşturup birbirlerine top atarak hem 
adlarını hem de birbirleriyle ilgili diğer bilgileri hatırlamaya 
çalışırlar. Topu attığınız kişi sizin adınızı söylemelidir, vb.

Enerji sağlama 
/ takım ruhunu 
yeniden oluşturma

2 “Grup	yapımı	
profil”
30’

Mentilerden isimlerini bir A4 kağıdına yazıp bir de boş 
çerçeve çizmeleri istenir. Altına, kendileriyle ilgili 10 şey 
yazarlar. Kağıtları değişirler ve kağıdı alan kişi her seferinde 
çerçevedeki kişinin saçını, yüzünün şeklini, gözlerini, burnunu 
veveya kıyafetlerini çizer.

Takım oluşturma / 
güçlü yanlarımızın 
ve kimliklerimizin 
farkına varma
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3 “Mentorler 
hakkında”
15’

Katılımcılardan, mentorlerin profillerini yüksek sesle okumaları 
istenir. 

Mentorlerle 
bağlantı kurma. 

4 “Klişe	Kutusu”
30’

Katılımcılar bir dizi kelimeyi dinleyip kendilerini 
sansürlemeden akıllarına gelen ilk kelimey yazarlar. Sonra bu 
kağıtları bir kutuya koyarlar. Kutu kapatılır ve atılır. 

Aklımızdaki 
önyargılarınfarkına 
varmak / güvenin 
öneminin farkına 
varmak

Kahve Molası 10’

5 “Güven	Kovası”
30’

Katılımcılardan bir kovanın etrafında çember oluşturmaları 
istenir. Kendilerine sorular yöneltilir ve yanıtlarını kovaya 
atmaları ve sonrasında isimsiz bir şekilde okumaları istenir. 
En son / en zor soru asla okunmaz ve güveninin önemini 
göstermek için hepsi yırtılır. 
Geri bildirim alınır.

Mentor-menti 
arasındaki güvenin 
önemini göstermek

6 “Kişisel	Mücadele	
Alanları” 
40’

Her menti, bir A4 kağıdının üzerine farklı bir kişisel mücadele 
alanını/konusunu yazar. Kağıtlar duvara yapıştırılır ve diğer 
katılımcılardan çözüm/yanıt önerileri istenir.  
(İsteğe bağlı: her bir katılımcı, en çok destek verebileceğini 
hissettiği kişiyi seçer ve isimlerini yazdıkları pembe bir post-it 
yapıştırır.) 
Kağıtlar yüksek sesle okunur - Grup tartışması

Korkuları 
tanımlamak ve 
onlara eğilmek / 
mentiler arasında 
güven ortamı 
oluşturmak

7 “Peki	ya?”
30’

Simülasyon alıştırması. Katılımcılaramentorluk süreci 
esnasında karşılaşabilecekleri bazı kriz/çatışma senaryoları 
verilir ve gruplar halinde bu sorunlara çözüm bulmaya 
çalışırlar. 

Kriz yönetim 
alıştırması. 
Mentileri olası 
krizlere hazırlamak.

8
“İletişim	Ağı	
Örmek”
10’

Katılımcılar ayakta çember oluşturur ve bir ip yumağı elden 
ele geçirilirken kişiler bir başkasına, eğitim esnasında 
kendisine yardım etmek için yaptığı bir şey için teşekkür eder. 

Katılımcılarda 
karşılıklı desteğe 
dair olumlu 
duygular 
uyandırmak

9 Eğitim	
değerlendirmesi
10’

Aşağıdaki araçlardan herhangi biri:
• Pizza çemberi
• Anonim anket

Eğitimi 
değerlendirmek

2. Günün Sonu

Pedagojik Araçlar 
Aşağıda, eğitiminizin amaç ve hedeflerine hizmet etmek üzere kullanabileceğiniz bazı araçlar bula-
caksınız. Bunlardan bazıları mentorun rolü ve kültürler arası öğrenim gibi mentorlerle ilgili konulara 
yönelikken, diğerleri korku ve beklentilerin ifade edilmesi ve katılımcılar arasında güven ortamı oluş-
turmak gibi grup dinamiklerinin oluşturulmasına yöneliktir. 
Araçlar, tasarlandıkları kişilere (mentorler, mentiler, her ikisi) göre listelenmiştir, fakat bu bilgiler 
sabit bir çerçeve olarak değil, öneriler olarak düşünülmedilir: birazcık yaratıcılıkla bu araçları kendi 
eğitim kapsamınıza, bağlamınıza ve kendi grubunuzun amaçlarınıza uyacak şekilde düzenlenebi-
lirler!

Ortak Noktalar 

Yaklaşık	süre 30 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan

Hazırlık:
Katılımcıların profillerinin okunması ve ilgi alanlarına göre (hobiler ve meslekler) 
birkaç gruba (Spor, Resim, Marangozluk, Çocuklar için animasyon vb.) ayrılmaları
Katılımcıların ilgi alanlarına yönelikresimlerin çıktısının alınması
Odanın etrafında, her birinin üzerinde bir resim olan masaların hazırlanması

Kullanım	amacı Mentilerın eğitimi
Takım oluşturma
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Amaçlar

Grup içindeki ortak noktalara dikkat çekerek katılımcıların ilgi alanlarını paylaşmaya 
başlamalarını sağlamak
Farklı ortak noktaları olan bir topluluk ruhu içinde bağlantıların kurulmaya 
başlamasını sağlamak

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Katılımcılardan bir ya da daha fazla masa seçip bu masaların etrafında yürüyerek 
ilgili konudaki deneyimlerini diğer katılımcılarla paylaşmalarını isteyin. 
Diğer katılımcılardan kaç konuyla ilgili bilgi almak isteyebileceklerine dair herhangi bir 
sınırlama yoktur. 
Kolaylaştırıcılar da masaların arasında dolaşıp aşağıdaki gibi soru önerilerinde 
bulunabilirler: 
1- Bu faaliyete (spor, resim, vb.) ne düzeyde katılıyorsunuz? 
2- Neden bu faaliyeti tercih ediyorsunuz? 
3- Bu faaliyete şehrin hangi bölgesinde katılma imkanınız olur? 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Katılımcıların iletişim sağlayabilmeleri için dil desteği sağlandığına emin olun. 
En az 2 katılımcının ilgi alanlarının benzer olduğuna emin olun. 

Motivasyon Galerisi 

Yaklaşık	süre 30 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan

Katılımcılar tarafından başvuru formlarında belirtilen katılım motivasyonlarını gruplar 
halinde toplayın. 
Bu motivasyon gruplarının birden çok dilde çıktılarını alın (biz İngilizce ve Arapça 
yaptık)
3 renkte (yeşil, sarı ve kırmızı) yapışkan kağıtla “çok iy anlamındai” parmak işareti 
hazırlayın
Motivasyonları duvarda birden çok köşeye yapıştırın. Biz 5 bölüm yapmıştık. 

Amaçlar

Projenin hedeflerine ve amaçlarına yeniden odaklanmak
Gerçekçi olup ulaşılamayacak hedeflerden kaçınmak
Katılımcılar arasında bir ortak hedef hissiyatı yaratmak
Mentorlerle paylaşmak için hedeflerimiz ve önceliklerimizi görselleştirmek ve onları 
mentorluk süreci esnasında yönlendirmek

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Çıktısı alınan motivasyonları odanın duvarlarına yapıştırın: 
Dili İlerletmek
Profesyonel İletişim Ağı Oluşturmak
Profesyonel Eğitim / Staj Bulmak için Adımları Öğrenmek
Nasıl İş Aranacağını Öğrenmek
Ev Sahibi Kültürü Öğrenme ve Yerel Topluma Karışma Fırsatı
Katılımcılardan, her renkten bir adet yapışkan “çok-iyi” kartı almalarını isteyin. 
5 köşeyi dolaşıp aşağıdaki sırayla üç motivasyon için 1’er adet “çok-iyi” kartı 
yapıştırın: 
Yeşil: En yüksek öncelikli motivasyon
Sarı: Önemli fakat ikincil olabilir
Kırmızı: Başarmak iyi olur fakat şu anda önceliğim değil. 
Katılımcıların motivasyonları ve tüm grup için öncelikleri belirten renkleri görsel 
olarak ezberlemeleri için odada 5 dakika boyunca dolaşmalarına izin verin. 
Daha küçük gruplarla (4-5) aşağıdaki konuları tartışıyoruz:
Neden birincil öncelik olarak bu motivasyonu seçtiniz? 
Listede bulunmayan fakat daha önemli olan ve eklemek istediğiniz bir motivasyon 
var mı? 
Bu renkli motivasyon haritası bir topluluk olarak bizim için ne ifade ediyor? 
5 motivasyonun tamamına ulaşabilmek için birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz? 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Etraflarında farklı renkli çok-iyi işaretleriyle motivasyonların fotoğrafını çekip yol 
göstermek üzere mentorlerle paylaşın. 
Dil desteği
Motivasyonları gruplarken, kaç adet grup oluşturursanız oluşturun katılımcılardan 
hiçbirini göz ardı etmeyin. 

Kimlik Pusulası / Ben Kimim ?

Süre 30 dakika (yaklaşık,geri bildirim için ayrılan süreye göre değişebilir)

İhtiyaç	duyulan	ekipman	&	
malzeme Sadece kağıt ve kalem
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Kullanım	amacı Mentilerın eğitimi
Kimlik kavramı, farklı açıları ve katmanları üzerinde çalışma

Aracın	hedefleri

Kimliğin statik değil de dinamik bir şey olduğunun ve farklı katmanlarının duruma göre 
kimlik organizasyonunu değiştirdiğinin farkına varmak 
Kimliğin bazı yönlerininfarklı insanlar tarafından ve farklı durumlarda daha az ya da 
daha çok değer gördüğünün farkına varmak
Hedef, mentilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, daha özgüvenli olmalarına, güçlü 
ve geliştirilmesi gereken yanlarının farkına varmalarına, yalnızca bir tane değil çok 
sayıda kimliğimiz olduğunu ve bunların gerçek hayatta nasıl işlediğini anlamalarına 
yardımcı olmaktır. 
Kimliklerimizin farklı yönlerini gerçek hayatta nasıl kullanabiliriz? 

Aracın	«	adım	adım	»	
anlatılması

Katılımcılar, üzerine bir tablo çizmeleri gereken bir kağıt alırlar. 
Not: Çizgilerin her biri kimliğin farklı yönlerine karşılık gelir ve sütunlarsa 
durumlaraişaret eder, fakat kolonların içeriğinin ne olacağını ortaya koymamak 
daha iyidir çünkü bu durumda faaliyet etkilenebilir (katılımcılar çok fazla düşünmeye 
başlar!)
Faaliyeti 6x5 lik bir tablo ile yürütmeyi öneririz
 6 satır: kimliğin farklı yönleri
5 kolon: İlk kolonla sıralanacak 4 durum

1/ İlk kolonda, katılımcılar kimliklerinin aşağıdaki özelliklerini yazar
Genel kimlik (Toplumsal cinsiyet, Yaş, Milliyet, vb.)
Sosyal durum (bekar, evli, anne, baba, vb.)
Karakter (utangaç, cesur, içe dönük, vb.)
Bilgi ve sosyal beceriler (inisiyatif alma, kibar davranma, vb.)
Meslek (çalışıyor, öğrenci, evde, vb.)
Farklı gruplara mensubiyet (sosyal, spritüel, vb.)
Kendinizi tanımlayan hobiler (müsizyen, sporcu, vb.)
Vb…
Katılımcılara, tablonun tüm olasılıklarını kapsamaması gerekmediğini (kimliklerini bir 
bütün olarak ortaya koymasına gerek yoktur) ve kimliklerinin “tabu” veya “gizli” bir 
yönü üzerinde daha detaylı çalışmak istedikleri durumda içeriğin gizli tutulacağını 
belirtmek önemlidir. 
Katılımcılardan bazıları kağıdı doldurma konusunda diğerlerinden daha hızlı olacaktır. 
İyi bir ritm yakalamak için bu faaliyet için bir zaman çerçevesi belirtmek önemlidir. 
2/ İlk kolon doldurulduktan sonra ikinciye geçeriz: 
“Bu kolonda, kimliğinizin bu yönünün sizin için ne denli önemli olduğunu belirtmeniz 
gereklidir. Duruma bağlı olarak kimliğinizin bu yönünü kenara koymaveya “tamamen 
terk etmeye” hazır olur musunuz? 
Sizin için önemliyse, büyük harfle yazın. Değilse, küçük harfle yazın. 
3/ Üçüncü kolonda da aynı süreci takip ediyoruz: 
“Sizin bakış açınıza göre, kimliğinizin bu yönü ülkenizde ne kadar değer görüyor?”
4/ “Sizin bakış açınıza göre, kimliğinizin bu yönü ev sahibi ülkede arkadaş edinme 
konusunda ne kadar değer görüyor?”
5/ “Sizin bakış açınıza göre, kimliğinizin bu yönü ev sahibi ülkede iş görüşmelerinde ne 
kadar değer görüyor?”
Faaliyetin sonunda, katılımcılara düşünmek için birkaç dakika veriyoruz. Paylaşma 
konusunda kendilerini rahat hissedenler diğerlerinin de görmesi için duvara 
yapıştırabilirler (zorunlu değil). 
Geri bildirim alma:
Kimliğinizin 6 özelliği üzerinde düşünmek kolay mıydı? 
Kimliğinizin farklı yönleri daha çok “bireysel” özelliklere mi yoksa “toplumsal” 
özelliklere mi yönelikti?
İnsanların kendilerini tasvir etmeleri bağlamında farklılıklar görüyor musunuz? 
Tablolarda sizi şaşırtan herhangi bir şey oldu mu? 
Diğer katılımcıların seçimleri sizi şaşırttı mı? 
Geri bildirim için girdi :
Kimliğin farklı katmanları vardır (bireysel yönelim, grup yönelimi, etnisite, sosyal grup, 
din vb. içerir). Bağlama göre (ve mültecilik durumlarında daha da geçerli), katmanların 
organizasyonu değişebilir ve kimliğin bir özelliği, ona verdiğimiz öneme ve 
algıladığımız sosyal değere bağlı olarak diğerlerine kıyasla daha fazla öne çıkacaktır. 
Amaç, tek bir kimliğimiz olmadığının ve kimliğin daha çok dinamik bir yapıda 
olduğunun farkına varmaktır. 

Aracı	kullanırken	eğitmen	
neleri göz önünde 
bulundurmalıdır?	

Mentorluk süresince kullanabilirler, süreci değerlendirme veya önemli bir toplantı 
öncesinde (örneğin bir iş görüşmesi gibi), geliştirilmesi önemli olan becerilere 
odaklanmak için faydalı olabilir.
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Değişik	varyasyonları	var	
mı?	

Aynı zamanda kolektif bir beyin fırtınasıyla başlamak, sessizlik ve herkesin 
odaklandığı “ağır atmosfer” hissiyatını ortadan kaldırmak mümkün olabilir… 
“Bire bir versiyonu”
Bu faaliyeti mentor, menti ile birlikte yürütebilir. 
Daha çok sayıda satır ve sütun seçmek mümkün olabilir, ne üzerinde çalışacaklarına 
göre değişecektir. Mentorluk programının hedeflerine ve mentinin karşılaşacağı olası 
durumlara göre farklı satır ve sütunlar ekleyebilirler: bir akşam toplantısında, işe 
başlamanın ilk gününde, üniversitede vb. ne kadar değer verildiğine göre. 
Bu faaliyete, farklı kimlik katmanları üzerinde bir düşünme süreci eşlik edebilir: kişisel 
kimlik, sosyal kimlik, kolektif kimlik vb. 

Kaynaklar	/	Bibliyografya Bu aktivite için MOMAP pedagojik araçlardan ilham alınmıştır. 
http://cccc.eu/momap/momap-guiding/

Bir	değerlendirme	yöntemi	
var	mıdır?	

Özel bir yöntem olmamakla birlikte süreci değerlendirmek için bir değerlendirme aracı 
olabilir. Kimliğimizi günbegün nasıl inşa ederiz ve onunla bize verdiği rolü hayatımız 
süresince nasıl oynarız? 

İş Hayatındaki Beceriler

Yaklaşık	süre  60 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan

Post-it kağıtları ya da 2 farklı renkte küçük, kare şeklinde kağıtlar (her bir katılımcı için 
her renk kağıttan 3 adet)
Herkese yazmak için kullanacağı bir tükenmez kalem
Katılımcı başına 5 adet şeker
Süreyi ölçmek için bir kronometre
Düdük (isteğe bağlı) 
Rahat hareket edilecek alan (alıştırma kapalı veya açık alanda yapılabilir) 

Ne	işe	yarar

Mentilerın eğitimi
Önerilen faaliyetin amacı, iş piyasası gerçekliğini simüle etmek ve kişinin kendi 
becerilerini ‘satmasının’ ne kadar kolay veya güç olduğuna dair bir anlayış 
geliştirmektir. 

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

ADIM 1: Tüm katılımcılara her renkten 3 adet post-it not kağıdı dağıtın. 
ADIM 2: Katılımcılardan aşağıdakileri yazmalarını isteyin: 
YEŞİL POST-ITLER>Halihazırda sahip oldukları, gurur duydukları ve başkalarıyla 
paylaşmak istedikleri beceriler (bir beceri =bir post-it).
SARI POST-ITLER > Öğrenmek veya geliştirmek istediğiniz bir beceri
İPUÇLARI:  
Katılımcılara konu üzerinde düşünmeleri için yeterli süreyi verin.  
Gerektiğinde, bir BECERİNİN ne olduğunu açıklayıp örnekler verin (örn. aktif 
dinleme, yabancı bir dilde iletişim, animasyon filmler yapabilme vb.). Katılımcılar bir 
beceri belirleme konusunda güçlük çekiyorsa, onlara çok iyi yapabildikleri bir şeyi 
yazmalarını söyleyin. 
ADIM 3:Katılımcılara kişi başına 5 şeker dağıtın ve bunların, katılımcıların 
ilgili beceriye verdikleri değere göre yeşil not kağıtlarındaki beceriler arasında 
dağıtılmasını isteyin. 
ADIM 4: Herkes hazır olunca, alıştırmanın nasıl işleyeceğini anlatın: 
...iş hayatındaolduğunuzu hayal edin! İş hayatı nedir? Orada neler olur? 
(katılımcılardan katkıda bulunmalarını isteyin). 
Sonraki 5 dakika boyunca göreviniz, aşağıdakileri sağlamak için iş hayatında 
mümkün olduğunca fazla kişiye yaklaşmaktır: 
becerilerinizi ‘satmak’ - şekerler için daha önce biçtiğiniz değerlerle başlayarak, 
bunlar için en iyi ‘fiyatı’ (şeker sayısı) almaya çalışın.
aradığınız becerileri ‘satın alın’…
İPUÇLARI:  
İş hayatındayken, katılımcılar olabildiğince çok beceri ve para kazanmaya çalışır. 
Bunu yaparken, öğrenmek/geliştirmek istedikleri becerilerle (sarı kartlar) yeşil 
kartların üzerinde satılanları eşleştirmeleri gerekir. 
Sadece yeşil kartlar şeker karşılığında değiş tokuş edilir. Sarı kartlar katılımcıda kalır 
ve onların iş hayatındaki ‘kılavuzlarıdır’.  
Yeni becerileri yeniden satmak mümkündür - her şey stratejiye bağlıdır…
ADIM 5: Hazır olduklarında, katılımcılardan ayağa kalkıp iş hayatını açmalarını 
söyleyin. 
İPUÇLARI: 
İş hayatı alıştırmasına ayrılan süre, size ve grubun büyüklüğüne bağlıdır. Grup ne 
kadar büyükse o kadar fazla zaman ayrılmalıdır. Yine de çok bonkör olmamaya 
çalışın. Amaç, katılımcıların istediklerini alıp satmalarına olanak sağlamaktan çok 
baskıyı üzerlerinde hissetmelerini sağlamaktır. 
Baskının daha da artması için kalan süreyi yüksek sesle bildirin. 
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Teorik	bilgiler
(Kaynaklar	/	Bibliyografya)

SALTO’nun araç kitinden alınmıştır: https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/
skills-on-the-market.1771/

Değerlendirme	yöntemi

Geri Bildirim
Aşağıda, geri bildirim sürecinin bir parçası olarak sorabileceğiniz bazı sorular 
listelenmiştir. Bunların amacı tartışmayı başlatmak ve istediğiniz yönde ilerlemesini 
sağlamaktır, örn:
Şimdi nasıl hissediyorsunuz (çember içinde herkesten kendi hislerini tek bir kelimeyle 
ifade etmelerini isteyin)
Hangi becerileri değiş-tokuş yaptınız? Neden birilerinin bunları satın almak 
isteyeceğini düşündünüz? 
 Hangi becerileri aldınız? Bunlara neden ihtiyaç duyuyorsunuz? 
Becerilerinize biçtiğiniz değer neydi? 
Becerilere değer biçmek kolay mıydı? 
İş hayatında özel bir stratejiniz var mıydı? 
Eğer yanıtınız evet ise, bu neydi ve işe yaradı mı? 
Eğer yanıtınız hayır ise, bir strateji olması işe yarar mıydı? 
Bu alıştırmadan ne gibi dersler çıkarılabilir? 

