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Bu proje (Benim Akran Yönderim, 2017-1-TR01-KA205-039752)
Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı tarafından finanse
edilmektedir. Ancak, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı
buradaki bilgiler kullanılarak doğabilecek sorunlardan hiç bir
şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu proje, AB Erasmus+ programı tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Komisyonu ve
Türkiye Ulusal Ajansı buradaki bilgiler kullanılarak doğabilecek sorunlardan hiç bir şekilde
sorumlu tutulamaz.
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Mentör – Menti Gelişim Gözlem Formu
Bu form, mentörler ve mentilerin gelişimini gözlemlemek ve değerlendirmek için
oluşturulmuştur. Benzer becerileri ifade eden yargılar (sorular), sürecin başında,
ortasında ve sonunda tekraren sorulmuştur. Süreç sonunda bu yargılar bir tablo
aracılığı ile değerlendirilecek, mentör ve mentinin gelişimi kolaylıkla
gözlemlenebilecektir.
Bu form 3 defa farklı zamanlarda doldurulacaktır. İlki mentörlük programının
başında, ikincisi mentörlük programının ortasında ve üçüncüsü mentörlük
programının sonunda doldurulacaktır. İlk formun, ilk mentör-Menti buluşmasının
öncesinde doldurulması tavsiye edilir. Daha sonra doldurulacak ise, kişinin süreç
öncesi durumunu (becerilerini) düşünerek doldurulması hatırlatılmalıdır.
Formda değerlendirilmesi istenen yargılar (sorular), akran mentörlüğü
programında mentör ve mentinin tecrübelerini ve kazanımlarını değerlendirmek
üzere titiz bir çalışmayla oluşturulmuştur. Yargılara vereceğiniz cevaplar çok
önemlidir ve akran mentörlüğü programının iyileştirilmesine katkı sunabilir.
Formda mentiler için 20 adet yargı, 3 adet boşluk doldurma; mentörler için 15
adet yargı ve 3 adet boşluk doldurma bulunmaktadır.
Lütfen sorulara mümkün olduğunca dürüst cevaplar veriniz. Bize zaman
ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Soruları cevaplarken aşağıdaki kriterleri kullanınız.
1- Kesinlikle Katılmıyorum
2- Katılmıyorum
3- Emin Değilim
4- Katılıyorum
5- Kesinlikle Katılıyorum
For Example Q1: “Her zaman yeni şeyler denemeyi severim.”
12345-

Strongly Disagree : Yeni şeyler denemeyi hiç sevmem.
Disagree
: Yeni şeyler denemeyi sevmem.
Not Sure
: Bazen yeni şeyler denemeyi sevmem.
Agree
: Yeni şeyler denemeyi severim
Strongly Agree
: Yeni şeyler denemeyi çok severim
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Her zaman yeni şeyler denemeyi severim.

2

Yargılanmak ile ilgili endişem yoktur.

3

Görünüşümden memnunum.

4

İş yerinde engelliliğimin sorun olmayacağını düşünüyorum.

5

İş yerinde yeni arkadaşlar edinebilirim.

6

Sosyal ortamlarda kendimi rahat hissederim.

7

Başkalarının düşüncelerine değer verir ve dinlerim.

8

Kendimi sorumluluk almak için hazır hissediyorum.

9

Bir takımın üyesi olarak çalışmaya hazırım.

10
11
12

Katılıyorum

2

3

4

Kendim kariyer hedef ve amaçlarımı açıkça tanımlayabilirim.
İş hayatında, duygularımı ve beklentilerimi açıkça ifade
edebilirim.

13

Güçlü ve zayıf yönlerimi biliyorum.
İyi bir özgeçmişin nasıl hazırlandığını biliyorum.

14

İş görüşmesi için kendimi hazır hissediyorum.

15

Yeni iş fırsatlarını nasıl bulacağımı biliyorum.

16

Becerilerimi nasıl geliştireceğimi biliyorum.

17

İnsanlarla rahat iletişim kurabilirim.

18

Hedeflerimi gerçekleştireceğime inanıyorum.

19

İş arama konusunda başka insanlara yardımcı olabilirim.

20

Mentörlük programının bana katkı sunacağını düşünüyorum.

Aşağıdaki boşlukları cümleyi tamamlayacak şekilde (varsa) doldurunuz.
22

... konusunda endişelerim var.

23

... konusunda kendimi hazır
hissetmiyorum.

24

... konusunda ne yapılacağını
bilmiyorum.
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KatılıyorumKesinlikle

1

Emin Değilim

1

Katılmıyorum

-1İlk Buluşmadan Önce
-Bu form menti tarafından doldurulacaktır-

KatılmıyorumKesinlikle
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5

İş yerinde yeni arkadaşlar edinebilirim.

