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GİRİŞ  
 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH tarafından 

profesyoneller için geliştirilen bu pratik kılavuz PRO PULSE + e.Araçkutusu dördüncü çıktısının 

bir parçasıdır. PRO PULSE + Modeli, katılımcı ülkeler Avusturya, Fransa, İtalya, Portekiz ve 

Türkiye’de üretim / hizmet birimlerinin pratik uygulaması için yararlı kaynaklar sağlamayı 

amaçlar.  

Kapsamlı pedagojik materyalleri, yöntemleri, metodolojileri, faaliyetleri, egzersizleri, 

değerlendirme araçlarını, kuralları, kontrol listelerini vb içerir.  Kendi sektörlerine özel olarak 

tasarlanan ve PRO Pulse + Modelinin içeriğinde yer alan ilgili meslek atölye uygulamalarını 

destekleyen, ortakların her biri tarafından geliştirilen bir dizi araç ve eğitim materyallerini 

içerir.  

Pratik kılavuz sektörel uygulamalarına ve diğer ulusal / kurumsal ihtiyaçları ve özgünlüklerine 

göre, katılımcı ülkelerin her biri tarafından gerekli uyarlamaları içerecek şekilde kendi dillerine 

çevrilecektir. Tüm proje çıktıları PRO + PULSE Platformu www.propulse-plus.eu içerisinde 

İngilizce ve ortakların dilllerinde, herkese açık eğitim kaynakları olarak yer alacaktır.  
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ÖĞRENİM VE ÖĞRETİM METODOLOJİLERİ  
 

Yaparak öğrenme   
Genel Bakış 

Yaparak öğrenme yaparak bir görevi yerine getirirken doğrudan deneyim yoluyla bilgi ve 

becerilerin kazanılmasıdır. Genellikle çıraklığın bir parçası olarak gözetim altında yapılır 

Uygulama 

Kolb deneyimsel öğrenme teorisi (1984) dört aşamalı bir öğrenme döngüsüne ve dört ayrı 
öğrenme stiline (veya tercihine) dayanır (Ayrıca bir 'eğitim döngüsü ' olarak yorumlanabilir). 
İdeal olarak bu süreç öğrencinin 'tüm detaylarının ele alındığı' vb. deneyim, yansıtma, 
düşünme ve hareket etmeyi içeren bir eğitim döngüsüdür. Ani veya somut deneyimler 
gözlem ve yansımalara yol açar. Bu yansımalar daha sonra kişinin aktif olarak test ederek 
ve deneyerek yeni deneyimler yaratabileceği soyut kavramları içine alır (absorbe eder).  

Kolb modeli iki seviye ve dört aşamalı bir döngüden oluşur: 
1. Somut Deneyim (SD): Durumun yeni bir deneyim durumuyla karşılaşılır veya 

varolan deneyim yeniden yorumlanır.  
2. Yansıtıcı Gözlem (YG): Yeni bir deneyim hakkındadır. Deneyim ve anlayış arasında 

herhangi bir tutarsızlık özel öneme sahiptir.  
3. Soyut Kavramsallaştırma (SK): Yansıma yeni bir fikrin oluşmasını veya mevcut 

soyut bir kavramın değiştirilmesini sağlar.  
4. Aktif Deneyim (AD): Öğrenci sonuçların ne olduğunu görmek için bunları kendi 

çevresinde   uygular.  
 

ve dört çeşit öğrenme stili tanımının her biri tercih edilen iki stilin kombinasyonunu temsil 
eder ve Kolb’un kullandığı terimler (Öğrenme stili Öz- Değerlendirmeye bakınız)  aşağıda 
belirtildiği gibi dört aşamalı stil döngüsünün ikişer ikişer matrisine benzer): 

1. Ayrıştıran (SD/YG): hissetmek ve izlemek   
2. Değiştiren (SK/YG): izlemek ve düşünmek   
3. Özümseyen (SK/AD): yapmak ve düşünmek  
4. Yerleştiren (SD/AD): yapmak ve hissetmek  

Kolb bir deneyimden gerçek bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla  öğrencinin 
dört beceriye sahip olması gerektiğini vurgular:  

 Öğrenci deneyime aktif olarak katılmaya istekli olmalıdır.  
 Öğrenci deneyimi yansıtabilmelidir.  

 Öğrenci deneyimi kavramsallaştırmak için analitik becerilere sahip olmalı ve 
kullanabilmelidir.   