Mücadele Alanları : Korku ve güçlük değerlendirmesi

Tahmini	süre 45 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan

3 sunumkağıdı
Ufak kağıtlar ve tükenmez kalemler
Mücadele alanları kutusu

Amacı Mentilerın eğitimi

Hedefler
Mentorluk süreci esnasında beklenen korkular ve güçlüklerin paylaşılması
Bu güçlüklere karşı kolektif çözümler bulunmaya çalışılması
Sonraki aşamalara dair korkuların ifade edilebileceği bir ortam sağlamak

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Bu faaliyet genellikle bir “umutlar ve korkular” seansından sonra gerçekleştirilir
Katılımcılara bu faaliyette paylaşımların isim verilmeden yapılacağını, dolayısıyla 
güçlükleri korku duymadan paylaşma konusunda özgür olmalarını söyleyin. 
Katılımcılardan, umutlar & korkular faaliyetinde toplanan beklentilere ulaşmak için 
karşılaşabilecekleri güçlükleri yazmalarını isteyin. 
Kağıt başına 1 güçlüğü, kolaylaştırıcıların sağladığı diller arasından tercih ettikleri bir 
dilde yazmalarını isteyin
Bu güçlükleri, güçlükler kutusuna koysunlar
Kolaylaştırıcılar kutudaki güçlükleri tek tek okur ve tekrarlananlar varsa bunları 
öne çıkarıp gruplarlar. Paylaşımlar isimsiz olmalıdır, o yüzden kağıtta yazıldığı dilde 
okumamaya özen gösterin. 
Bu güçlükleri toplayın (ve grubu dil gruplarına ayırın: amaç, katılımcılara, kendilerini 
rahat hissettikleri dilde bir tartışma imkanı sağlamak). 
Her bir grupta bu güçlükleri tartışın (grup başına 1 kolaylaştırıcı) ve olası çözümlerle 
ilgili beyin fırtınası yapın. Katılımcılar deneyimlerini paylaşabilirler ve kolaylaştırıcılar 
da fikirleri tanıtabilir. 
Her grup güçlükleri aşmak için fikirlerini sunum kağıtlatına yazar.
Her grup çalışmalarını diğer gruplara sunar. 
Sunumlar esnasında 2 ya da daha fazla grup tarafından ortaya atılan ortak çözümler 
daire içine alınır. 

Geri bildirim:
Çember oluşturup şu soruları yöneltebilirsiniz: 
1- Güçlükler grup halinde daha kolay aşılır (Takım çalışması), neden? 
2- Güçlüklerle yüzleşmek için ne gibi tutumlar gerekir? 
3- Güçlüklerin kökenlerini, etmenlerini ve sonuçlarını analiz etmek bize çözüm bulma 
konusunda ne gibi kolaylıklar sağlayabilir? 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Katılımcılar çözüm tartışması esnasında takılabilir, güçlüklerin kökenlerini ve onlara 
olası çıkış yollarını bulmaları konusunda yardımcı olacak etmenleri bulmak için 
analitik becerilerin kullanılması gerekebilir. 
Dil güçlüğüne dair bir örnek: Köken (Bu benim ana dilim değil, bu dili daha önce hiç 
çalışmadım, vb.) Etmenler (Dil dersleri pahalı, konuşamayacak kadar utangacım, vb.) 

Mentorler mi Süper Kahramanlar mı?

Tahmini	süre 30 dakika
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İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan Sunum kağıdı

Amacı Mentilerın eğitimi

Hedefler

Mentorun üstlendiği rolün tartışılması
Bir mentore dair beklentilerin tartışılması
Mentorlerin karşılaşabileceğini kısıtlamaların belirtilmesi
Mentor imgesini gerçekçi olarak insani özellikleri ile ortaya konması

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Katılımcılara en sevdikleri süper kahramanı düşünmelerini söyleyin. Sonrasında, 
bunu grupla paylaşıp süper güçlerinin neler olduğunu belirlemeye davet edin. 
Ardından, sunum kağıdına gelip kendi yüzleştikleri en büyük güçlüğü/kısıtlamayı 
yazmalarını isteyin. Sonunda, süperkahramanların dahi yüzleştiği bir güçlükler 
listeniz olacak. Ayrı bir sunum kağıdındamentorun rolüyle ilgili bir tartışma başlatın. 
Mentilerin, mentorlerin süper güçleri ve kısıtlılıklarıile ilgili düşüncelerini yazın. 
Örnekler: 
Güçler: Kenti tanıyorlar. Birkaç alanda çalışmışlar, yerel dili akıcı bir şekilde 
konuşabiliyorlar, arkadaş ağları var, kentteki sosyal etkinliklerden haberdarlar.
Kısıtlılıklar: Çalışıyorlar, dolayısıyla zaman kısıtları var, aileleri ve kişisel ilgil alanları 
var.Bazen seyahat edebiliyorlar ve o zaman erişilemiyorlar, oturma izni kartları veya 
çalışma izni başvuru süreçleriyle ilgili bilgileri yok, vb. 
Mentilere, mentorleri tarafından yazılı mesajlarla kişisel bir iletişim sağlamak için 
yazdıkları notları verin. 
Bilgilendirme sorusu:
Bu bize 8 aylık bir süreç içinde nasıl yardımcı olabilir? Süper kahramanlarımızın 
kısıtlılıklarını anlamak neden önemlidir? 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Katılımcılar gerçek insanları süper kahraman gibi ortaya atabilir (örn. babalar, 
anneler, eşler vb.). Bunu destekleyip listeye eklemelisiniz. 
Tartışma, mentorlerin kısıtlamalarıyla ilgili yapıcı bir şekilde ilerlemiyorsa, grubu daha 
küçük gruplara bölün ve onlara ilham vermek için kendi kısıtlılıklarınızdan örnekler 
verin. 

Nasıl organize olmalı : kontrol listesi ve skeç

Tahmini	süre 30 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan

Sunum kağıdı
Mentorler ve Mentiler arasındaki ilk karşılaşma için hazırlanan teatral skeç

Amacı

Mentorlerle ilk buluşmalarının nasıl olacağına dair mentilere pratik bir fikir vermek
Dil güçlüklerine, zaman güçlüklerine ve mentorlerle mentiler arasında toplantılar 
organize etme sürecinde yaşanan diğer güçlüklere canlı olarak tanık olmak.
İlk karşılaşmada yapılacak şeylerle ilgili bir kontrol listesi oluşturmak. 

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Bir sunum kağıdına kontrol listesi oluşturun. Maddeler şöyle olabilir: 
İsimlerin paylaşımı ve doğru telaffuzu
Mentor ile nasıl iletişim kurulmalı (telefon, SMS, e-posta)? 
Koordinasyonu sağlayan organizasyonla nasıl iletişim kurulmalı? 
Birbirimizi nasıl selamlarız (el sıkışma, yanaktan öpme, vb.) 
Buluşmak için şehirde en uygun noktalar nereleridir? 

Skeçi başlatın: 2 kişi, biri mentor ve diğeri de mentiyi oynamak üzere olası bir ilk 
buluşma senaryosunu canlandıracaklar. Bu esnada mentorle menti arasında tartışılan 
her noktayı dahil edin ve listeden sırayla silin. 
Katılımcılara, skeçte ortaya konan sorunların neler olduğunu sorun? Örnekler: Dil, 
İsimlerin Telaffuzu, Zaman sorunları, birbirine uzak mahallelerde yaşamak, vb. 
Bu sorunların nasıl aşıldığını sorun? Örnekler: esneklik, tekrar, inisiyatif alma, vb. 
Kontrol listesine eklemek istedikleri olup olmadığını sorun ve varsa ekleyin. 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Gerçekçi olmak ve görüşmelerin organizasyonunda karşılaşılabilecek tüm sorunları 
kapsamak çok önemlidir. 
Kontrol listesinin görsel, basit ve açık olması gereklidir. 
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Varyasyonlar
Katılımcıların ihtiyaçları ve bağlam doğrultusunda uygulamaya alabileceğiniz 
varyasonları tanımladınız mı? 

Rol Oynama 

Tahmini	süre 30 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan Rol kartlarının (mentorler ve mentiler için) önceden hazırlanması ve yazılması. 

Kullanım	amacı Mentor eğitimi

Hedefler
Mentoru, mentilerin farklı profil ve rollerine hazırlamak. 
Mentorun rolünü netleştirmek
Mentorlerin karşılaşabileceği olası problemlerekarşı onları hazırlamak

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

İki katılımcıdan mentorveyamenti rollerini oynamaları istenir. İlgi alanları, hedefler, 
duygular, tutumlar vb. oynanacak karakterle ilgili bilgilerin yanı sıra ilişkinin 
bağlamına dair bilgiler de kendilerine verilmelidir (bu ilk toplantı mı, birbirlerini iyi 
tanıyorlar mı?). 
Durumlara dair örnekler:
Mentor aşırı korumacı
Mentor yargılayıcı davranıyor
Mentorluk hizmeti alan kişi çok gizli kişisel bir sır paylaşıyor
Mentimentorune sinirlenmiş çünkü durumu iyiye gitmiyor
v.b.

İkili, birkaç dakika boyunca bu rolleri üstlenerek oynar. 
Takımın geri kalanı rollere dair özellikleri tahmin etmeye ve sonra da gerçek hayatta 
bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair görüşlerini ortaya koymaya başlar. 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

En azından bir buz kırıcı etkinlikten sonra düzenlenmelidir (birbirini tanımayan 
kişilerin seyirci önünde rol yapmaları zor olabilir) 
Oyunculardan birinin rahat olmadığını hissettiğinizde oyunu durdurabilirsiniz. 
Rolleri üstlenen kişilerin işlerini kolaylaştırmak için oyundan önce açık talimatlar ve 
bazı örnekler verebilirsiniz. 

Hikaye anlatma, hikaye çizme

Tahmini	süre 30 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan A4 kağıt, renkli tükenmez kalemler, kurşun kalem vb.

Kullanım	amacı Mentor Eğitimi
Sanatsal ifade 

Hedefler
Mentorlerin güçlü ve zayıf yanlarına dair kişisel fikirlerin alınması
Kelimelerle ifade edilmesi güç olan duygu ve düşüncelerin ortaya konulması için 
sanatsal araçların kullanılması

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Katılımcılara boş bir kağıt verilip 6 eşit parçaya bölmeleri istenir. 
Sonrasında, sırayla, aşağıdakilere dair kendi yorumlarını çizmeleri gereklidir: 
1. Mentor
2. Mentiye ne tür bir destek verebilirsiniz? 
3. Bunun mentiye nasıl bir faydası olur? 
4. Ne tür güçlüklerle karşılaşabilirsiniz? 
5. Bu güçlüklerin üstesinden nasıl gelebilirsiniz? 
6. Beklediğiniz sonuç nedir? 
Tamamlanan “hikayeler” sonrasında birbirleriyle ilişkilendirilerek sergilenebilir. 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Bir sonraki resme geçmeden önce herkesin üzerinde çalıştığı resmi tamamlamasını 
bekleyin. 

Cümlemi Tamamla (Umutlar ve korkular)

Tahmini	süre 45 dakika (Doldurmak için 30 dakika, paylaşmak için 15 dakika)
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İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan Hazırlanan cümleler

Kullanım	amacı Hem mentor hem de mentilerin eğitimi
Mentorluk programıyla ilgili beklenti ve korkuların paylaşılması

Hedefler

Mentorluk programıyla ilgili beklentiler ve endişelere dair bilgi almak için bir takım 
tamamlanmamış cümleler hazırlayabilirsiniz. Kolaylaştırıcı bu cümleleri yüksek sesle 
okur ve katılımcıların cümleleri kendi duygularını ifade edecek şekilde tamamlamaları 
gerekir. 
Kural, dürüst olmaktır, fakat özel olarak ciddi olmaları beklenmez: komik cümlelere 
izin vardır. Bazı örnek cümleler şöyle: 
MentorPower’ı ilk duyduğumda şöyle düşündüm
Mentorumle/mentimle buluşmadan önce beklentim şöyleydi
Bugün diğer mentorler/mentilerle ilk kez buluştum ve şöyle hissediyorum
Şu konu hakkında endişeliyim
Şu endişemle şöyle başa çıkabilirim
Bu cümleleri mentorlere/ mentilere verin ve doldurmalarını isteyin
İkinci bölümde, doldurdukları cümlelere göre hislerini paylaşmalarını isteyebilirsiniz

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Onları cümlelerini paylaşmaya zorlamamalısınız, bunun gönüllü bir şekilde yapılması 
gerekir. Cümleler doldurulmaya başlanmadan önce, bu cümleleri yüksek sesle 
okumak zorunda olmadıklarını açıklayabilirsiniz. Çünkü okuyacaklarını varsaydıkları 
durumda, gerçek his ve düşüncelerini yazmaktan kaçınabilirler. 

Partnerini Bul 

Tahmini	süre 15 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan Hareket edilebilecek boş bir alan 

Kullanım	amacı Bu etkinlik hem mentor hem de menti eğitimerinde kullanılabilir
Birbirini tanımak

Hedefler Başkalarına yaklaşma sürecini başlatmak
Mentorler ve mentilerin eşleştirilmesini daha eğlenceli hale getirmek

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Kolaylaştırıcı, etkinlik öncesinde, üzerinde ünlü bir kişi, bir hayvan, bir nesne veya bir 
eylemin adının yazdığı ikişer kağıt hazırlamalıdır. 
Katılımcılar çember oluşturacak şekilde ayakta durur. 
Her bir katılımcıya bir kağıt verilir ve içlerinden okumaları istenir. 
Hazır olduktan sonra tüm katılımcılar aynı anda sessiz bir şekilde kağıdın üzerinde 
yazan rolü oynamaya başlar. 
Amaç, kimin sizinle aynı kelimeyi anlatmaya çalıştığını hızlı bir şekilde belirleyip 
yanına gidip oturmaktır. 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Bu çok hızlı bir oyundur ve herkesin birbiriyle eşleşme şansı olması için çok sayıda 
eşleştirme yapılabilir. 
Dolayısıyla, önceden çok sayıda farklı eşleştirme nesnesi/eylemi hazırlanmalıdır. 

Beklentilerin Paylaşımı

Tahmini	süre 30 - 45 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan

Sunum kağıdı ve tükenmez kalem
2 kolaylaştırıcı ile daha kolay yürütülebilir (her biri grup için bir kişi)

Kullanım	amacı Mentorler ve mentiler için atölye çalışması

Hedefler

Beklentiler arasında bağlantı kurmak ve iki grupla birlikte ortak hedeflerin altını 
çizmek (mentorler ve mentiler)
Bir topluluğunun özelliklerini tanıtmak ve topluluğu oluşturanın ne olduğunu 
anlatmak
Grup içinde beklentilerin paylaşılması
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Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Mentorler ve mentiler bağımsız bir şekilde “umutlar ve korkular” oturumu 
yürütülmelidir. 
Her bir gruptaki katılımcılardan, katılımlarıyla ilgili beklentilerine dair beyin fırtınası 
yapmalarını isteyin. Örneğin, mentiler için şöyle olabilir: yerel dilde konuşmak, sosyal 
hayata dahil olmalarını sağlayacak yeni insanlarla tanışmak, iş ortamını daha iyi 
anlayabilmek için destek bulmak, iş piyasasının taleplerini ve ülkede ihtiyaç duyulan 
nitelikler hakkında bilgi sahibi olmak, v.b. 
Çıkanları sunum kağıdına yazın. 

Bu adım tamamlandıktan sonra her iki grubu bir araya getirin, sunum kağıtlarını yan 
yana koyun ve her ikisi arasındaki bağlantılar üzerinde bir beyin fırtınası başlatın. 
Örnek:Mentorun beklentileri: (şehirde mültecilerle çalışan kurumlarla kontakt 
kurmak), mentilerin beklentileriyle bağlantılandırılabilir: (şehirde destek için nereye 
başvurabileceğini bilmek). 
Bu bağlantıları tüm grup (mentorler ve mentiler) için ortak hedefler olarak belirleyerek 
sunum kağıdı üzerinde “uygulama topluluğu”nun tanımını yazın: 
“Bir uygulama topluluğu, yaptıkları şeyle ilgili endişe veya tutkularını paylaşan ve 
düzenli olarak bir araya gelerek ilgili konuda nasıl daha iyi bir hale geleceklerini 
öğrenen bir grup kişidir.”
Topluluğun ne olduğunun katılımcılar tarafından anlaşılması için ne kadar süre 
gerekiyorsa o kadar süre boyunca tartışın: 
1- Bu tanım grubunuza uyuyor mu? 
2- Bu topluluğu mentor ve mentiler için nasıl kurabilir ve sürdürebiliriz?

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Beklentileri toplarken, katılımcılardan olabildiğince açık ve kendilerine odaklı 
olmalarını isteyin. 
Daha önce yapılan faaliyetlerle ilgili motivasyonlar ve beklentiler arasındaki ayrımı 
belirtin. Beklentiler, katılım sağlayarak ne beklediğimdir (faaliyetler, özel beceriler 
ve özel bilgiler). Motivasyonlarsa, “Neden buradayım?” sorusuna verilen yanıtlardır. 
(Çünkü iş arıyorum, çünkü kendimi toplumdan izole edilmiş hissediyorum, çünkü dil 
bariyerinin üstesinden tek başıma gelemiyorum, çünkü kişisel desteğe ihtiyacım var, 
v.b.)

Varyasyonlar

Bu faaliyet aynı zamanda mentorler ve mentiler aynı eğitimde bulunmadıkları 
zamanda da yapılabilir. Örneğin, mentorlerle kendi eğitimleri esnasında bir “umutlar 
ve korkular” seansı yapabilirsiniz. 
Sonrasında doldurulan sunum kağıdınımentilerin eğitimine getirip içeriğinden 
bahsetmeden katılımcılara, “Bunun ne olduğunu düşünüyorsunuz?” diye 
sorabilirsiniz. 
Mentilerin, bu sunum kağıdında yazanların mentorlerin umut ve korkuları olduğunu 
tahmin etmelerine olanak sağlamak, empatik bir deneyimle birlikte pedagojik bir 
değer katar. 

Güven Kovası

Tahmini	süre 30 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan

Boş bir kova ya da kutu
Tükenmez kalem, kurşun kalem
İçeriye bakan bir çember oluşturacak şekilde oturmak

Kullanım	amacı Hem mentor hem de mentilerin eğitimleri
Güven tahsis etmek ve gizliliğin öneminin altını çizmek
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Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Katılımcılardan, yanıtlarını birbirleriyle görüşmeden bir kağıt üzerine yazmaları istenir. 
Örneğin: 
Çocukken en sevdiğiniz oyuncak neydi? 
Daha sonra kağıt katlanıp boş kutuya atılır ve hepsi karıştırılır. 
Tüm sorular yanıtlandıktan sonra herkes kutudan bir kağıt alıp yüksek sesle okur. 
Kağıttaki notu yazan kişi isterse o notu kendisinin yazdığını itiraf edebilir. 