6

Sosyal ortamlarda kendimi rahat hissederim.

7
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Mentörlük programının bana katkı sunacağını düşünüyorum.

Aşağıdaki boşlukları cümleyi tamamlayacak şekilde (varsa) doldurunuz.
22

... konusunda endişelerim var.

23

... konusunda kendimi hazır
hissetmiyorum.

24

... konusunda ne yapılacağını
bilmiyorum.
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KatılıyorumKesinlikle

1

Emin Değilim

1

Katılmıyorum

-2İkinci Buluşmadan Sonra
-Bu form menti tarafından doldurulacaktır-

KatılmıyorumKesinlikle
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KatılıyorumKesinlikle

1

Emin Değilim

1

Katılmıyorum

-3Üçüncü (veya son) Buluşmadan Sonra
-Bu form menti tarafından doldurulacaktır-

KatılmıyorumKesinlikle
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Engelli biri ile rahatlıkla iletişim kurabilirim.

2

Menti ile kişisel ilişkimi nasıl yöneteceğimi biliyorum.

3

Başkalarının düşüncelerine değer verir ve dinlerim.

4

Empati yapabilirim.

5

Mentime liderlik edebilirim.

6

Kendimi bir mentinin sorumluluğunu almaya hazır hissediyorum.

7

Bir takımın üyesi olarak çalışmaya hazırım.

8

Birinin zayıf ve güçlü yanlarını tanımlamakta iyiyimdir.
Metnimin iletişim becerilerini geliştirme konusunda kendime
güveniyorum.
Yeni iş fırsatlarını nasıl bulacağımı biliyorum.
Mentörlük sürecinde gerekli bilgilere (CV oluşturma, iş görüşmesi,
iş arama vb.) nasıl ulaşacağımı biliyorum.
Mentime istihdamla ilgili öneriler verebilirim.

9
10
11
12
13
14
15

Katılıyorum

2

3

4

Gerekli durumlarda doğru karar verebilirim.
Bir sorunla karşılaştığımda nasıl çözüm bulacağımı biliyorum
(mentinin olumsuz davranışları karşısında veya bu konuda bilgiye
ihtiyacım olduğunda)
Mentörlük programının kişisel (iletişim) becerilerimi
geliştireceğini düşünüyorum.

Aşağıdaki boşlukları cümleyi tamamlayacak şekilde (varsa) doldurunuz.
16

... konusunda endişelerim var.

17

... konusunda kendimi hazır
hissetmiyorum.

18

... konusunda ne yapılacağını
bilmiyorum.
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KatılıyorumKesinlikle

1

DeğilimEmin

1

mKatılmıyoru

-1İlk Buluşmadan Önce
-Bu form mentör tarafından doldurulacaktır-

KatılmıyoruKesinlikle

EU Erasmus + project
“Mobile youth peer mentoring application
to facilitate distance mentoring guidance
for youth with disabilities”
Project number: 2017-1-TR01-KA205-039752

5

Engelli biri ile rahatlıkla iletişim kurabilirim.

2

Menti ile kişisel ilişkimi nasıl yöneteceğimi biliyorum.

3

Başkalarının düşüncelerine değer verir ve dinlerim.

4

Empati yapabilirim.

5

Mentime liderlik edebilirim.

6

Kendimi bir mentinin sorumluluğunu almaya hazır hissediyorum.

7

Bir takımın üyesi olarak çalışmaya hazırım.

8

Birinin zayıf ve güçlü yanlarını tanımlamakta iyiyimdir.
Metnimin iletişim becerilerini geliştirme konusunda kendime
güveniyorum.
Yeni iş fırsatlarını nasıl bulacağımı biliyorum.
Mentörlük sürecinde gerekli bilgilere (CV oluşturma, iş görüşmesi,
iş arama vb.) nasıl ulaşacağımı biliyorum.
Mentime istihdamla ilgili öneriler verebilirim.

9
10
11
12
13
14
15

Katılıyorum

2

3

4

Gerekli durumlarda doğru karar verebilirim.
Bir sorunla karşılaştığımda nasıl çözüm bulacağımı biliyorum
(mentinin olumsuz davranışları karşısında veya bu konuda bilgiye
ihtiyacım olduğunda)
Mentörlük programının kişisel (iletişim) becerilerimi
geliştireceğini düşünüyorum.

Aşağıdaki boşlukları cümleyi tamamlayacak şekilde (varsa) doldurunuz.
16

... konusunda endişelerim var.

17

... konusunda kendimi hazır
hissetmiyorum.

