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Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. 
Bu yayın (iletişim) yalnızca yazarların bakış açısını yansıtır ve Komisyon, içerilen bilgilerin her hangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 

Mentorluk – başarıya erişmek için bir yol! 

Güncel Durum 

Yaşça daha büyük ve tecrübeli aktif nüfus, daha genç ve tecrübesiz aktif nüfusa Avrupa’daki işveren 

sisteminin güçlü bir ayağı olan KOBİ’lerdeki işlerinde ve kariyerlerinde yanlarında olacak nesiller arası 

bilgi ve deneyim transferi sürecinde kullanılabilecek önemli bir bilgi ve beceri sermayesine sahip 

durumdadır. Bu alanda önceki çalışmaları nedeniyle 6 farklı ülkeden - Portekiz, Belçika, Türkiye, 

Slovakya, Polonya ve İngiltere - 7 ortağın biraraya gelmesiyle oluşmuş olan konsorsiyum, mentorluğu, 

KOBİ’ler içindeki nesiller arasında, rekabetçiliği iyileştirmeye ve hayat boyu öğrenmeye  yönelik 

deneyim ve yeterlilikler alış-verişini teşvik etmek için bir fırsat olarak tanımlamıştır. The first phases of 

BMW – İşyerinizde Mentor Olun projesinin ilk aşamaları, KOİ’lerdeki mentorluk kültürü hakkında; 

mentorluk fırsatlarının tespit edilmesi, firmaların kendi gelişim stratejileri içinde mentorluğu nasıl 

gördükleri, mentorluğun benimsenmesi için mevcut yönetim kapasitesi, mentorluk deneyimleri, vb. ve 

projeye dahil olan ülkeler arasında karşılaştırmaları da kapsayan derinlemesine araştırmaların yapılması 

niteliğindeydi. 

 

Şu ana kadar gerçekleştirdiklerimiz 

Bu proje, halihazırda var olan ve onaylanmış araçların ve metodolojilerin transfer edilerek, yeni hedef 

gruplara adapte edilmesi, test edilmesi ve onaylanmasını kapsamaktadır. Bu transfer sürecinde, 

projede şu ana kadar gerçekleştirilenler şunlardır: 

- KOBİ’lerde Mentorluk düzenlemesi için BİT tabanlı yeni bir çerçeve; 
- e-mentorlar için yenilikçi bir kursu da içeren öğrenme programına katılanların sertifikalandırılması için 

bir metodoloji; 

- etkili ve verimli bir mentorluk ilişkisini desteklemek için mentiye yönelik yenilikçi bir kılavuz; 

- e-Mentor olmak için mentorluk sistemini/sonuçlarını ve mentorluk ilişkisini değerlendirmeye yönelik 

bir geribildirim sistemini de içeren BİT tabanlı bir eğitim.  

 

Gelecekteki Adımlar 

Bir sonraki adım, potansiyel kullanıcıların eğitim faaliyetlerinde yer almalarına ve BMW platformuyla 

tanışmalarına, BMW projesinin başardıklarını ve ilgili faydalarını bilmelerine olanak sağlayabilmek 

amacıyla, geliştirilmiş olan modüllerin tanıtımını yapmaktır. Bu tanıtım kapsamında, küçük firmalar, 

geliştirilmiş olan e-öğrenme modüllerini BMW platformunda test edeceklerdir.  
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Ortaklık  

Ülke Ortak kurumun adı web sitesi  

 

PORTEKİZ CTCP www.ctcp.pt 

BELÇİKA JONAC www.jonac.be 

BELÇİKA OBELISK www.obelisk.be  

TÜRKİYE POINT  www.pnt-grp.com  

SLOVAKYA COOP www.vic.sk  

POLONYA PROFUTURA www.profutura.poznan.pl   

İNGİLTERE INOVA www.inovaconsult.com  

Genel bilgi 

1. Projenin süresi: Ekim 2013- Eylül 2015 ve Proje web sitesi www.bmw-eu.net 

2. Kişilerin başka bir ülkede staj yapmasına olanak sağlayan ‘hareketlilik’ girişimlerini, yenilikçi 
uygulamaların transferi veya geliştirilmesi için işbirliği projelerini, ve sektördeki güncel temalara 
odaklanan networkleri içeren ve değişen boyutlardaki pek çok farklı tipte faaliyeti fonlamakta olan 
Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programının (http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-programme/doc78_en.htm) bir parçası olarak Leonardo da Vinci 
(http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html ), mesleki eğitim 
sektöründeki organizasyonlara Avrupa’nın her yerinden ortaklarla çalışma, en iyi uygulamalarla 
ilgili bilgi alışverişinde bulunma, ve personellerinin uzmanlıklarını arttırma olanağı sağlar. Mesleki 
eğitimi genç insanlar için daha çekici yapmayı hedefleyen ve insanların yeni beceriler, bilgi ve 
nitelikler kazanmasına yardım eden bu alt-program aynı zamanda Avrupa işgücü piyasasının 
toplam rekabetçiliğini de arttırmaktadır. 