Bu, nispeten basit sorular için (3 ya da 4) tekrarlanır, örneğin: 
Çocukken, büyüyünce ne olmak istiyordunuz? 

Son bir soru da şöyledir:
Kimsenin bilmediği bir sırrınızı yazın.  
Bu soruya verilen yanıtlar da kutuya atıldıktan sonra kolaylaştırıcı yanıtları alır ve 
yanıtların açıklanmayacağını göstermek için hepsini yavaşça yırtar. 

Bilgilendirme:
Katılımcılara, faaliyetin adımları esnasında neler hissettiklerini ve şimdi neler 
hissettiklerini sorun. 
Şu soruyu yöneltin: «sizce son soruya verilen yanıtlar neden yüksek sesle okunmadı?»
Bu mentorluk deneyiminde birbirine duyulan güvenin önemine dair bir konuşma 
başlatabilir ve gizliliğin öneminin altını çizebilirsiniz. 

Denizde Kaybolmak 

Tahmini	süre 60 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan Not kağıtları ve tükenmez kalemler

Kullanım	amacı Takım Kurma
Bir çatışma durumunu grup stratejileriyle çözmeyi öğrenme

Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Her bir takım üyesine talimat kağıdını ve 15 maddelik tabloyu verin (aşağıda 
verilmiştir - uzman yanıtlarını bu noktada açıklamayın). 
Herkese maddelerin sıralamasını seçmek için 10 dakika verin. 
Sonrasında takımı ideal olarak 4 kişilik gruplara ayırın. Maddeleri sıralamak için her 
gruba 30 dakika süre verin. 
Grup yanıtlarını karşılaştırın ve gruplara neden böyle bir sıralama yaptıklarını sorun 
(20 dakika).
Son olarak, uzman sıralamasını açıklayın. 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Gruplar açıklanan uzman sıralaması üzerinde yorum yapmak isterse ilave süre 
tanıyın. 

Kaynaklar	/	Bibliyografya http://servicios.aragon.es/redo_docs/guias_ol/docs/perdidos_alta_mar

Değerlendirme	yöntemi Geri bildirim alma ve verme

DENIZDE KAYBOLMAK - TALIMATLAR 

Güney Pasifik’te sürüklenen özel bir yattasınız. Sebebi bilinmeyen bir yangın sonucunda yatın ve 
içindekilerin çoğu kayboldu ve tekne yavaş yavaş batıyor. 
Mevcut konumunuzdan emin değilsiniz. Yön bulma cihazlarınızın tamamı bozulmuş durumda ve 
mürettebat yangını söndürmeye odaklanmış. En yakın adaya 1800 km.’lik bir mesafede olduğunu-
zu tahmin ediyorsunuz. 
Aşağıda, yangın söndürüldükten sonra elinizde sağlam olarak kalan 15 nesnenin listesi var. Bunla-
rın yanı sıra, mürettebatı, sizi ve 15 nesneyi taşıyabilecek büyüklükte bir şişme bot da var. Hayatta 
kalanların ceplerinden çıkanların arasında bir paket sigara, birkaç kibrit kutusu ve beş adet beş 
liralık banknot var. 
Göreviniz, aşağıda listelenen bu 15 nesneyi, hayatta kalmanıza dair önemlerine göre sıralamak. 
En önemli maddeye 1, sonrakine 2 diyerek en önemsiz olana 15 diyecek şekilde devam edin. 

Nesne Listesi Bireysel Sırala-
ma

Grup Sırala-
ması

Uzman sırala-
ması
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1 Mesafe ölçen cihaz

2 Tıraş aynası

3 10 litrelik bir su şişesi

4 Sivrisinek ağı

5 Bir kutu C Vitamini

6 Pasifik Okyanusu haritaları

7 Yüzdürme cihazı (Sahil koruma onaylı)

8 10 litrelik yakıt tankı

9 Ufak bir transistörlü radyo

10 Sıvı köpekbalığı kovucu

11 20m² opak plastik kaplama

12 ¼ litre Porto Riko romu

13 45m naylon ip

14 İki kutu çikolata

15 Balık avlama takımı

Bu alıştırma, grup kararları vermek için kullanılır. Takımınız bir karara varmak için grupta fikir birliği 
yöntemini kullanmalıdır. Bunun anlamı, 15 nesnenin önem sırasına gruptaki her üyenin katılması 
sonrasında bunun bir grup kararı olarak yazılmasıdır. 
Fikir birliğine ulaşmak güçtür ve sıralama konusunda herkes aynı görüşte olmayabilir. 
Dolayısıyla, en azından tüm grup üyelerinin kısmen de olsa anlaştıkları noktaları belirlemeye çalışın. 

Fikir birliğine varma süreciyle ilgili akılda tutulması gereken bazı kurallar: 
 w Tamamen kişisel fikirleri savunmaktan kaçının. Konuya mantıklı bir açıdan yaklaşın. 
 w Sadece anlaşmaya varmak ve çatışmalardan kaçınmak için fikrinizi değiştirmekten kaçının. 

Kısmen de olsaanlaşma sağlayan çözümleri destekleyin. 
 w Karar verirken, oy çokluğuyla karar alma gibi “çatışma azaltma” tekniklerini kullanmaktan 

kaçının
 w Görüş farklılıklarını karar alma sürecine köstek olarak değil de destek olarak görün.

“DENİZDE KAYBOLMAK” ÇALIŞMASI İÇİN UZMAN YANITLARI VE NEDEN 
BUNLAR

“Uzmanlara” göre, okyanusun ortasında kaybolan bir kişinin ihtiyaç duyacağı temel malzemeler 
dikkat çekmesini ve kurtarma ekibi gelinceye kadar hayatta kalmasını sağlayıcı malzemelerdir. 
Yön bulmayla ilgili maddeler önemli değildir. Ufak bir botla herhangi bir sahile ulaşabilseniz bile, o 
denli uzun bir süre için yetecek kadar su ve yiyecek depolamanız mümkün olmaz. 
Dolayısıyla, en önemli malzemeler tıraş aynası ve 10 litrelik yakıt tankıdır. Bunlar, bir hava kurtarma 
denemesi esnasında yerinizi belirtmek için kullanılabilir. 
Aşağıda, her bir malzemenin faydasıyla ilgili kısa bir açıklama mevcut. Elbette ki bunların tamamı 
olası kullanım alanlarını içermiyor, fakat asli önemlerini belirtiyor. 

Önem	sırasına	göre	nesneler Faydalı	olma	nedenleri

1 Tıraş aynası Hava kurtarma denemesi esnasında yer tespiti için

2 10 litrelik yakıt tankı İşaret verebilmek için önemli, yakıt su üzerinde yüzer ve 
tl banknotlar ve kibrit kullanılarak yakılabilir. 

3 10 litrelik su şişesi Dehidrasyon vb. karşı

4 Bir kutu C Vitamini Ufak da olsa bir destek
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5 20m² opak plastik kaplama Yağmur suyunu toplamak ve doğal olaylardan 
korunmak için kullanılabilir. 

6 İki kutu çikolata Yiyecek rezervi

7 Balık tutma seti Listede çikolatadan daha aşağıda çünkü balık 
tutabileceğiniz garanti değil. 

8 45m naylon ip Malzemeleri bota sabitlemek için kullanılabilir. 

9 Yüzdürme cihazı Birinin suya düşme durumunda can simidi olarak 
kullanılabilir. 

10 Sıvı köpekbalığı kovucu Açıklamaya ihtiyaç yok!

11 ¼ litre Porto Riko romu
%80 alkol içerir ve olası yaralanmalarda güçlü bir 
dezenfektan olarak kullanılabilir; bunun dışında çok 
faydası yoktur, çünkü içilmesi susuzluğu arttırır. 

12 Küçük bir transistörlü radyo Faydası yok sayılır

13 Pasifik Okyanusu haritaları
İlave yön bulma ekipmanları olmadan hiçbir işe 
yaramazlar. Önemli olan sizin değil de kurtarma ekibinin 
nerede olduğu. 

14 Sivrisinek ağı Pasifik’te sivrisinek olmaz. 

15 Mesafe ölçen cihaz Bir masa ve kronometre olmadan işe yaramaz. 

İşaret verme ekipmanlarının hayatta kalmak için gerekli olanlara (yiyecek ve su) kıyasla daha üst 
sırada bulunmasını nedeni onlar olmadan yerinizin bulunup kurtarılma şansınızın olmamasıdır. Bu 
tip durumlarda kurtarılmalar ilk 36 saat içerisinde gerçekleşir ve kişi o süre boyunca yemek yeme-
den ve su içmeden hayatta kalabilir. 

Abigale’in hikayesi (Kültürlerarası Öğrenim)

Yaklaşık	süre 1  - 1sve 15 dakika

İhtiyaç	duyulan	ekipman,	
malzeme & alan

Çıktılar (her katılımcının hikayenin basılı olduğu bir çıktısı olması gereklidir)
A4 kağıt, tükenmez kalemler

Kullanım	Amacı Hem mentorlerin hem de mentilerin eğitimlerinde kullanılabilir. 

Hedefler Hedef, kültürel farklılıklara dair farkındalığın yanı sıra kültürler ve bireyler arasındaki 
farklı değerleri arttırmaktır. 
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Faaliyetin	«	adım	adım	»	
anlatılması

Katılımcılara aşağıdaki hikayenin birer kopyasını verin. 
“Abigale, nehrin karşı kıyısında yaşayan Tom’u sevmektedir. Yaşanan bir sel felaketi 
esnasında nehrin üzerindeki tüm köprüler yıkılmış ve geriye yalnızca bir adet tekne 
kalmıştır. Abigale, teknenin sahibi James’den kendisini karşı kıyıya geçirmesini ister. 
James kabul eder, fakat karşılığında Abigale’in onunla yatması konusunda ısrar eder. 
Abigale ne yapması gerektiğini bilmez ve annesine koşup ne yapması gerektiğini 
sorar. Annesi, Abigale’e onun işlerine karışmak istemediğini söyler. 
Çaresiz kalan Abigale, James ile yatar ve sonrasında karşı kıyıya geçer. Abigale, 
mutlulukla sarılmak ve olup bitenleri anlatmak üzere Tom’a koşar. Tom ou sertçe iter 
ve Abigale kaçar. Tom’un evinin yakınlarında Abigale Tom’un en yakın arkadaşı John 
ile tanışır. Ona da olup bitenleri anlatır. John, Abigale’e yaptıklarından ötürü Tom’a 
vurur ve kızla birlikte uzaklaşır.”
NOT: Orijinal hikayedeki tekne kaptanının adı Sinbad’dır. Ancak burada hikayeyi 
“kültürel açıdan daha nötr” kılmak adına James diye değiştirdik. 
Bu alıştırmayı katılımcılara, farklı değerleri öğrenmekle ilgili şeklinde tanıtın. Hikayeyi 
okumalarını ve her bir karakteri (Abigale, Tom, James, Abigale’in annesi ve John) 
davranışlarına göre sıralamalarını isteyin: en kötü davranan kimdi? İkinci en kötü 
davranan kimdi? vb. 
Katılımcıların çoğu sıralamalarını tamamladıktan sonra küçük gruplar (3 ila 6 kişilik) 
oluşturup karakterleri nasıl algıladıklarını tartışmalarını siteyin. Küçük grupların 
amacı, gruptaki herkesin onaylayacağı bir listeye ulaşmaktır. Listeyi oluşturmak 
için matematiksel yöntemlerden kaçınmalarını, bunun yerine neyin iyi ve neyin kötü 
olduğuna dair ortak bir anlayışa dayanmaları gerektiğini belirtin. 
Küçük gruplar listelerini oluşturduktan sonra tercihen bu aşamayı grupları orta 
büyüklükte gruplar oluşturacak şekilde (ilk küçük grupları 4 kişiden fazla yapmayın) 
birleştirerek tekrar edebilirsiniz. 
Alıştırmayı genel anlamda sonuçları bir araya getirip değerlendirin ve benzerliklerle 
farklılıkları tartışın. Yavaş yavaş insanların bu sıralamayı yaparken neleri göz önünde 
bulundurduklarını sormaya başlayın. Neyin iyi neyin kötü bir davranış olduğuna nasıl 
karar verebildiler? 
Oturum, kültürler arası öğrenimle ilgili kısa bir sunumla bitirilebilir. 

Kolaylaştırıcı	için	ipuçları,	
öneriler

Kurallar hakkında çok açık olmak ve geri bildirim esnasında kendi değerlerinizi açığa 
vurmamak çok önemlidir. Tüm sıralamaların normal olduğu açık bir ortam yaratmak 
ve bizim tuhaf ya da kötü davranış olarak nitelendirdiğimiz tartışmalar için insanları 
“suçlamaya” başlamamak önemlidir. 
Sunumdan sonra varsa sorular için süre verin. 

Teorik	girdi
(Kaynaklar	/	Biibliyografya)

Abigale hikayesi ilk olarak Avrupa Konseyi Kültürlerarası Öğrenim Seti dahilinde 
yayımlanmıştır. (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-
learning)
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Anket Örneği: Mentor Eğitimi Değerlendirmesi
 w Aşağıdaki eğitim içeriği benim için faydalıydı: 
 w Aşağıdaki eğitim içeriği benim için faydalı değildi:
 w Aşağıdaki eğitim içeriği, mentininmültecilik durumu/sosyokültürel ya da dil farklılıkları ile 

alakalızorlukları / güçlükleri aşmam konusunda yardımcı oldu: 
 w Aşağıdaki eğitim içeriğini kaçırdım:
 w Aşağıdaki eğitim içeriği, mentiyle aramızdaki ilişkiyi ve genel anlamda mentorluk sürecini 

gözlemleyip değerlendirmeme yardımcı oldu: 
 w Aşağıdaki eğitim içeriği, menti ile benim aramdaki farklılıkları yönetebilmem ve onun potan-

siyelini anlayabilmem konularında yardımcı oldu: 
 w Eğitimde neleri değiştirmek isterim? 
 w Menti ile şu andaki ortak çalışmamız hakkında nasıl hissediyorum? 

 o Tatmin edici
 o Daha az tatmin edici

 o Tatmin edici değil

Mentorler İçin Mülakat Kılavuzu
Mentorlere yönelik takip çalışmaları ile ilgili kendi mülakat kılavuzunuzu oluşturmak için faydalana-
bileceğiniz soru örnekleri aşağıdadır: 

1. Mentorluk süreci esnasında genel durumunuz nasıldı? 
2. En çok neyi beğendiğiniz / en iyi neyi yaptınız? 
3. Daha iyi nasıl yapılabilirdi / ne gibi sorunlarla karşılaştınız? 
4. Daha iyi ne yapılabilirdi / mentiningeçmişiyle (kültürel, etnik, dilsel, sosyokültürel ve ekonomik) 
ilgili ne gibi sorunlarla karşılaştınız? 
5. Mentinin tepkileri nasıldı? 
6. Neyi değiştirmek isterdiniz? 
7. Kültürlerarası farklılıklar konusunda ne gibi sorunlarla karşılaştınız? 
8. Sosyo-kültürel farklılıklarla ilgili karşılaştığınız güçlükleri nasıl aştınız? 
9. Kültürlerarası yetkinlikleri arttırmak ve mentiye karşı empati duygunuzu arttırmak için ne gibi 
araçlar / yöntemler kullandınız? 
10. Mentorluk süreci esnasında aranızdaki ilişki nasıl bir değişim gösterdi? 
11. Mentinin uyum sağlama sürecine nasıl bir katkınız oldu? 
12. Mentorluğunuz, mentinin sosyal ağını genişletip güçlendirebilir mi? 
13. Menti, aranızdaki ilişkiyi nasıl tarif ederdi? 
14. Menti, sizin mentorluğunuz nedeniyle yaşadığı değişimleri nasıl tarif ederdi (sosyal uyum açı-
sından)? 
15. Kültürlerarası, sosyo-kültürel farklılıkla ilgili sorunları aşma konusunda size yardımcı olan neydi? 
16. Mentininkendini geliştirmesi konusunda işine yarayan kaynaklar nelerdi? 
17. Sizin ve mentinin benzer / farklı geçmişleriniz aranızdaki ilişkiyi nasıl etkiledi? 
18. Menti için programın sağladığı faydaları nasıl tarif edersiniz? 
19. Programın size sağladığı faydaları nasıl tarif edersiniz? 
20. Mentinin de size bir şeyler öğretebildiğini düşünüyor musunuz? Yanıtınız evet ise bu ne olabilir? 
21. Öğrenme sürecinizi anlatmakla ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
22. Mentinin öğrenim sürecini anlatmak ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
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Mentorluk Hizmeti Alanlar İçin Mülakat Kılavuzu 
 
Mentilere yönelik takip çalışmaları ile ilgili kendi mülakat kılavuzunuzu oluşturmak için kullanabile-
ceğiniz bazı sorular aşağıda listelenmiştir. 
Unutmayın:Mentilerin dil becerileri sınırlıdır. Aşağıdaki sorular onlar için uyarıcı olabilir. 

1. Mentorunuzle birlikte ne gibi faaliyetler yaptınız? 
2. Bu faaliyetleri nasıl buldunuz? En çok hangisini sevdiniz? Hangisini hiç sevmediniz? 
3. Mentorunuzle aranızdaki sosyal temas nasıldı? 
4. Bu mentorluk programı esnasında yerel toplumla ilgili bilgi düzeyiniz arttı mı? 
5. Bu mentorluk programı esnasında, halihazırda yaşadığınız ülkenin diliyle ilgili beceriniz arttı mı? 
6. Bu program esnasında mentorunuzle geçirdiğiniz vakit esnasında en çok ne yapmaktan hoşlan-
dınız? 
7. Bu mentorluk ilişkisinde en iyi yaptığınız şey neydi? 
8. Ne gibi güçlükler veya sorunlarla karşılaştınız? Daha iyi yapabileceğiniz bir şey var mıydı? 
9. Mentorunuzle aranızdaki farklılıklar (kültürel, etnik, dilsel, sosyo-kültürel ve ekonomik) açısından 
ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Ve daha iyi ne yapılabilirdi? 
10. Mentorunuzun tepkileri nasıldı? Başlangıçta sizi şaşırtan, fakat sonrasında aranızdaki ilişki iler-
ledikçe açıklığa kavuşan şeyler oldu mu? 
11. Mentorunuz nerede ya da nasıl evinizde gibi hissetmeniz konusunda yardımcı oldu?  
12. Mentorunuzle birlikte yaptığınız hangi faaliyetler bu yeni topluluğun bir parçası gibi hissetmeniz 
konusunda size yardımcı oldu? 
13. Bu programda veya aranızdaki ilişkide neyi değiştirmek isterdiniz? 
14. Bu programı akranlarınıza tavsiye eder misiniz? Neden? 
15. Kültürel farklılıklarla ilgili güçlükleri nasıl aştınız? 
16. Kültürel yetkinliklerinizi ve mentorunuze karşı empati duygunuzu arttırmak için ne gibi araçlar 
/ yöntemler kullandınız? 
17. Bu program aynı zamanda bu yeni ülkedeki insanlara karşı da empati duygunuzun artmasına 
katkıda bulundu mu? 
18.Mentorluk süreci esnasında ilişkiniz nasıl değişti? Mentorunuze karşı? Bu yeni ülkeye karşı? Top-
lumuna ve kültürüne karşı? 
19. Mentorunuzun dilsel becerinize etkisi nasıl oldu? Okuma yazma becerinize? Girişimcilik becer-
inize? Kişisel ve kültürler arası becerilerinize? 
20. Mentorluk sizin sosyal çevrenizi güçlendirip geliştirebilir mi? Eğer yanıtınız evet ise mentorunuz 
bunu nasıl sağlayabildi? 
21.Mentorunuz aranızdaki ilişkiyi nasıl tarif ederdi? 
22. Yakın bir arkadaşınız / aile üyenizmentorunuzle aranızdaki ilişkiyi nasıl tarif ederdi? 
23. Sosyal yaşama dahil olmakla ilgili yaşadığınız değişiklikleri mentorunuz nasıl tarif ederdi? 
24. Kültürler arası farklılıkları aşmanıza yardımcı olan neydi? Sosyal yaşama dahil olmanızla ilgili 
becerilerinizi / yaklaşımlarınızı daha iyi bir hale getiren kaynaklar nelerdi? 
25. Sizin ve mentorunuzun benzer / farklı geçmişleriniz aranızdaki ilişkiyi nasıl etkiledi? 
26. Programın sizin için faydalarını nasıl tarif edersiniz? 
27. Programın mentorunuz için faydalarını nasıl tarif edersiniz? Peki ya toplum için? 
28. Sizin de mentorunuze bir şeyler öğretebildiğinizi düşünüyor musunuz? Yanıtınız evet ise, bu 
nedir? 
29. Mentorluk her ikiniz için de (hem mentor hem de menti) bir tür kazan-kazan durumu muydu? 
Neden? 
29. Mentorluk deneyiminiz / öğrenme sürecinizle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
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Kilit Yetkinlikler Üzerine Çalışma
Yetkinlikler üzerine düşünmek için bir faaliyet: 
1. Katılımcılar, kendi yetkinliklerini yansıtmak için aşağıdaki listeleri kullanabilir veyadaha önce di-
ğer mentor ve mentilerle yaptıkları paylaşım toplantılarından faydalanabilirler. 
2. Sonrasında kişisel değerlendirme kartları hazırlayabilir ve her bir kartın üzerine tek bir yetkinlik 
yazabilirler. 
3. Kartları masanın üzerine koyarlar. Katılımcılar, bu yetkinlik dahilinde bilgi, beceri veyatutumlarını 
geliştirdiklerini düşündüklerini kartların arasından seçebilirler. 
4. Katılımcılar kilit yetkinliklerle ilgili kendi sertfiikalarını (Youth pass) hazırlayabilir ve neyle ilgili 
olduğunu açıklayabilirler. Youth pass’e internet üzerinden erişim sağlanabilir. 

