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Sivil Toplum Kuruluşları için Kullanım 
Kılavuzu 

1- İlk olarak kurumunuz bu formu açan bir bağlantı içeren bir e-posta alır formu: 
https://elearning.glorecertificate.net/#/subscribe/organisation 

2- Kurum ve irtibat kişinizin bilgileriyle doldurduktan sonra kaydet butonunu tıklamanız 
gerekir. Bilgiler kaydedilir ve kurumun irtibat kişisine bir e-posta gönderilir. 

 

3- bunun üzerine formu doldurduğunuza dair bir teyit e-postası gelecektir, bunu takiben 
5 gün içinde kullanıcı parolası ve giriş bağlantısının olduğu başka bir e-posta 
gelecektir. 

4- Bu bağlantıyı açın ve verilen kullanıcı bilgileriyle giriş yapın.   



 

  

5- Giriş yaptıktan sonra, yapmanız gereken ilk şey kullanıcı adınızın yanında bulunan ok 
işaretine tıklayarak parolanızı güncellemektir. 

6- Anasayfada gönüllülerin anasayfasındaki gibi e-öğrenme ve yaşam becerileri 
modüllerini görebilirsiniz, ancak sertifikasyon sürecini ve kurumunuzun profilini 
yönetebilmek için gönüllü danışmanına tıklamanız gerekir. Burada  kurum profilinizi 
görebilirsiniz.  

7- İlk olarak yapmanız gereken kurum bilgilerinizi düzenlemektir. Örneğin, burada, kurum 
profilini tamamlamak için büyük harfler eksik, aynı zamanda kurumunuzun logosunu 
yükleyip değişiklikleri kaydetmeniz gerekiyor.  

8- Artık doğru görsel ve kullanıcı adını görebilirsiniz.  



 

  

9- Kurum gönüllüleri bu bağlantıyı göndererek davet eder: 
https://elearning.glorecertificate.net/#/subscribe/volunteer  

10- Gönüllü platforma kaydolduğunda irtibat kişisi bu e-postayı alır. 

11- Yani platforma girip hesap bölümüne giderek aktive edilmesi gereken profili kırmızı 
işaretle vurgulanmış olarak görebilirsiniz. 

12- Gönüllü hesabını aktive etmek için önce buraya   sonra da kullanıcı oluştur seçeneğine 
tıklamanız gerekir.  Gönüllünün durumu yeşile döner. 
 

 



 

  

13- Bu noktada gönüllü sertifikasyon sistemine giriş yapabileceği bu e-postayı alır ve 
sistemi dilediği zaman kullanabilir. 

14- Bunu yapmak için ilgili bağlantıya tıklayarak platforma giriş yapmanız, sonra da 
sertifika taleplerini yönettiğiniz alana gitmeniz gerekir. Bunu yapmak için Gönüllü 
Danışmanı işaretini tıklayın. 

15- Ekranın sol üst köşesinde “sertifikalar” yazan bölüm yer alır, burada ilgili talebi 
görebilirsiniz. Bilgi işaretinin üzerine tıklayarak gönüllünün adını, sertifikanın 
gönderildiği günü ve zamanı görebilirsiniz. 

16- Şimdi “Eylemler”in üstüne tıklayabilirsiniz. Sonrasında “Görüntüle”ye tıklayarak talebi 
görebilirsiniz. Sertifika talebi sürecini ilerletmek için, “Süreci Başlat” seçeneğine 
tıklayın, böylece talebin durumu “derecelendiriliyorn” a dönecektir.  

17- Sonrasında “düzenle”ye tıklayın, böylece tarihler, saat süreleri ve gönüllülük faaliyeti 
gibi gönüllünün girdiği bilgileri kontrol edebilirsiniz. Faaliyet tanımının sertifikanın 
üzerinde görüneceğini unutmayın, bu nedenle doğru yazmaya dikkat edin. 



