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Yönlen Eğitimi
Yönlen Ara 

Değerlendirmeleri

Atölye Kuralları





Onlara, ‘Bu topu, yaşamınızın merkezi olarak düşünün ve 

yaşamınızın merkezinde ne(ler) olduğunu bizimle paylaşın’ dedik.



Hayallerimiz,
Hedeflerimiz ve 

Sonuçları



Hayali gezintiye 
çıktık.



Geleceğimi Tasarlıyorum Afişleri





‘Hayaline ramak kalan yolda son 

hız ilerliyorum.

Küçük küçük başarılarla büyük 

başarılara ulaşıldığını bildiğin için 

bir süre sonra elde edebileceğin 

başarının hayalini ve mutluluğunu 

yaşıyorsun.

Bir yandan çalışıp bir yandan 

okuyorum. 

Hayata alışıyorum.

Amatör olarak fotoğrafçılık 

yapıyorum. Bölümleri hazır olan 

kitabımı yayınlıyorum.

Belki en sevdiğim spor dalı olan 

futbolu oynuyorum...’







POY’ladık...



Yönderlik Programı’nın şu ana kadar 
kendisine kattıkları



Bilimsel gelişmeler 

konusunda, yeni bakış 

açıları kazanmam 

konusunda ve gelecek ile 

ilgili hayallerimin daha 

fazla şekillenmesinde, 

hukuksal alandaki 

gelişmeler...

Kendimi tanımama 

yardımcı oldu, özgüvenimi 

arttırdı ve potansiyelimin 

farkına varmamı sağladı, 

hiç tanımadığımız bir 

insanın, birçok tanıdığımız 

insandan daha yakın 

olabileceğini ve bize destek 

olabileceğini gösterdi.



Kendimi sevmeyi/kendime 

değer vermeyi, hayata 

olumlu bakış açısından 

bakabilmeyi, paylaşım 

yapmaktan korkmamayı ve 

kendimi ifade edebilmeyi 

öğrendim.

Net kararlar vermemi 

sağladı, kendime olan 

saygımı arttırdı, inanarak 

ve çalışarak istediğim 

başarıya ulaşabileceğim.



İnsanlarla iletişim kurma isteğimi 

artırdı. Çok fazla hayal 

kurmazdım, şimdi daha güzel ve 

olumlu hayaller kuruyorum. Bana 

olumsuz şeyler söylendiğinde 

hemen reddetmeyip nedenini 

sormayı öğrendim. Meslekleri 

daha çok araştırmayı öğrendim.

Başkalarını mutlu 

edebilmek için benim de 

mutlu olmam gerektiğini 

öğrendim. Farklı bakış 

açıları kazandım. 

Gözlem yapmanın çok 

önemli olduğunu 

öğrendim.



Yönderlik Programı’nda 

en çok zorlandıkları şeyler



Aslında ilk 

görüşmemde ne 

konuşacağımı 

bilmediğim için 

tereddüt içindeydim. 

Ama Yönderimin 

samimi yaklaşımı 

sayesinde bunu aştım.



Görüşme 

zamanlamalarının 

düzenlenmesi

1

İlk görüşmelerde 

kendilerini ifade 

etmeye ilişkin 

çekingenlikleri

2Görüşmelerini 

daha sessiz bir 

yerde yapabilmek 

için mekan 

arayışları

3



Yönderlik Programı’nda 

ne olsa daha iyi olur



Yönder ile daha 

çok yüz yüze 

görüşme,

Daha çok aktivite,

Daha fazla 

öğrencinin 

Yönderlik desteği 

alması...



Yönderlik Programı

Değerlendirmeleri



Yönlen olmaktan 

ne kadar mutlu? 4,66

Programın iletişim becerilerini ne kadar geliştirdiğini düşünüyor? 4,16

Programın geleceğe olan bakışını 

ne derece olumlu etkilediğini düşünüyor? 4,53

Programın kendine olan bakışını 

ne derece olumlu etkilediğini düşünüyor? 4,19

Yönderiyle görüşmelerinde 

kendini ifade edebilmek için ne kadar olanak bulmuş? 4,34

Yönderinin program süresince kendisine 

ne kadar (sosyal) destek sağladığını düşünüyor? 4,31

Yönderinin hedeflerine ulaşmasında ve kariyerini planlamasında (bölüm, 

üniversite, meslek/çalışma alanları, vb.) onu ne kadar motive etmiş? 4,66

Diğer arkadaşlarının da bir Yönderi olması gerektiğini düşünen

Yönlen sayısı 100%
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Yönderi ile görüşme süresini

yeterli bulmayıp arttırılmasını öneren

Yönlen oranı %27



Yönderinle iletişiminde 

ne kadar girişimci ve açıksın? 4,03
Yönderine sürece ilişkin 

ne sıklıkta geribildirim veriyorsun? 4,09
Yönderinden sürece ilişkin 

ne sıklıkta geribildirim alıyorsun? 4,25
Yönderinle eğitim ve/veya kariyer hayatın ile ilgili 

isteklerini/hayallerini/hedeflerini ne sıklıkta paylaşıyorsun? 4,44
Senin için önemli olduğunu düşündüğün ya da kendini geliştirmek istediğin 

alanları Yönderinle ne sıklıkta konuşuyorsun? 4,34
Yönderinle birlikte 

aldığınız kararları ne derece uygulayabiliyorsun? 4,03
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Size mektup yazdılar...



Zihin Akışında 
Değerlendirdiler...



Bugün keyif veren şey:
Kartlar,

Kart yorumlarken eşleştiğimiz kişiler,

İsmet’in gelmesi...

Bugün öğrendiğim 
şey:

Hayallerimin peşinden gitmek...

Şu an hissettiğim şey:
Mutluluk,

Heyecan,

Yorgunluk...



Hayalim:
İyi bir üniversite,

Karşı tarafın zarar görmeyeceği şekilde 
kararlar vermek,

Mimar olmak,

Bence iyi insan olmak...

Yönderim olmasaydı:
Birçok şeyi bu kadar açık 

paylaşamazdım,

Kendimden emin olamazdım...

Huzurla,

Mutlu,

Heyecanla,

Kafam karışık 

ayrılıyorum...



1 ay içinde:

Hedeflerim için derslerime daha çok 
çalışacağım,

Daha çok düşüneceğim,

Hayallerim için daha çok çalışacağım.

Ben Yönder olsam:
Mustafa abi gelirdim,

Gururlu olurdum...

Yönderlik tek kelime ile:
Güven,

Harika...





Teşekkürler

www.celikelegitimvakfi.org

Bizi takip edin:

http://www.celikelegitimvakfi.org/
https://www.instagram.com/celikelegitimvakfi/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A7elikel-e%C4%9Fitim-vakf%C4%B1/