18

... konusunda ne yapılacağını
bilmiyorum.

Bu proje, AB Erasmus+ programı tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Komisyonu ve
Türkiye Ulusal Ajansı buradaki bilgiler kullanılarak doğabilecek sorunlardan hiç bir şekilde
sorumlu tutulamaz.

KatılıyorumKesinlikle

1

DeğilimEmin

1

mKatılmıyoru

-2İkinci Buluşmadan Sonra
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Kişisel Beceriler
1

Her zaman yeni şeyler denemeyi severim. (Özgüven)

2

Yargılanmak ile ilgili endişem yoktur. (Özgüven)

3

Görünüşümden memnunum. (Özgüven)

4

İş yerinde engelliliğimin sorun olmayacağını düşünüyorum. (Sosyallik)

5

İş yerinde yeni arkadaşlar edinebilirim. (Sosyallik)

6

Sosyal ortamlarda kendimi rahat hissederim. (Sosyallik)

7

Başkalarının düşüncelerine değer verir ve dinlerim. (Özyönetim)
Kendimi sorumluluk almak için hazır hissediyorum.
8
(Doğruluk/Dürüstlük)
Sosyal Beceriler
Bir takımın üyesi olarak çalışmaya hazırım. (Bir takıma üye olarak
9
katılma)
10

Kendim kariyer hedef ve amaçlarımı açıkça tanımlayabilirim. (Liderlik
yapma)

11

İş hayatında, duygularımı ve beklentilerimi açıkça ifade edebilirim.
(Liderlik yapma)

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Güçlü ve zayıf yönlerimi biliyorum. (Liderlik yapma)
İyi bir özgeçmişin nasıl hazırlandığını biliyorum. (Problem çözme-Karar
verme)
İş görüşmesi için kendimi hazır hissediyorum. (Problem çözme-Karar
verme)
Yeni iş fırsatlarını nasıl bulacağımı biliyorum. (Problem çözme-Karar
verme)
Becerilerimi nasıl geliştireceğimi biliyorum. (Problem çözme-Karar
verme)
İnsanlarla rahat iletişim kurabilirim. (Sosyallik)
Hedeflerimi gerçekleştireceğime inanıyorum. (Problem çözme-Karar
verme)
İş arama konusunda başka insanlara yardımcı olabilirim. (Liderlik
yapma)
Mentörlük programının bana katkı sunacağını düşünüyorum.
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3Değerlendirme-

2Değerlendirme-

Tüm menti değerlendirme sonuçlarını buraya kaydediniz.
Lütfen kutucuklara sadece numara yazınız.

1Değerlendirme-

Tüm kayıtlar için form:
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1

Engelli biri ile rahatlıkla iletişim kurabilirim. (Kapsamlı iletişim kurma)

2

Menti ile kişisel ilişkimi nasıl yöneteceğimi biliyorum. (Liderlik yapma)

3

Başkalarının düşüncelerine değer verir ve dinlerim. (Liderlik yapma)

4

Empati yapabilirim. (Liderlik yapma)

5

Mentime liderlik edebilirim. (Liderlik yapma)
Kendimi bir mentinin sorumluluğunu almaya hazır hissediyorum.
(Doğruluk/Dürüstlük)
Bir takımın üyesi olarak çalışmaya hazırım. (Bir takıma üye olarak
katılma)
Birinin zayıf ve güçlü yanlarını tanımlamakta iyiyimdir. (Liderlik
yapma)
Metnimin iletişim becerilerini geliştirme konusunda kendime
güveniyorum. (Liderlik yapma)
Yeni iş fırsatlarını nasıl bulacağımı biliyorum. (Liderlik yapma)
Mentörlük sürecinde gerekli bilgilere (CV oluşturma, iş görüşmesi, iş
arama vb.) nasıl ulaşacağımı biliyorum. (Diğerlerine Öğretme)
Mentime istihdamla ilgili öneriler verebilirim. (Diğerlerine Öğretme)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gerekli durumlarda doğru karar verebilirim. (Liderlik yapma)
Bir sorunla karşılaştığımda nasıl çözüm bulacağımı biliyorum (mentinin
olumsuz davranışları karşısında veya bu konuda bilgiye ihtiyacım
olduğunda)
(Problem çözme-Karar verme)
Mentörlük programının kişisel (iletişim) becerilerimi geliştireceğini
düşünüyorum.
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3Değerlendirme-

2Değerlendirme-

Tüm mentör değerlendirme sonuçlarını buraya kaydediniz.
Lütfen kutucuklara sadece numara yazınız.

1Değerlendirme-

Tüm kayıtlar için form:

