Biliyoruz ki,
Eğitim Yoluyla
Yaşam Kalitesini
Artırmak mümkün…

Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına uygun yenilikçi sistemler
geliştirilmesi, uygulanması, yapılan uygulamaların sonuçlarının
denetlenmesiyle hizmet bütünlüğü sağlayan İstanbul
merkezli, yurtdışı bağlantıları olan ve inovasyon transferi yapıp
belgelendiren bir danışmanlık kuruluşudur.
Eğitim ile ilgili tüm alanlarda düzenli ve 360 derece analiz yapar,
elde ettiği bulguların senteziyle sektördeki diğer oyunculardan
ayrışmak isteyen kurum ve kişilere özel tasarlanmış hizmetler
sunar.

İlkelerimiz
• Tüm hizmetlerimizde “çocuğun yüksek faydasını” önceliğe alırız.
• İşlerimizi yaparken etik çerçeve içinde kalır ve iyi niyet esasını
önemseriz.
• Saha gerçeğine uygun çalışmalar yaparız.
• Hizmetlerimizi “İhtiyaca görelilik” kavramının üzerine oluştururuz.
• Bilimsel ve somut fayda üreten sistemler oluştururuz.
• Evrensel değerleri kabul eder, farklılıklara saygı duyar, birlikte iş
yapabilmenin gücünü önemseriz.

Kimlere Hizmet
Sağlarız?
• Var olan eğitim kurumunu farklı uygulamalarla ayrıştırmak ve
geliştirmek isteyen eğitim yöneticilerine
• Eğitim kurumunda mali ve sosyal sürdürülebilirlik hedefleyen
büyüme odaklı eğitim yatırımcılarına
• Başarma ve yeni kariyer hedefi olan eğitimcilere , öğrenci ve
eğitimin önemli bir paydaşı olan ebeveynlere
• Sektörde fark yaratmak üzere yola çıkan eğitim yatırımcısı
adaylarına

HİZMETLERİMİZ
EĞİTİM
YATIRIMCISI
Yatırım Değerlendirme ve
Doğrulama Hizmetleri

EĞİTİM
YÖNETİCİSİ
Kurumsal Ölçümleme ve
Tanılama Hizmetleri

• Yatırım Öncesi Fizibilite, Çevre Analizi ve
Yatırım Alternatifleri Haritası

• Veli Memnuniyeti Ölçümlemesi ve Gelişim
Haritası

• Birleşme, Devralma ve Bölünmeler

• Çalışan Memnuniyeti Ölçümlemesi ve
Gelişim Haritası

Mevcut Eğitim Yatırımına
Yönelik Geliştirme Hizmetleri

• Gölge Veli Uygulaması

• Kurumsal Analiz ve Değerlendirme

Döngüsel Okul Yönetim Sistemi

• Politika ve Prosedürlerin Oluşturulması

Yenilikçi Dersler Tasarımı

• Görev Tanımları Oluşturulması ve
Performans Yönetim Sisteminin
Kurulması

Eğitim Yöneticisini
Geliştirme Eğitimleri

Franchise Sistemi Kurma /
Geliştirme

• Finans Okur Yazarlığı ve Bütçe Yönetimi
Eğitimi

Eğitim Yatırımcısı Geliştirme
Hizmetleri

• Temel İK Becerileri ve Entelektüel
Sermaye Yönetimi Eğitimi

• Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşme
Hukuku

• Kayıt Temelli İletişim Eğitimi

• Mali Tablolarla Dostluk ve İşletme
Yönetiminde Doğru Kaynak Dağılımı

• Durumsal Liderlik

• Yenilik Transferi Sağlayacak Yurtdışı
Eğitim Gezileri
Eğitimci ve Yönetici Havuzu
Denetim ve Güvence Hizmetleri
• Operasyon Denetimi
• Finansal Denetim
• Eğitim Denetimi
• Yolsuzluk Denetimi
• İç Denetim Hizmetleri (Risk temelli,
düzenli denetim hizmetleri)
• Risk Yönetimi
• İç Kontrol Sisteminin Kurulması

• Karar Verme ve Problem Çözme

ÖĞRENCİ
 VELİ
(P-F Sistemi ) Kariyer Odaklı
Akademik ve Gelişimsel Planlama

EĞİTİMCİLER
Fonksiyonel Eğitimci Eğitimleri

• Kariyer Yatkınlık Envanteri

• Uzaktan Eğitim Tasarımı
(Universal Design of Learning -UDL)

• Bireysel SWOT Analizi (Öğrenci ve Veli
Odaklı)

• Öğrenme Ortamı Tasarımı

• Ebeveyn Yaklaşımı Mülakatı
• Öz Değerlendirme Görüşmesi
• Hedef Belirleme ve Profesyonel Koçluk
Öğrenci ve Veli Eğitimleri
• Yurtdışı Üniversite Başvuruları İçin
Bilinmesi Gereken Her Şey: Nereden ve
Nasıl Başlamalıyım?
• Yurtdışı Üniversite Başvuruları İçin CV
Zenginleştirme Danışmanlığı

• Oyun ve Öğrenme
• STEM – R
• Ölçme Değerlendirmede Yenilikçi
Yaklaşımlar
• Okul Kulüpleri Çalıştırma ve Geliştirme
• Öğrenme Materyali Hazırlama ve Materyal
Denetimi
• Dünya Eğitimde Nereye Gidiyor ?
• Sunum Becerileri
• Sınıf Liderliği
• Tübitak, Teknofest ve Uluslararası
Yarışmalara Hazırlanma Süreçleri
• Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti , Big Data
vb Alanların Ders Ortamına Katılması
• Okul OrtamInda Wellbeing ve SEL
Uygulamalarının Oturtulması
• Kalıcı Harmanlanmış (Blended) Eğitim
Stratejilerinin Geliştirilmesi

Eğitim
Yatırımcısı İçin
Hizmet
Modülleri

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.
Peter Drucker
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Değer Yaratır, Liderlik Eder

YATIRIM DEĞERLENDİRME VE DOĞRULAMA HİZMETLERİ
Yatırım Öncesi Fizibilite, Çevre Analizi ve Yatırım Alternatifleri Haritası
Türkiye’de son yıllarda özel öğretim kurumlarının sayıca artmış olması, eğitim sektörüne yatırım yapmış olan
ve/veya yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların daha dikkatli hareket etmeleri gereğini zorunlu hale getirmiştir. Yatırımın
zamanlaması, yeri, kurumun kendisini sektörde konumladığı yer doğru belirlenmediğinde hem yatırımcı hem de ülke
açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Yatırım başlangıçta doğru şekilde yapılmadığında sürecin tersine çevrilmesi neredeyse imkansız hale gelmekte ve yüksek
ölçekli para, zaman ve enerji kayıplarına neden olmaktadır.
V&L tarafından bu kapsamda verilen hizmetler; eğitim yatırımı yapılması düşünülen modelin finansal analizinin
yapılması, fizibilitesinin oluşturulması, çevresel rekabet koşullarının değerlendirilmesi, yatırımcının stratejik
yaklaşımının değerlendirilmesi / belirlenmesi süreçlerini kapsamaktadır. Çıkan sonuca göre yatırım için daha uygun
lokasyon, zaman veya yöntem önerilmektedir.
Böylece yatırımın finansal detaylarını, zamanlamasını, karlılık durumunu net bir biçimde görerek yatırımın geri dönüş
süresini kısaltmak ve rekabet gücünü artırmak mümkün olacaktır.

Birleşme, Devralma ve Bölünmeler
Özellikle eğitim sektörü gibi Türkiye’de henüz gelişimini tamamlamamış olan sektörlerde, sektör belirli bir olgunluğa
erişene kadar ekonomik döngünün bir gereği olarak mevcut kurumların birleşmesi, devredilmesi ve kapanması
kaçınılmazdır. Birleşme, devralma veya kapanış süreçleri sağlıklı yönetildiğinde gerek kurumlar gerekse sektör için
olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. V&L, kurumların doğru kişilerle, doğru zamanda, doğru bir süreç yönetmesine katkı
sağlamak için;
Mevcut yatırımlarını bir ortaklık çatısı altında birleştirmek isteyen veya bir başka kurumu devralmak isteyen
eğitim yatırımcılarının bir araya getirilmesi, her iki taraf için finansal analiz yapılması, devir veya birleşme
sözleşmelerinin hazırlanması, MEB süreçlerinin izlenmesi gibi tüm işlemlerin yapılması, yönetilmesi hizmetlerini
vermektedir.
Böylece, taraflar yapacakları yatırımın veya elde edecekleri gelirin tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini
sağlamış, sürece ve sonrasına ilişkin riskleri en düşük seviyeye indirmiş olmaktadır.
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MEVCUT EĞİTİM YATIRIMINA YÖNELİK GELİŞTİRME HİZMETLERİ
Kurumsal Analiz ve Değerlendirme
Artan rekabet koşulları ve zaman zaman kaçınılmaz olarak yaşanan ekonomik dalgalanmalar kurumların sektör içindeki
konumunda ve tutumunda belirli değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. Eğitim kurumları, global eğitim endüstrisinde
yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hizmetlerinde bazı uyarlamalar yapmak zorunda kalabilmektedir.
Bununla ilgili olarak V&L;
Kurumun bulunduğu pazardaki konumunun, stratejik yaklaşımının, organizasyon yapısı ile hedefleri arasındaki
uyumun değerlendirilmesi, hizmetlerin kalitesini ve karlılığı artıracak yöntemler önerilmesi hizmetlerini
vermektedir.

Politikaların ve Prosedürlerin Oluşturulması
Belirli bir olgunluk seviyesine gelmiş olan işletmelerde, kurucuların işletmenin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi
veya büyümeyi sağlaması için yetki ve sorumlulukların bir bölümünü profesyonel yöneticilere devretmeleri kaçınılmazdır.
Belirli sayıda insanın bir araya gelerek oluşturduğu organizasyonlarda eşgüdümün sağlanması, iletişimin sağlıklı
yürütülmesi, iş veriminin artırılması için üzerinde anlaşmaya varılmış kuralların olması gerekir. V&L, eğitim işletmelerinin
mevcut süreçlerinin tanımlanması, geliştirilmesi ve anlaşılır şekilde politika ve prosedürler yazılması için çalışmalar
yapmaktadır.
Bu çalışmalar, çalışanların ve yöneticilerin, üzerinde uzlaşmaya varılmış kurallar ve uygulama yöntemleri
sayesinde daha etkin ve verimli çalışılmasına, kurum içi iletişimin kuvvetlenmesine, süreçlerin etkin kontrolüne
ve hedeflere ulaşılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Görev Tanımlarının Oluşturulması ve Performans
Yönetim Sisteminin Kurulması
Organizasyonda yürütülmesi gereken işler için çalışanların hangi yeteneklere ve bilgilere ihtiyacı vardır? Hangi konuda
ne kadar yetkileri olmalıdır? Sorumluluk alanları ne olmalıdır? Sorumluluk alanlarındaki işler hedeflendiği gibi yapılmakta
mıdır? sorularına doğru yanıt vermek, tüm pozisyonlar için görev tanımlarının açık bir şekilde yapılmış, performans
sisteminin kurulmuş olmasını gerektirir.
V&L verdiği hizmetle, çalışanlarda olması gereken yetkinliklerin belirlenmesini, sorumluluk ve yetki alanlarının
tanımlanmasını, hedeflerin ve performans kriterlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.
Tüm bu çalışmalar, organizasyon içindeki iletişimin ve süreçlerin verimini artırmaktadır.
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FRANCHISE SİSTEMİ KURMA / GELİŞTİRME
Franchise sistemi kurmak veya franchise sistemi kurmuş olup geliştirmek veya iyileştirmek isteyen eğitim kurumları
ya da bir franchise sistemine dahil olmak isteyen bir eğitim yatırımcısı, hedeflerine göre aşağıda yer alan konularla
ilgilenmek, kararlar almak durumundadır.

•

Eğitim modelinin kolay ve etkin şekilde paylaşılabileceği iyi tanımlanmış süreçler, dokümanlar hazırlamak

•

Öğretmenlerin ve diğer çalışanların görev tanımları ve niteliklerini açık ve detaylı bir şekilde belirlemek

•

Ortak bir ölçme değerlendirme modeli kurmak

•

Etkin bir iletişim ağı ve süreci oluşturmak

•

Franchise verilecek optimum sayıyı, lokasyonları belirlemek,

•

Finansal projeksiyon hazırlamak, sözleşme kondisyonlarını belirlemek

•

Eğitim modelinizin en iyi uygulanacağı fiziksel ortamı tasarlamak

•

Franchise verilecek adayları bulmak, değerlendirmek

•

Franchise alınacak kuruma karar vermek

•

Sözleşme detaylarını belirlemek

Burada kısaca sözü edilen süreçler doğru tasarlanıp yönetilmediğinde, öğrenciler başta olmak üzere sistemin tüm
paydaşları sonuçlardan olumsuz olarak etkilenmektedir. V&L, eğitimde franchise sistemleri hakkında yukarıda
belirttiğimiz alanlara odaklanıp, çalışmalar yapmaktadır.
Bu hizmetler kurumların ilave bir bölüm kurmadan ve personel istihdam etmeden etkin bir biçimde çalışan ve değer
üreten bir franchise sistemi kurmalarını, hedefledikleri kişi veya kurumlarla hızlı ve doğru bir biçimde buluşmalarını
sağlamaktadır.
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EĞİTİM YATIRIMCISINA YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ
Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşme Hukuku Eğitimi
Kurum için alınan ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmeler tarafları özellikle olağanüstü durumlar ortaya çıktığında
koruyabilmelidir. Bu işlevi görecek sözleşmeleri düzenlemek, düzenlenmiş olan sözleşmelerin kuvvetini doğru
değerlendirebilmek, mevcut sözleşmelerin takibini sağlıklı şekilde yapmak için asgaride sahip olunması gereken
bilgilerin edinilmesi konusunda V&L yöneticileri verdiği eğitimlerle desteklemektedir. Bu eğitimlerde;
Sözleşmelerin içerdiği temel risklerin değerlendirilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun belli başlı
unsurları hakkında eğitim verilmesi, eğitim kurumlarında sıklıkla yapılması gereken sözleşmelerin taslaklarının
hazırlanması, sözleşme yönetimi sisteminin kurgulanması üzerinde çalışılmaktadır.

Mali Tablolarla Dostluk ve İşletme Yönetiminde Doğru Kaynak Dağılımı
Doğru veya olabilecek en doğru karara, iyi organize edilmiş, zamanında elde edilebilen kapsamlı ve doğru veriyle
ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte verilerin doğru kullanımı, erişilen verinin etkili bir şekilde analiz edilebilmesini de
gerektirmektedir.
V&L, bir eğitim kurumunda hazırlanması gereken finansal ve operasyonel raporlar, finansal raporların analizi,
giderler ile gelirler arasındaki ilişkinin veriminin değerlendirilmesi konularında yatırımcı ve yöneticilere
eğitimler vermektedir.
Bu eğitimler tamamlandığında yöneticiler kurumlarını, hazırlanan raporlarla daha sağlıklı şekilde analiz edebilir, daha
doğru kararlar verebilir, kurum içinde “hesap verebilir olma” kültürünü yerleştirmiş olurlar.

Yenilik Transferi Sağlayacak Yurtdışı Eğitim Gezileri
Dünyanın farklı yerlerinde uygulanan eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak, uygulamaları yerinde görmek, uygun olan bazı
modelleri adapte etmek eğitimde gelişim bakımından önemli kaynaklardan biridir. V&L, bu kaynaktan faydalanmak için eğitim,
yönetim ve yatırım konularında yöneticilerin yeni beceriler kazanabileceği, var olan becerilerini artırabileceği mesleki geziler
düzenlemektedir.
Bu gezilere katılarak, dünyada eğitimle ilgili yaşanan gelişmelerden, uygulamalardan haberdar olmak, uygulamaları
yerinde görmek ve bilgi almak için yapılması gereken tüm işlemler kurumlar adına V&L tarafından yapılmaktadır (Ziyaret
yerlerinin tespiti, ziyaret edilecek kurumların yetkilileri ile irtibat kurulması, tüm seyahat işlemlerinin tamamlanması).
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EĞİTİMCİ VE YÖNETİCİ HAVUZU
Diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim sektöründe de ayırt edici bir hizmet ve kalite için kurumlarla adayların doğru eşleşmesi
yüksek önem taşımaktadır. Her aday için doğru bir kurum, her kurum için de doğru bir aday mutlaka vardır. Doğru
eşleşme için V&L, nitelikli aday havuzu oluşturulması, adayların yetkinliklerinin değerlendirilmesi, ücret ölçeklerinin
belirlenmesi, adaylar ve kurumlar için doğru eşleşmenin sağlanması alanlarında hizmetler vermektedir.
Bu çalışmalar kurumlara, hızlı, güvenilir ve ekonomik bir şekilde ihtiyaç duydukları eğitimcilere ve yöneticilere
erişmelerinde yardımcı olmakta, bir yandan da kurumlar işe alım süreçleri için ayrıca işe alım konusunda uzman
personel istihdam etmek zorunda kalmamaktadır.

DENETİM VE GÜVENCE HİZMETLERİ
Operasyon Denetimi
Kurum fonksiyonlarının (Eğitim, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Yemek Hizmetleri, Yayınlar vb.) kim tarafından, kaç kişiyle,
ne şekilde, hangi yetkilerle yönetileceği doğru tespit edilmediğinde, gereğinden fazla işgücü kullanma, ekonomik
olmayan alımlar, iletişim sorunları, aşırı veya eksik yetkilendirme nedeniyle hizmet kalitesinde azalma ve büyük ekonomik
kayıplar yaşanmaktadır. V&L, kurumları desteklemek için operasyonların denetim süreçlerini üstlenir. Böylelikle kurum
fonksiyonlarının hangi doğrultuda hareket ettiğinin analizini yapar; etkin ve verimli yöntemleri modeller.
Kurumun fonksiyonlarının hedefe ulaşma yolundaki hareket biçimini analiz ederek, kurumun daha verimli ve etkin
çalışmasını sağlayacak yöntemler ve modeller önerilmektedir.

− 11 −

− 12 −

Değer Yaratır, Liderlik Eder

V&L Leading Education

Finansal Denetim
Devlet okulları da dahil olmak üzere, eğitim kurumları diğer tüm organizasyonlar gibi yaşamlarını belirli bir ekonomik
sistem içinde sürdürmektedir. Sınırlı kaynaklarını giderleri arasında doğru bir biçimde dağıtıp etkin bir raporlama sistemi
kuramadıklarında verdikleri eğitim hizmetinin kalitesinin düşmesi veya hizmetin sonlanması kaçınılmaz olmaktadır. V&L,
daha sağlıklı bir finansal sistem oluşturulmasına yardımcı olmak için kurum tarafından hazırlanan finansal raporların ve
üretilen finansal verinin doğruluğu konusunda incelemeler yapılması, yatırımcılara ve/veya üst yönetime, raporların tam,
doğru ve uygun zamanlı olup olmadıkları konusunda güvence verilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.
Bunun yanında, kurumun finans yapısının çeşitli parametreler dikkate alınarak analiz edilmesi, gelirler ve giderleri
arasındaki ilişkilerin sektör ortalamalarına göre doğrulunun değerlendirilmesi, bütçe yönetimi süreçlerinin incelenmesi,
gelirlerde artış giderlerde azalma oluşturacak öneriler sunulması da V&L tarafından verilen finansal hizmetler arasında
yer almaktadır.

Eğitim Denetimi
Kurgulanan eğitim modelinin kurum hedefleri için uygunluğu ve doğru uygulanıp uygulanmadığı, verilmeye çalışılan
eğitim hizmetinin kalitesi ve sonuçları bakımından büyük önem taşımaktadır. Kurum içinde var olan veya olması
beklenen kontroller, süreçlerin sağlıklı yürütülmesi bakımından ancak belirli bir seviyede güvence verebilmektedir.
Sistemin bağımsız ve tarafsız yetkin bir yapı tarafından gözden geçirilmesi ve iyileştirme alanlarının saptanması (açık bir
sistem olması gereken) kurumların hizmet kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır.
Bu çerçevede V&L, tüm eğitim süreçlerini (Eğitim planlaması, içerikler, ölçme değerlendirme uygulamaları
vb.) analiz ederek, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılması gereken iyileştirmeler hakkında raporlar
hazırlamaktadır.
Bu raporlar, kurumların eğitim-öğretim süreçlerinin tamamı hakkında evrensel ölçütlere göre yapılmış bağımsız bir
değerlendirme ile geliştirmeleri gereken yönlerini açık bir şekilde görmelerine, öğrencilere yönelik faydayı artırmalarına
yardımcı olmaktadır.
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Yolsuzluk Denetimi
Dünya genelinde, eğitim kurumlarında yapılan yolsuzlukların yıllık yaklaşık 70 Milyon Dolar civarında
olduğu bilinmektedir. Kayıpların ortaya çıkmasına sebep olan belli başlı yolsuzluk türleri;
•

Çalışanların kurum içindeki konumlarını kötüye kullanarak aldıkları rüşvetler veya kendi çıkarları için yaptıkları
işlemler

•

Fiktif olarak düzenlenen faturalar karşılığında yapılan ödemeler

•

Yapılan tahsilatların zimmete geçirilmesi

olarak gerçekleşmektedir.
Bu yolsuzlukların ortaya çıkmasının en temel sebebi, kurum içindeki kontrol düzeneklerinin eksikliğidir.
V&L kurumlarda karşılaşılan yolsuzluk vakaları ile ilgili olarak;
1. Yatırımcılar veya üst seviye yöneticilerin talepleri doğrultusunda belirli bir alanda yapıldığı düşünülen
yolsuzluğun ortaya çıkartılmasına yönelik incelemeler yapılması ve raporlanması
2. Finansal ve operasyonel süreçlerin yolsuzluklarla ilgili risk analizinin ve yüksek risk içeren alanlarla ilgili
detaylı incelemeler yapılmasına ve sonuçların raporlanmasına yönelik hizmetler vermektedir.

İç Denetim Hizmetleri
Kısa tanımıyla İç Denetim, bir kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yapılan bağımsız, tarafsız güvence
ve danışmanlık hizmetleridir. Bu hizmetler, düzenli olarak risklerin, kontrollerin ve yönetim süreçlerinin gözden
geçirilmesiyle verilmektedir. İç denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi kurumların hedeflerinin anlaşılması, hedeflere
bağlı risklerin tespit edilmesi ve belirlenen risk seviyelerine göre fonksiyonların incelenmesi süreçlerini kapsamaktadır.
Hedefler, riskler ve süreçler yaşam içinde düzenli olarak değişmek zorunda olduğundan iç denetim faaliyetleri de sürekli
olmak durumundadır.
İç denetim hizmetleri, kurumların hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskleri tespit etmelerine, ne şekilde
reaksiyon vereceklerini belirlemelerine, yönetim süreçlerini buna göre tasarlayarak, değişen koşullara adapte
olmak konusunda hazırlık yapmalarına katkı sağlamaktadır. Bunun sonucunda verilen eğitim hizmetlerinin
kalitesi artarken, kayıplar azalmaktadır.
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Risk Yönetimi
Kurumlar, hedeflerine ulaşmalarına engel oluşturacak irili ufaklı pek çok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Risk, hedeflenen
sonuca ulaşılmasına mani olması muhtemel negatif ve pozitif tüm durumları kapsar. Risklerin doğru bir şekilde ele alınıp
yönetilmemesi kurumların faaliyetlerini, nakit akış durumunu ve diğer finansal unsurlarını olumsuz yönde etkilemekte,
zaman zaman telafi edilmesi mümkün olmayan zararlara katlanmalarına sebep olmaktadır.
V&L tarafından verilen risk yönetimi hizmeti, kurumların karşı karşıya olduğu risklerin tespit ve analiz edilmesi,
bu riskler gerçekleştiğinde nasıl reaksiyon verileceğinin belirlenmesi ve bunun düzenli olarak izlenmesi
süreçlerini kapsamaktadır.

İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Kurumlar tanımlanmış olsun olmasın farklı kapsamda ve tipte hedeflere ulaşmak için faaliyet göstermektedir. Örneğin;
Tahsilatların zamanında yapılması ve tam, doğru ve zamanında raporlanması veya tanımlanan süre içinde belirli sayıda,
belirli gelirle öğrenci kaydı yapılması gibi.
Hedef olduğunda pozitif veya negatif risk mutlaka var olmak zorundadır. Bu nedenle hedeflerin belirlenmesi, bunlara
ilişkin risklerin tespit ve analiz edilmesi, hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak farklı türde, etkin ve ekonomik kontrollerin
konulması kaçınılmazdır.
V&L, kurumun hedeflerine ulaşmasına destek olunması, varlıklarının korunması, operasyonlarının verimli hale
getirilmesi, finansal raporlarının tam, doğru ve zamanında yayımlanmasının sağlanması, kurallara uyulduğundan
emin olunması için sistem kurulması süreçlerinde verdiği hizmetlerle kurumlara katkı sağlamaktadır.

Eğitim
Yöneticileri İçin
Hizmet
Modülleri
Günümüzde ihmal edilen en önemli yönetim ilkesi
müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için müşteriye
yakın olmak ve isteklerini önceden anlayabilmektir.
Lew Young (Business Week)
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KURUMSAL ÖLÇÜMLEME VE TANILAMA HİZMETLERİ

01
02
03

Veli Memnuniyet Ölçümlemesi
Çalışan Memnuniyet Ölçümlemesi
Gölge Veli Uygulaması

Veli Memnuniyeti Ölçümlemesi ve Gelişim Haritası
Okuldaki yaşamın en önemli takipçisi ve değerlendirmecisi olan öğrenci velilerinin okuldan memnuniyet düzeyini, kayıt
yenileme eğilimlerini, tavsiye edebilirlik düzeylerini, okuldan alınan hizmetin niteliğini ölçümleyerek tanılama yapar.
Tanılama raporu kuruma özel gelişim stratejileri özetiyle tamamlanır.
Yılda 2 kez yapılacak Veli Memnuniyet Ölçümlemesi ile zamanında tedbirler alınması ve gelişim izlemesi
yapılması kurumların memnuniyetsizlikten doğacak mali kayıplarının önlemesine ve sürdürülebilirlik ilkesine
hizmet etmektedir.

Çalışan Memnuniyeti Ölçümlemesi ve Gelişim Haritası
Bir kurumda çalışanların organizasyonun genel ikliminden memnuniyeti ve kurumsal sadakat oranı ne kadar yüksekse,
performans ve iş sonuçlarının da o ölçüde yüksek olduğu bilimsel bir gerçektir.
Çalışan Memnuniyet Ölçümlemesi, çalışanların kuruma bağlılık düzeyini, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun
olduklarını ölçümleyen önemli bir araçtır. Ölçümleme sonucunda kuruma özel Sonuç Bildirim ve Gelişim
raporlaması hazırlanır. Yılda 2 kez yapılması önerilen Çalışan Memnuniyeti Ölçümlemesi, yüksek çalışan devir
hızından doğacak mali kayıpları ve kaynak israfını engelleyeceği gibi, ilgili kurumun itibar yönetimi açısından
da kritik önem taşımaktadır.

V&L Leading Education
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Gölge Veli Uygulaması
Eğitim işletmelerinde en önemli paydaşın veli olduğu bilincinden hareket ederek, veli gözü ile, karşılaşılan hizmet
mekânının ve o alanda hizmet veren çalışanın veliye sunumu, sunduğu eğitim modeline ne oranda hakim olduğu, veli
odaklılığı gibi parametrelerin tespit edilmesini sağlar. Ulaşılan verilerle, çalışanların ve mekânın nasıl geliştirileceği ve
böylece daha yüksek standartlara nasıl ulaşılacağı raporlanarak strateji geliştirmeye kaynaklık eden geliştirmeye yönelik
bir tanılama modelidir.
Yapılacak uygulama sonucunda okulu tanımak üzere ziyaret gerçekleştiren potansiyel velilerin, cayma
olasılıkları hesaplanarak ve bu değişkenler kontrol altına alınarak oluşacak kayıt kayıplarının önüne geçilmesi
esası söz konusudur.

DÖNGÜSEL OKUL YÖNETİM SİSTEMİ
Okul yönetimlerinde en önemli faktör, kurum içi ve kurum dışı iletişimin temel alındığı sürekli geri bildirim metoduyla
beslenen yöntemlerin geliştirilmesi ve yapılandırılmasıdır. Ayrıca öğrencinin yaşam alanı olan kampüs düzeyindeki yetki
ve sorumlulukların artırıldığı, özerklik ve katılımlı karar almaya dayalı okullar genel amaçlara ulaşmada diğerlerine göre
daha başarılı olmaktadır.
Döngüsel Okul Yönetimi’nde, okulda oluşan bilginin öğrenciye, veliye, öğretmene, yönetime ve tüm okul paydaşlarına
sürekli ve düzenli aktarımı söz konusudur. Ayrıca öğrenci ve okulu ilgilendiren her konuda da karşı bilgi akışı sağlanması
hedeflenir.
Döngüsel Okul Yönetimi, okul merkezli bir yönetim anlayışını benimser. Bu yaklaşım sayesinde öğrenci merkeze
alınarak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına uygun bir okul örgütlenmesine ortam sağlanır. Öğretmenin
motivasyonunun, okula velinin ve toplumun katılımının yükselmesi amaçlanır.
Bu yaklaşım, eğitime ailelerin dahil edilmesine, toplumla bağlar oluşturulmasına ve iş çevresi ile aktif bağlantılar
kurulmasına katkı sağlayacaktır (Myers ve Stonehill, 1993, s .l) . Bu da, “bizim okulumuz” anlayışını egemen kılacaktır.
•

Okul yönetimindeki temel ilkelerin katılımcı yöntemle belirlenmesi

•

Okul Merkezli Yönetim takviminin oluşturulması

•

Geri Bildirim sistem ve metodunun belirlenmesi

•

Veli ve Öğrenci Konseylerinin yapılandırılması

•

Dış İlişkilerle topluma fayda sağlama metodolojisinin belirlenmesi
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YENİLİKÇİ DERSLER TASARIMI
Her sektörde olduğu gibi, eğitim sektöründe de yenilikçilik farklılaşma ve rekabette öne geçerek kalıcı olabilmenin en
önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. V&L hizmetleri bütünlüğünde 21. Yüzyıl becerileri kazandırma kapsamında
ele alınan başlıklarda okul öncesinden, liseye kadar Yenilikçi Dersler tasarımı yapılır ve içerik ile ilgili öğretmen eğitimleri
düzenlenir.
Yenilikçi dersler tasarımı kapsamında hizmet verilen kuruma ek eğitimci maliyeti getirmeyecek biçimde
çözümler üretilir.
Yenilikçi derslere verilebilecek bazı örnekler şunlardır:
•

Otomasyon ve Robotik

•

Veri Yapıları ve Algoritma

•

İstatistik

•

Global Awareness ( Küresel Farkındalık )

•

Web Programlama

•

Financal Literacy ( Finansal Okur Yazarlık )

•

Model Araç / Maket Tasarım / Mühendislik ve Dizayn

•

Thinking Skills and Games

•

Strateji Oyunları

EĞİTİM YÖNETİCİSİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
Kurumunun maestroluğunu yapmakta olan eğitim liderinin, öğrenci ihtiyaçlarının farkında, veliye geri bildirim verilmesini
sağlayan ve öğretmenleriyle iş birliği içinde bulunarak pozitif bir okul iklimi yaratması, kurumun sürdürülebilirliğinin en
önemli kısmını oluşturmaktadır.
Bireysel kalitesine tutkun, mükemmeliyetçi, doğru süreç yöneterek verimli sonuç almaya odaklı olan ve
eğitimci kimliği ile yönetici kimliğini harmanlamak isteyen eğitim yöneticilerini İşletme, Yönetim Bilimi ve İnsan
Kaynakları Yönetimi alanlarında zenginleştirerek tam donanımlı kılmak amacıyla çeşitli eğitimler verilir.
Fonksiyonel Okul Lideri Eğitim başlıkları bulunmaktadır:
•

Eğitim Liderleri İçin Finans Okur Yazarlığı ve Bütçe Yönetimi

•

Eğitimde Entelektüel Sermaye Yönetimi

•

Kayıt Odaklı İletişim

•

Karar Verme ve Problem Çözme

•

Durumsal Liderlik

Öğrenci ve
Veliler İçin
Hizmet
Modülleri
Çocuk eğitiminde, çalışmalarınıza
onları tanımakla başlayınız.
J.J.Rousseau
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KARİYER ODAKLI AKADEMİK VE GELİŞİMSEL PLANLAMA
Tüm dünyada çocuk ve gençlerin bilimsel yöntemlerle fark yaratabilecekleri alanlardan haberdar edilebilmesi ve buna
uygun eğitim planlaması yapılması, yakın dönemin iş gücünün sağlam temellere oturması bakımından oldukça stratejik
öneme sahip olarak algılanmaktadır.
Kısa ismiyle P-F (Pattern – Fokal) sistemi, bireyi tüm yönleriyle (aile ve akran ilişkileri, çocukluk hayatı,
akademik hayat içindeki olumlu ve olumsuz deneyimleri, ilgi ve yatkınlıkları vs.) ele alarak bilimsel metot ve
araçlarla tanılama, süreç planlama, takip ve profesyonel koçluk ve mentorluk hizmeti verilir.
Bireysel hizmet verilebildiği gibi eğitim kurumlarındaki Rehberlik Servislerine de süpervizyon sağlanmaktadır.
1.

Bireysel Swot Analizi Mülakatı

2.

Öz Değerlendirme Mülakatı

3.

Ebeveyn Yaklaşımı Mülakatı

4.

Kariyer Yatkınlığı Ölçümlemesi

5.

Hedef Belirleme ve Profesyonel Koçluk Süreci

Süreç boyunca;
Her ay öğrencilere yönelik Kariyer Planlama Grup Çalışmaları
Yılda 4 kez Ebeveyn Destek Grup Çalışması yapılır.

Öğrenci Veli Eğitimleri
Yurtdışı Üniversite başvuruları için bilinmesi gereken her
şey, nereden ve nasıl başlamalıyım?” seminerleri

Yurtdışı Üniversite Başvuruları için CV zenginleştirme danışmanlığı

Seviye: Lise

Grup: Yurtdışında Üniversite eğitimi hedefleyen lise öğrencileri

Grup: Lise düzeyi velileri

Süre: Haftada bir, 4 kişilik gruplarda öğrencilere 2 saat danışmanlık +
yapmaları gereken aktivite ve projelerde full danışmanlık

Süre: 2 saat + ilgili velilere küçük gruplarda danışmanlık hizmeti

Seviye: Lise

Fonksiyonel
Eğitimci
Eğitimleri
Geçmişte tanıdığımız zeki ve parlak öğretmenleri
taktirle anarız, duygularımıza dokunanları ise minnetle.
Carl Jung
V&L, bireysel ve toplumsal sorumluluğunun farkında, yenilikçi, özgüven ve özsaygı
sahibi, kişisel gelişimde sürekliliği önemseyen, ülkesine ve dünyaya değer katacak
öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayarak okulların hizmet kalitesini
yükseltmek amacıyla hizmet vermeyi hedefler.
Farklı branşlardaki öğretmenlerin branşlarına ve derse girdiği kademelere göre
eğitim ihtiyacının analiz edilmesi ve bu ihtiyacın giderilmesi yönünde kuruma özgü
eğitimler tasarladığı gibi, kuruma katılan öğretmenlerin oryantasyon eğitimlerini
kurumsal farklıları gözeterek de planlar. Ayrıca aday öğretmenlerin yetiştirilmesine
yönelik eğitimler tasarlanmaktadır.
Tüm eğitimler İngilizce veya bilingual şekilde verilebilir. Eğitimler için okul ziyaret
sayıları okulların şartlarına göre farklılık gösterebilir.
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Uzaktan Eğitim Tasarımı (Universal Design of Learning-UDL)*
Öğretmenlerin süreç ve yöntem ortaklığıyla geri bildirim vermesi *Harvard Üniversite’si tarafından geliştirilmiş olan
UDL’in Türkiye şartlarına adapte edilerek online eğitimi uzun soluklu hale getirmektir.
Seviye: Ayrı ayrı tüm seviyeler (K4, 5-8 ve 9-12)
Grup:

Tüm Branşlar ve eğitim yöneticileri

Süre:

3 tam gün eğitim, iki ay boyunca haftada bir okul ziyareti

Öğrenme Ortamı Tasarımı
Yurtdışındaki öğrenme ortamı yaratma ve öğrencide öğrenmeyi arama uygulamasının tüm okula Türkiye
sistemine uygun şekilde adapte edilmesi ve okulun tüm kültürünün “öğrenme merkezleri” şeklinde algılanması.
Seviye: Ayrı ayrı tüm seviyeler (K4, 5-8, 9-12)
Grup:

Tüm Branşlar

Süre:

6 ay boyunca, her hafta bir gün 2 saatlik sunum/workshop, ayda iki tam gün okul ziyareti

Oyun ve Öğrenme
Özelikle matematik dersini kalıcı öğrenmeye dönüştürecek sınıf içi aktivite, çalışma ve içerikler ve içerik geliştirme,
tüm diğer dersleri matematiksel bakış açısı ile işleme ve okul ortamında matematiği özel olarak konumlandırma
ile ilgili öğretmen workshop ve veli eğitimi.
Seviye: K-4, 5-6
Grup:

Tüm K-6 öğretmenleri

Süre:

2 tam gün/Okul şartlarına göre özel olarak planlanır

V&L Leading Education

Değer Yaratır, Liderlik Eder

STEM-R
Fen, matematik, teknoloji, mühendislik ve işlevsel okuma alanlarında derslerin entegre bir şekilde işlenmesi için
gereken tüm öğretmen eğitimleri ve müfredat hizalama, ders materyali geliştirme çalışmaları
Seviye: K-8
Grup:

Tüm Branşlar

Süre:

Öğretmen sunum/workshop, toplam 8 saat + ayda iki defa okul ziyareti (3 ay)

Ölçme Değerlendirmede Yenilikçi Yaklaşımlar
Z kuşağı öğrencileri için ilköğretim 3.-10. sınıf seviyeleri için kesintisiz ölçme ve değerlendirme metotları
Seviye: 3. sınıf-10. Sınıf (3 ayrı grup : 1. Grup:3-4 ; 2. Grup:5-6 ; 3. Grup 9-10)
Grup:

Tüm Branşlar

Süre:

Her seviye için bir tam gün sunum/workshop + min 4 okul ziyareti

Okul Kulüpleri Çalıştırma ve Geliştirme
Eğitsel kulüp açma, öğrenci motivasyonu ve uygulanabilecek kulüp içerikleri.
Seviye: 5-6 ve 9-10
Branş: Tüm Branşlar
Süre:

Öğretmen sunum/workshop 3 saat + 3 okul ziyareti

Öğrenme Materyali Hazırlama ve Materyal Denetimi
Seviye: K-4 ve 5-6, 9-10
Branş: Sınıf öğretmenleri, türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler, uygulamalı dersler
Süre:

Öğretmen Eğitimi 2 tam gün + yönetici eğitimi 1 yarım gün
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Dünya Eğitimde Nereye Gidiyor?
Dünya’da uygulanan farklı eğitim ve öğretim modelleri, yurtdışındaki başarılı liselerin program ve farkları,
yurtdışından başarılı proje yarışmaları tanıtımı.
Seviye: 5-12
Branş: Tüm öğretmen ve yöneticiler
Süre:

Yarım gün eğitim (2 saat sunum, 2 saat workshop)

Sunum Becerileri
Profesyonel anlamda bir fikrin sunuma aktarılması ve etkili konuşma sanatı.
Seviye: Tüm seviyeler
Grup:

Tüm Branşlar

Süre:

Yarım gün eğitim/workshop

Sınıf Liderliği
Tüm öğretmen grupları için etkili sınıf liderliği eğitimi özelikle mesleğe yeni başlayan öğretmenler için.
Seviye: Tüm seviyeler ayrı ele alınır
Grup:

Tüm Branşlar

Süre:

7 hafta, haftada bir okul sonrası 2 saat eğitim/workshop

Tübitak, Teknofest ve Uluslararası Yarışmalara Hazırlanma Süreçleri
Öğretmen eğitimleri ve proje destekleri ( 1 tam gün eğitim; 4 saat + 3 ay süren ayda 2 ziyaret=6 okul ziyareti)
Seviye: 5-6 ve 9-11
Grup:

Tüm Branşlar

Süre:

Yarımgün eğitim/workshop, okul şart ve isteğine göre projeler boyunca farklı branşlardan proje yapmada
deneyimli öğretmen desteği sağlanması

V&L Leading Education
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Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Big Data vb.
Alanların Ders Ortamına Katılması
Seviye: Lise
Grup: Tüm Branşlar
Süre: 2 saat sunum

Okul ortamında “wellbeing” ve
SEL Uygulamalarının Oturtulması
Özellikle pandemi süresinde öğrenci ve öğretmenlerde oluşmuş olan bıkkınlık, usanmışlık ve yorgunluk gibi motivasyon
düşüren ortamın dağıtılması ve okul kültürünün “wellbeing” şeklinde yeniden inşası.
Seviye: K12
Grup:

Tüm Branşlar/ Tüm çalışanlar

Süre:

2 tam gün eğitim/workshop+ 5 ay ayda iki tamgün okul ziyareti, min 10 okul ziyareti)

Kalıcı Harmanlanmış (Blended)
Eğitim Stratejilerinin Geliştirilmesi
Her okul için özel olarak planlanan, okulların bireysel ihtiyaç ve önceliklerine göre ayarlanmış blended eğitim
müfredat hizalanması, ölçme değerlendirme prosedürü, veli iletişimi ve eğitimi, etkili ve okula özel bir planlama ile
yeni dönem zorluklarının avantaja dönüştürülmesi
Seviye: 5-12
Grup:

Tüm Branşlar

Süre:

Okul şartlarına göre özel olarak planlanır
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