A. YAŞAM BOYU ÖĞRENİM İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

Aşağıdaki tanımlar, yaşam boyun öğrenim için kilit yetkinlikler Avrupa Referans Çerçevesi’nden 
alınmıştır. 
Yaşam Boyu Öğrenim için Kilit Yetkinlikler - Bir Avrupa Çerçevesi, Avrupa Parlamentosu ve Kon-
seyi’nin18 Aralık 2006 tarihli tavsiyelerinin ekidir ve 30 Aralık 2006/L394 tarihinde Avrupa Birliği 
Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

Ana dilde iletişim
‘Ana dilde iletişim kavramları, düşünceleri, duyguları, gerçeklikleri ve fikirleri hem sözlü hem de yazılı 
olarak (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ifade edebilme ve yorumlayabilme ve hem sosyal 
hem de kültürel bağlamlarda eğitim kurumlarında, işte, evde ve keyfi ortamlarda uygun ve yaratıcı 
bir şekilde dilsel olarak etkileşim kurabilme becerisidir. 

Yabancı dillerde iletişim
‘Yabancı dillerde iletişim, ana dille iletişimin temel beceri boyutlarını geniş biçimde kapsar: kişinin 
istek veya ihtiyaçları uyarınca kavramları, düşünceleri, duyguları, gerçeklikleri ve fikirleri hem sözlü 
hem de yazılı biçimde (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ifade edebilme ve yorumlayabilme 
ve hem sosyal hem de kültürel bağlamlarda eğitim kurumlarında, işte, evde ve keyfi ortamlarda 
uygun ve yaratıcı bir şekilde dilsel olarak etkileşim kurabilme becerisidir. Yabancı dilde iletişim aynı 
zamanda aracılık ve kültürlerarası anlayış gibi beceriler de gerektirir. Kişinin yetkinlik seviyesi dört 
boyut arasında (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve farklı diller arasında, kişinin sosyal ve kül-
türel çevresi, ihtiyaçları ve/veya ilgi alanlarına göre değişiklik gösterir.’

Matematiksel yetkinlik ve fen ve teknoloji alanlarındaki temel yetkinlikler
‘Matematiksel yetkinlik, farklı gündelik durumlarda karşılaşılan sorunları çözmek adına matematik-
sel düşünce becerisinin geliştirilip uygulanmasıdır. Matematiğe yatkınlığı temel alan bu yetkinlikte 
odak noktası süreç ve faaliyetin yanı sıra bilgidir. Matematikasel yetkinlik, farklı boyutlarda ma-
tematiksel düşünce biçimlerini (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunma (formüller, modeller, 
yapılar, grafikler, figürler) becerisi ve isteğini kapsar. Fen bilimlerinde yetkinlikse bilgi dağarcığını 
ve yöntem bilgisini, doğal dünyayı açıklamak için, soruları belirlemek ve gözleme dayalı sonuçlara 
varmak için kullanmak anlamındadır. Teknolojik yetkinlik, bu bilgi ve yöntem bilgisinin insanların 
algılanan istek veya ihtiyaçlarına cevaben uygulanması olarak görülmektedir. Fen bilimleri ve tek-
noloji alanlarındaki yetkinlik, insanların bireysel vatandaşlar olarak faaliyetleri ve sorumluluklarının 
neden olduğu değişimlerin farkında olmayı gerektirir. 

Dijital yetkinlik
‘Dijital yetkinlik, Bilgi Toplumu Teknolojilerinin (IST) güvenilir ve eleştirel bir şekilde iş, eğlence e ile-
tişim için kullanılmasıyla ilgilidir. ICT’deki temel becerilerle desteklenir: bilginin alınması, değerlen-
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dirilmesi, saklanması, üretilmesi, sunulması ve değiştokuş edilmesinin yanı sıra internet aracılığıyla 
ortak çalışma ağlarıyla iletişim ve bunlara katılım için bilgisayarların kullanılmasıdır.’

Öğrenmeyi öğrenmek
‘Öğrenmeyi öğrenmek;öğrenme, kişinin bireysel olarak veya grup içinde kendi öğrenimini organize 
etme, etkin zaman ve bilgi yönetimini de içeren bir yetkinliktir. Bu yetkinlik, kişinin kendi öğrenim 
süreci ve ihtiyaçlarının yanı sıra, başarılı bir şekilde öğrenmek için üstesinden gelmesi gereken güç-
lüklerin de farkında olma becerisini içerir. Bu yetkinlik, yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi, sindi-
rilmesi ve uyarlanmasının yanı sıra sağlanan kılavuzluklardan da faydalanılması anlamına gelir. 
Öğrenmeyi öğrenmek, öğrenen kişileri daha önceki öğrenim ve yaşam deneyimlerini temel alarak 
farklı bağlamlarda yeni bilgi ve becerileri kullanabilmeleri konusunda teşvik eder: evde, iş yerinde, 
eğitimde. Bireyin yetkinliği için motivasyon ve özgüven kritik önem taşır.’

Sosyal ve toplumsal yetkinlikler
‘Bunlar kişisel, kişilerarası ve kültürler arası yetkinlikleri içerir ve bireylere, özellikle de giderek daha 
geniş farklılıklar içeren toplumlardaki sosyal ve çalışma hayatlarında daha etkin ve yapıcı olmaları 
konusunda yeni davranış modelleri sağlar. Toplumsal yetkinlikler, bireylere toplum hayatına, sosyal 
ve poltik kavramlarla yapılara dair bilgileri ve faal ve demokratik katılıma olan bağlılıkları temel ala-
rak tamamen dahil olma olanağı tanır.’

İnisiyatif ve girişimcilik hissiyatı
‘İnisiyatif ve girişimcilik hissiyatı, bireyin fikirlerini eyleme geçirme becerisi anlamına gelir. Yaratıcılık, 
yenilikçilik ve risk almanın yanı sıra hedeflere varabilmek için proje planları yapabilme becerisini de 
içerir. Bu, bireyleri yalnızca gündelik hayatlarında evde ve toplumda değil, aynı zamanda kendi işleri 
bağlamında çalışma ortamlarında da fırsatları kaçırmama konusunda teşvik eder ve hem toplum-
sal hem de ticari hayata katkıda bulunmaları için ihtiyaç duyabilecekleri daha özel beceri ve bilgileri 
edinmelerini sağlar. Etik değerlere dair farkındalığı arttırıp iyi yönetim becerilerini teşvik etmelidir.’

Kültürel farkındalık ve ifade etme becerisi
‘Fikirlerin, deneyimlerin ve duyguların müzik, performans sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar da 
dahil olmak üzere yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin önemini takdir etmektir.’
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B. DİĞER YETKİNLİKLERİN LİSTESİ

Farklı değer ve inançları kabul etmek
Aktif dinleme
Aktif katılım
Sanatsal ifade
Bütçe yönetme becerileri
Bağlılık
Etkin iletişim kurma
Araştırma yapma
Ortak çalışma yürütme
Başarısızlıkla başa çıkabilme 
Yaratıcı görüntüleme 
Yaratıcılık
Eleştirel düşünce 
Kültürel farkındalık 
Değişimle başa çıkabilme 
Dijital yetkinlik 
Empati 
İnsanları yüreklendirebilme 
Avrupa vatandaşlığı 
Dayanışma duygularını ifade edebilme 
Yabancı dil becerileri 
Geri bildirim yapabilme/alabilme 
Grup çalışmalarını kolaylaştırma 
Başkalarına rehberlik etme 
Sorunları tanımlama 
Bağımsızlık 
Kültürler arası ortak çalışma 
Kültürler arası hassasiyet 
Diğer kültürlerle ilgili bilgi sahibi olma 
Liderlik becerileri 

Öğrenmeyi öğrenme 
Bağımsız yaşama 
Çatışmaları yönetme 
Proje yönetimi 
Stres yönetimi 
Zaman yönetimi 
Başkalarını motive edebilme 
Müzikal yetenek 
Uzlaşma becerileri 
Fotoğrafçılık
Planlama ve organizasyon becerileri 
Sunum becerileri 
Problem çözme becerileri 
Farklılığa ve çeşitliliğe saygı 
Sorumlu vatandaşlık 
Öz-farkındalık 
Özgüven 
Öz-yönetim 
İnisiyatif alma hissi 
Alışveriş 
Sorumluluk alma 
Öğretme/eğitim verme becerileri 
Takım çalışması 
Anlaşmazlıklara karşı tolerans 
Sorun giderme 
Kendi tutumlarını anlama 
Bağımsız çalışabilme 
Çok dilli / çok kültürlü bir ortamda çalışabilme 
Hayvanlarla çalışabilme 
Yazma becerileri 
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MENTORLUK GÜNLÜĞÜ
Aşağıda, mentorluk çiftine ait bir günlük oluşturmak için kullanabileceğiniz bir şablon bulabilirsiniz. 
Bu günlük, aradaki buzları eritmek ve ilk buluşma esnasında ortaya çıkabilecek bazı pratik sorun-
ların üstesinden geleblimeyi amaçlamaktadır ve sonrasında istenilen şekilde kullanılabilir (günce, 
adres defteri, dil sorunlarıyla ilgili çizim defteri vb.) 

SAYFA 1
Mentorun Sunumu
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mentim ile paylaşmak istediğim bir şey
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mentorun müsaitliği (haftanın gün ve saatleri):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Benim için buluşması kolay olan yerler (örn. park yeri olan yerler, … numaralı otobüsün durduğu 
yerler, ev civarında, iş / okul civarında vb.):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

SAYFA 2
Mentinin Sunumu
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mentorumle paylaşmak istediğim bir şey…
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mentinin müsaitliği (haftanın gün ve saatleri):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Benim için buluşması kolay olan yerler (örn. park yeri olan yerler, … numaralı otobüsün durduğu 
yerler, ev civarında, iş / okul civarında vb.):
……………………………………………………………………………………………………………………….

SAYFA 3
Program takvimi
Mentorluk programı ………….. başlayacak ve ………… kadar sürecek. 
Aşağıdakileri içerecek:
- mentorluk sürecinden önce bir eğitim dönemi:
TARİHLER: …………………………………………………………………..……..................................
………………………………………………………………………………………………………………….

- Mentor ve mentinin 2 ayda bir buluştuğu birmentorluk süreci:
- Katılımcılar arasında deneyimlerin paylaşılacağı bir toplantı: 
TAR HLER:……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………….

- Mentor ve mentinin 2 ayda bir buluştuğu birmentorluk süreci:

- Katılımcılar arasında deneyimlerin paylaşılacağı bir toplantı: 
TARİH LER:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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SAYFALAR 4:

HEDEFLER PIRAMIDI

Mentorluk programı için hedefleriniz nedir? Ne öğrenmeyi ya da ne gibi bir kazanım elde etmeyi 
amaçlıyorsunuz? Hedeflerinizi önem ve gerçekleştirme olasılığı sırasına göre diziniz: kısa vadeli 
hedefler aşağıda ve uzun vadeli hedefler yukarıda olacak şekilde. İşte: şimdi bir eylem planınız var! 
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YILDIZ YÖNTEMİ
Yetkinlik başarı ölçeği 1’den (en düşük) 10’a (en yüksek) kadar skorlandırılır. Her bir katılımcı kendi 
yetkinliklerini değerlendirirve yıldızın üzerine işaretler. Bu araç, programdaki gelişimi görselleştir-
mek için birkaç kez kullanılabilir: bu yaklaşım aynı zamanda içsel motivasyona, özgüvene ve tatmi-
ne de katkı sağlar. 
Öncelikle değerlendirici tarafından 10 yetkinlik üzerinde karar kılınabilir veya daha iyisi, grup içinde 
tartışılıp ortak bir kararla tüm takım üyeleri için ortak yetkinlikler şeklinde belirlenebilirler. 
Aşağıda, değerlendirmek üzere sunulabilecek olası yetkinliklerin listesini bulabilirsiniz: iletişim, 
problem çözme, sorumluluk, empati, derinlemesine düşünme, aktif dinleme, yaratıcılık, zaman 
planlama, oto kontrol. 

İletişim

Problem Çözme

Sorumluluk

Empati

Yansıtma



The Blob illustrations are licenced.
They are available for purshare in high quality resolution in the BlobShop

https://www.blobtree.com/
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MENTORLUK PROGRAMI Sonu 
DEĞERLENDİRME: MENTOR ANKETİ
 Lütfen yanıtlarınızı 1 ila 4 arasında puanlayınız: 
1 - Hiç katılmıyorum
2 - Katılmıyorum
3 - Katılıyorum
4 - Tamamen katılıyorum

MENTORPOWER KATILIMIYLA İLGİLİ TATMİN DURUMUM
Mentorluk programı esnasında:
1 - Menti olarak buluştunuz (yaklaşık olarak ayda 2 buluşma)
2- Menti le aranızda bir güven ilişkisi oluştuğunu hissediyorsunuz
3 - Program sonlandıktan sonra dahi mentiyle görüşmeye devam edeceğinizi düşünüyorsunuz

MENTORPOWER KATILIMINA BAĞLI YAŞADIĞIM DEĞİŞİMLER
Mentorluk programının aşağıdaki konularda size katkısı olduğunu hissediyorsunuz: 
4- Mültecilerle ilgili varsayımlarınızı sorgulamak
5- Mentinin kültürüne dair daha önceden bilmediğiniz / anlamadığınız yeni şeyler öğrenmek
6- Diğer insanlar ve kültürler hakkında daha meraklı olmak
7- Açık görüşlülüğünüzü ve farklılıklara dair anlayışınızı arttırmak
8- Kendinizi daha iyi tanımak
9- Özgüveninizi arttırmak
10- Özerkliğinizi arttırmak (kendimle ilgili seçimler yapabilirim)
11- Aidiyet duygunuzu arttırmak (yaşadığım yere ait olduğumu daha çok hissediyorum)
12- Destek verebilme becerinizi arttırmak (başkaları için bir şeyler yapabileceğimi hissediyorum) 

YETKİNLİK KAZANIMI
Mentorluk deneyiminiz esnasında aşağıdakilere dair yetkinlikler kazandığınızı hissediyorsunuz: 
13- Koçluk
14- İletişim 
15- Aktif dinleme
16- Sosyal beceriler
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MENTORLuK PROGRAM SONU 
değerlendirme: Menti ANKETİ
Lütfen yanıtlarınızı 1 ila 4 arasında puanlayınız: 
1 - Hiç katılmıyorum
2 - Katılmıyorum
3 - Katılıyorum
4 - Tamamen katılıyorum

MENTORPOWER KATILIMIYLA İLGİLİ TATMİN DURUMUM
Mentorluk programı esnasında:
1 - Mentorunuzle düzenli olarak buluştunuz (yaklaşık olarak ayda 2 buluşma)
2- Mentorunuzla aranızda bir güven ilişkisi oluştuğunu hissediyorsunuz
3 - Program sonlandıktan sonra dahi mentorunuzle görüşmeye devam edeceğinizi düşünüyorsunuz

MENTORPOWER KATILIMINA BAĞLI YAŞADIĞIM DEĞİŞİMLER
Mentorluk programının aşağıdaki konularda size katkısı olduğunu hissediyorsunuz: 
4- Diğer insanlar ve kültürler ilgili daha meraklı olmak
5- İş veya eğitim projenizle ilgili yeni fırsatlar keşfetmek
6- Kendinizi daha iyi tanımak
7- İçinde yaşadığınız topluma dair varsayımlarınızı sorgulamak
8- İçinde yaşadığınız topluma dair daha önceden bilmediğiniz / anlamadığınız şeyler keşfetmek
9- Özgüveninizi arttırmak
10- Özerkliğinizi arttırmak (kendimle ilgili seçimler yapabilirim)
11- Aidiyet duygunuzu arttırmak (yaşadığım yere ait olduğumu daha çok hissediyorum)
12- Destek verebilme arttırmak (başkaları için bir şeyler yapabileceğimi hissediyorum)
 
YETKİNLİK KAZANIMI
Mentorluk deneyiminiz esnasında aşağıdakilere dair yetkinlikler kazandığınızı hissediyorsunuz: 
15- Ev sahibi toplumu daha iyi anlamak
16- Konuşmak (yerel dilde) 
17- Yaşadığınız kentle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak
18- Kafanızı kurcalayan durumlarla ilgili kaynakları/kontakt kişileri/faydalı adresleri nerede 
bulacağınızı bilmek
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-» Dili İlerletmek

-» Profesyonel İletişim Ağı Oluşturmak

-» Profesyonel Eğitim / Staj Bulmak için 
Adımları Öğrenmek

-» Nasıl İş Aranacağını Öğrenmek

-» Ev Sahibi Kültürü Öğrenme ve Yerel 
Topluma Karışma Fırsatı

-» Katılımcılardan, her renkten bir adet 
yapışkan “çok-iyi” kartı almalarını 
isteyin. 

-» Etraflarında farklı renkli çok-iyi işaretleriyle 
motivasyonların fotoğrafını çekip yol gös-
termek üzere mentorlerle paylaşın. 

-» Dil desteği

-» Motivasyonları gruplarken, kaç adet grup 
oluşturursanız oluşturun katılımcılardan 
hiçbirini göz ardı etmeyin. 

-» Genel kimlik (Toplumsal 
cinsiyet, Yaş, Milliyet, vb.)

-» Sosyal durum (bekar, evli, 
anne, baba, vb.)

-» Karakter (utangaç, cesur, içe 
dönük, vb.)

-» Bilgi ve sosyal beceriler (ini-
siyatif alma, kibar davran-
ma, vb.)

-» Meslek (çalışıyor, öğrenci, 
evde, vb.)

-» Farklı gruplara mensubiyet 
(sosyal, spritüel, vb.)

-» Kendinizi tanımlayan hobi-
ler (müsizyen, sporcu, vb.)

-» Vb…

-»  6 satır: kimliğin farklı yönleri

-» 5 kolon: İlk kolonla sıralana-
cak 4 durum