 

  

18- Sonrasında gönüllünün her bir yaşam becerisi için verdiği yanıtı, özellikle de 
motivasyonlarını kontrol edebilirsiniz. Gönüllünün kendisine ilgili yaşam becerisi ile ilgili 
verdiği nihai dereceyi kontrol edin. 

19- Sonrasında bunu kabul edip etmemek, artırmak veya azaltmak ve gönüllüye verilecek 
derece konusunda karar verebilirsiniz. Bu, gönüllünün sertifikalandırmak istediği her 



 

  

bir yaşam becerisi için yapılmalıdır. Bu aşamanın çok önemli olduğunu unutmayın, bu 
nedenle her zaman mutlaka gönüllü ile bir araya gelip, seçimlerinizin arkasındaki 
motivasyonu açıklamalısınız.  

 

20- Yaşam becerilerini kontrol etmeyi tamamladığınızda, gönüllünün çalışmasıyla ilgili 
soruları cevapladığınız “kör (anonim) değerlendirme”yi doldurmanız gerekir. 
Kaydetmek için bu işarete tıklayın. 



 

  

21- İsterseniz, DÜZENLE seçeneğini tıklayarak değerlendirmenizi kontrol edip 
değiştirebilirsiniz. 



 

  

22- Artık SERTİFİKALANDIR seçeneğine tıklayarak sertifika oluşturmaya hazırsınız. PDF 
butonuna tıklayarak sertifikayı indirebilirsiniz. Bu şekilde sertifikayı imzalayıp gönüllüye 
gönderebilirsiniz. Onayla butonunu tıkladığınızda, sertifikasyon onaylanmış olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
  



 

  

Gönüllüler için Kullanım Kılavuzu 

1- Öncelikle gönüllü kuruluş tarafından bir hesap oluşturmaya davet edilir.  

2- İlgili bağlantıyı tıkladığınızda bu form çıkar. 

3- Bu formu kişisel bilgilerinizle doldurun, sonra KAYDET butonuna tıklayın. 

4- Bunun üzerine formu doldurduğunuza dair bir teyit e-postası gelecektir, bunu takiben 5 gün 
içindekullanıcı parolası ve giriş bağlantısının olduğu başka bir e-posta gelecektir. 



 

  

5- Giriş yaptığınızda ilk işiniz parolayı güncellemek olmalıdır; kullanıcı detaylarınızı da 
“detaylar” bölümündeki düzenle seçeneğini tıklayarak düzenleyebilirsiniz.  

 

 

6- Bilgilerinizi kontrol edebilir ve isterseniz bir profil resmi yükleyip, kaydet 
seçeneğinetıklayabilirsiniz. 



 

  

 

7- Tekrar anasayfaya döndüğünüzde oryantasyon kursunu tamamlamanız gerekir: önce 
beceriler bölümündeki oryantasyonu seçin sonra üzerine gelip tekrar tıklayın.  

8- Açıldıktan sonra izlemek için bir tanıtım videosu bulacaksınız ve daha sonra kendinize 
güvendiğiniz 10 sosyal beceriyi seçmeye devam edebilirsiniz. Beceriyi fareyle geçtiğinizde 
size yardımcı olmak için bu 10 sosyal becerinin tanımını görebilirsiniz. Üç güçlü yönünüzü 



 

  

ve son olarak onaylamak istediğinizi düşündüğünüz beş sosyal beceriyi geliştirmek 
isteyeceğiniz.  

9- Bitirdiğinizde kaydetmek için disket simgesine tıklayın. Kaydettikten sonra bu kursun 
tamamlanmış olarak görüneceğini unutmayın.  

 



 

  

10- Şimdi ana sayfada, sosyal becerilerin listesini görmelisiniz; 25 beceri dört kategoriye 
ayrılmıştır: iletişim, kişisel, iş ve sosyal beceriler. Soldaki kategoriye tıkladığınızda, o 
kategorideki tüm sosyal becerileri göreceksiniz, öğrenme yolunuzu özgürce 
tanımlayabilirsiniz: 25 eğitim oturumunun tamamını takip edebilir veya sadece 
ilgilendiğiklerinize bir göz atabilirsiniz . bu oturumlardan birini seçerseniz beceriler otomatik 
olarak kayıtlı kurs bölümünde görünecektir; 

 

11- kayıtlı kurs bölümündeki bir beceriye tıklayarak , seçilen beceri için e-öğrenmeye 
başlarsınız.  



 

  

12- Başladığınızda bir modülü tamamlamanıza gerek olmadığını unutmayın, ayrıca kursun 
ilerlemesini kaydetme ve daha sonra geri dönme olanağınız da vardır. Bu durumda kursun 
durumu devam edecektir.  

 
 

13- Kursu tüm soruları yanıtlayarak bitirdiğinizde, durum devam etmekte durumundan 
tamamlandı durumuna değişecektir.  



 

  

 

14- En az iki kursu tamamladıktan sonra sertifika almak istiyorsanız tamamlanan kurslar 
bölümünde istek üzerine tıklayabilirsiniz. En fazla beş beceriyi onaylayabileceğinizi ve 
sertifikalı becerilerin, gönüllülük sırasında geliştirdiğiniz veya öğrendiğiniz beceriler 
olduğunu hatırlatırım .  

 

15- Üzerine tıkladığınızda bu sayfa açılacak, gönüllülüğünüzün başlama tarihini seçin, 
gönüllüğünüzün saatlerini girin, ardından gönüllülük dönemindeki faaliyetlerinizi 



 

  

tanımlayın: bu bölüm önemlidir çünkü yazdığınız metin görünür olacaktır. eğer kuruluşunuz 
değiştirmezse sertifikanın son hali olacaktır. 

 

16- Devam etmek için bir sonraki ekranın altındaki sağdaki oku tıklayın, organizasyonunuzu 
değerlendirmek için soruları cevaplayın: bu bölüm GloRe platformunu kullanan her 
organizasyon tarafından yapılan işin kalitesini değerlendirmek için önemlidir . Sonunda 
isterseniz TripAdvisor'daki gibi kısa bir yorum da yazabilirsiniz. 



 

  

 

17- Burada serfikalandırmak istediğiniz sosyal becerileri seçersiniz. ayrıca her sertifikada daha 
fazla ders alabbileceğinizi unutmayın. En fazla 5 sosyal beceriye sahip olabilirsiniz.  

 

18- Şimdi sosyal becerilerinizi seçersiniz ve bu noktada disket simgesine tıklayarak kursu 
bitirirsiniz. 



 

  

19- Bu noktada istek sertifikalar bölümünde görülür, isteğin yanındaki üç satıra ve düzenle'ye 
tıklayarak bunu değiştirebilirsiniz.  

20- Aksi takdirde, isteğinizden memnunsanız gönder butonuna tıklayarak gönderebilirsiniz, 
talebin durumu hazırdan gönderime değişecektir.  

21- İsteği gönderdikten sonra, mevcut tek eylem isteği görüntülemektir.  

22- Bu noktada bir e-posta alacaksınız ve öğretmeninizin isteğinizi detaylandırmasını 
beklemeniz gerekecek. Her bir sosyal beceride derecelendirmeniz olduğuna inandıkları 
şeyin organizasyon olduğunu unutmayın, bu nedenle öz değerlendirmeniz değerlidir, 
ancak önerdiğiniz şeyin sonunda sertifikada olacağı otomatik değildir !|

 

23- Sertifikanızın onaylandığını belirten bir e-posta alacaksınız ve görmek için bağlantıya 
tıklamanız ve sertifikanızı görüntülemek için ana sayfanıza gitmeniz gerekir.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğinden yalnızca 
Associazione Joint sorumludur ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir. 