 Öğrenci deneyimden yeni fikirler kazanmak için karar verme ve problem çözme 
becerilerine sahip olmalıdır.  
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Kolb modeli üzerine  Jacobson ve Ruddy (2004) , eğitmenler/ öğretmenler/ 
danışmanlar için  yaparak öğrenme deneyiminin eleştirel düşünmeyi teşvik etmek 
için kullanılabilecek basit, pratik sorgulama modelini yarattı. "5 Sorulu" model 
aşağıdaki gibidir:  

 Özgünlükler. Fark ettin mi...? 

 Bu neden oldu? 

 Hayatta bu olur mu? 

 Bu neden olur? 

 Bunu nasıl kullanabilirsin?  
 
Bu sorular bir deneyim sonrasında eğitmen / öğretmen / danışman tarafından sorulur ve 
aşamalı olarak öğrencileri deneyimleri üzerine eleştirel düşünme ve öğrenmeyi hayatın 
bağlamlarına nasıl uygulayabileceklerini anlamaları için yol gösterir. 
 
Öğrenme süreci için en önemli olan öğrencinin deneyimi olsa da, aynı zamanda deneyimsel 

öğrenme olayının meydana gelme olasılığını artıraranın iyi eğitmen / öğretmen / 

danışmanın  deneyiminin değerini unutmamak  önemlidir. 
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Kolb Öğrenme Envanteri   

 
 
Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) bir öğrenci olarak sizing güçlü ve zayıf yönlerinizi ölçmek için 
tasarlanmıştır.  Deneyimsel öğrenme teorisine dayanan, basit bir kendini tanıtma testidir. 
Öğrencilerin dört stili aşağıda belirtildiği gibidir:  
 

1. Ayrıştıran (SD/YG) – hissetmek ve düşünmek: Bu insanlar farklı perspektiflerden 

bakabilen kişilerdir. Hassastırlar. Yapmaktansa izlemeyi tercih ederler, bilgi toplamaya ve 

problem çözmek için hayal gücünü kullanmaya eğilimlidirler. Somut durumları birkaç 

farklı bakış açısından incelemekte en iyi kişilerdir. Kolb bu stile 'Ayrılma' adını vermiştir 

çünkü bu insanlar fikir üretimi gerektiren durumlarda daha iyi performans sergilerler, 

örneğin, beyin fırtınası. Ayrılma öğrenme stiline sahip insanlar geniş kültürel ilgilere 

sahiptir ve bilgi toplamayı severler. Bunlar, insanlarla ilgilenen yaratıcı ve duygusal , 

sanatta güçlü olma eğiliminde kişilerdir. Yönelme tarzı olan insanlar açık bir zihinl e 

dinlemek ve kişisel geribildirim almak için, gruplar halinde çalışmayı tercih ederler.  

2. Değiştiren (SK/YG) – izlemek ve düşünmek: Değiştiren öğrenme tercihi, özlü, mantıklı 

bir yaklaşım içindir. Fikirler ve kavramlar insanlardan daha önemlidir. Bu insanlar pratik 

bir fırsat yerine iyi net bir açıklamayı tercih ederler. Bu kişiler geniş çaplı bilgiyi anlamak 

ve açık mantıksal bir biçimde organize etmekte başarılıdırlar. Deiğştiren öğrenme stili 

olan kişiler insanlara daha az odaklıdır ve fikir ve soyut kavramlarla daha çok ilgilidirler. 

Bu tarz insanlar mantıklı teorilerde pratik değerlere dayalı yaklaşımlara göre daha 

ilgilidirler. Bu öğrenme stilindeki kişiler bilgi ve bilim kariyeri için önemlidir. Yaygın 

öğrenimde, bu tarz insanları okumayı, dersleri, analitik modelleri keşfetmeyi ve 

düşünmeye vakit ayırmayı tercih ederler. 

3. Özümseyen (SK/AD) – yapmak ve düşünmek : Özümseyen öğrenme stiline sahip 

insanlar problemleri çözebilirler ve öğrendikleirni pratik problemlere çözüm bulmak için 

kullanırlar. Teknik görevleri tercih ederler ve insanlarla ve kişiler arası yönlerle daha az 

ilgilidirler.  Özümseyen öğrenme stiline sahip insanlar fikirler ve teorilerin pratik 

kullanımında en iyi kişilerdir. Soru ve problemlere çözümler bularak problemleri çözebilir 

ve ve karar alabilirler. Özümseyen öğrenme stiline sahip insanlar teknik görevler ve 

problemlerle sosyal veya kişiler arası problemlere göre daha fazla ilgilidirler. Özümseyen 

öğrenme stili uzmanlık ve teknoloji yeterlilikleri sağlar. Özümseyen öğrenme stili olan 

insanlar, yeni fikirleri denemek, simüle etmek ve pratik uygulamalar ile çalışmak ister.   
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4. Yerleştiren (SD/AD) – yapmak ve hissetmek: Yerleştiren öğrenme stili 'sorumluluk 

sahibidir' ve mantıktan çok sezgilerine güvenirler. Bu insanlar diğer kişilerin analizlerini 

kullanır ve pratik ve deneysel yaklaşımı tercih ederler. Yeni zorluklara ve deneyimlere 

ve planlamalara açıktırlar. Genellikle mantıksal analiz yapmaktansa 'içgüdisel' olarak 

davranırlar. Yerleştiren öğrenme stiline sahip insanlar kendi analizlerine değil 

başkalarının analizlerine güvenirler. Bu öğrenme stili eylem ve girişim gerektiren roller 

için etkili ve faydalıdır.  Yerleştiren öğrenme stiline sahip insanlar görevleirni 

tamamlamak için takım içinde çalışmayı tercih ederler. Kendilerine hedef koyarlar ve 

bir hedefi başarmak için o alanda farklı yollar deneyerek aktif olarak çalışırlar. 
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Öğrenme tarzım 

 
Öğrenirken: 

 Duygularımla baş etmeyi severim (SD). 

        Bir şeyler yapmayı severim (AD). 

 Fikirleri hakkında düşünmeyi severim (SK). 

 İzlemeyi ve dinlemeyi severim (YG). 

Daha iyi öğrenirim: 

 Önsezime ve hislerime güveniyorum (SD). 

 İşleri halletmek için çok çalışıyorum (AD). 

 Mantıklı düşüncelere güveniyorum (SK). 

 Dinlerim ve dikkatle izlerim (YG). 

Öğrenirken: 

 Güçlü hislerim ve tepkilerim var (SD). 

 İşler konusunda sorumluk sahibiyim (AD). 

 Mantıklı düşünmeye eğilimliyim (SK) 

 Sessiz ve vakurum (YG). 

Daha iyi öğrenirim: 

 hissederek (SD). 

 yaparak (AD). 

 düşünerek (SK). 

 izleyerek (YG). 

Öğrendiğimde: 

 Dahil olmayı severim (SD). 

 Aktif olmayı severim (AD). 

 Değerlendirmeyi severim (AC). 

 Gözlemlemeyi severim (YG). 
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Özyönetimli Öğrenme 
Genel Bakış 

Özyönetimli öğrenme (SDL) öğrencilerin geleneksel öğretim metodolojilerine kıyasla 
otonomi becerilerini geliştiren bir öğrenme şeklidir. Planlama ve eyleme geçmeyi öğrenmek 
anlamına gelir ve öğrenme hedefleri, öğrenme süresi, öğrenme yeri, öğrenme içeriği, 
öğrenme yöntemleri ve öğrenme ortakları açısından kendi kaderini tayin etmeyi sağlayan 
ideal bir kavramdır. Buna ek olarak, Öğrenenlerin başarısı için artan bir özdeğerlendirme 
miktarı sunar. 

Uygulama 

Özyönetimli öğrenmede, öğrenciler temel kararları, ne zaman, nasıl ve nereden 
öğreneceklerini etkileyebilirler.  Öğrenciler... 

 …İnisiyatif kullanabilirler 

 …Kendi öğrenme ihtiyaçlarını teşhis edebilirler 

 …Öğrenme hedeflerini formüle edebilirler 

 ... Kaynakları düzenleyebilirler 

 … Uygun öğrenme stratejilerini seçebilirler 

 … Öğrenme süreçlerini kendileri değerlendirebilirler 
 
Özyönetimli öğrenme, en parlak ve en motive edilmiş öğrenciler için bile, zorlayıcı olabilir.   
Bu öğrenme modunda yer alan süreçleri daha iyi anlamak için aşağıda, bağımsız öğrenmeyi 
dört aşamalı bir süreçte başlıca öğeler ile ele alınmıştır: öğrenmeye hazır olmak, öğrenme 
hedeflerini belirleme, öğrenme sürecine cazipleştirmek ve öğrenmeyi değerlendirmek. 
 

 

Öğrenmeye hazır 
olmak

Kişisel Proje

Öğrenme hedeflerini 
belirleme

Öğrenme Sözleşmesi

Öğrenme sürecine 
cazipleştirmek 

Öğrenme Stili

Öğrenmeyi 
değerlendirmek

Özyanıtma
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1. Öğrenmeye hazır olmak  
Başarılı ve bağımsız bir yol için öğrenmeye yönelik çeşitli beceri ve tutumlar gerekir. Bu adım 
öğrencilerin mevcut durumunu analiz etmek için ve başarılı bir öğrenme yolunda 
ilerlemeleri için zaman gerektirir (bkz. Kişisel Proje). SDL'ye hazır olma belirtileri arasında 
öğrencilerin; 

 Özerk 

 Organize 

 Disiplinli 

 Etkili iletişim kurabilme 

 Yapıcı geribildirimi kabul etme, kendini değerlendirme ve kendini yansıtma 
kabiliyeti 
 

2. Öğrenme hedeflerini belirleme  
Öğrenme hedeflerinin öğreniciler ile eğitmenle/özel öğretmenler/öğretmenler/rehberler 
arasındaki iletişimi kritik önem taşıyor. Başarılı bir SDL için bir öğrenme sözleşmesi 
oluşturmak son derece tavsiye edilir ve aşağıda ki araçlar kapsanmalıdır: 

 Öğrenme çıktıları 

 Faaliyetlerin yapısı ve sırası 

 Faaliyetlerin tamamlanması için bir zaman çizelgesi 

 Her öğrenme çıktısı için kaynak materyalleri hakkında detaylar 

 Derecelendirme işlemlerine ilişkin ayrıntılar 

 Her tamamlanmış öğrenme çıktısı olarak eğitimcilere / öğretmenlere / özel 
öğretmenlere / rehberlere geribildirim ve değerlendirme yapılması için tavsiyeler 
veren bir bölüm  

 Eğitmenler / öğretmenler / özel öğretmenler / rehberler ile düzenli toplantılar için 
bir plan 
 

3. Öğrenme sürecine cazipleştirmek 
Bireylerin ihtiyaçlarını SLD aktörleri olarak anlamaları için kendilerini öğrenen olarak 
anlamaları gerekir (bkz. Öğrenme Stili Değerlendirme). Öğrenciler ayrıca aşağıdaki soruları 
cevaplamayı düşünmelidirler: 

 Eğitim yönünden benim ihtiyaçlarım nelerdir? 

 Favori öğretmenlerim / eğitmenlerim kimdi? Niye ya? 
Başka öğretmenlerden / eğitmenlerden farklı olarak ne yaptılar?  
 

4. Öğrenmeyi değerlendirmek  
Öğrenciler, öğrenme hedefleri ve ilerlemelerini özdüşünüm ve kendi değerlendirmeleri ile 
yapabilmelidir. Öğrenciler başarılarının kendi kendini doğrulayan geçerliliği ile tatmin 
olabilmelidirler, ancak ilerleme ve fikirler konusunda eğiticilerin / öğretmenlerin / özel 
öğretmenlerin / öğretmenlerin / rehberlerin geri bildirimlerini değerlendirme 
motivasyonuna sahip olmalıdırlar. Özdeğerlendirme şunları gerektirir: 

 Öğrendiğimi nereden bileceğim? 
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 Bilgi ve becerileri uyarlama ve uygulama konusunda esnek miyim? 

 Yaptığım şeyi açıklamada kendime güvenim var mı? 

 Yeterince öğrendiğimi ne zaman biliyorum? 

 Kendini yansıtma zamanı ne zaman? Ve Eğitmenler / öğretmenler / öğretmenler / 
rehberler ile danışmanın zamanı geldi mi? 

 

Kuşaklararası  Öğrenme 
Genel Bakış 

Kuşak Arası Öğrenme (IGL), her yaştan insanın birlikte ve birbirinden nasıl öğrenebileceğini 
anlatır. IGL nesiller için beceri, değer ve bilgi kazanmak için birlikte çalışan yaşam boyu 
öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Bilgi aktarımının ötesinde, IGL farklı kuşaklar arasındaki 
karşılıklı öğrenme ilişkilerini geliştirir ve yaşlanan toplumlarımızda sosyal sermaye ve sosyal 
bütünleşmeyi geliştirmeye yardımcı olur. IGL, Avrupa'da yaşadığımız önemli demografik 
değişime değinmenin bir yoludur ve kuşaklararası dayanışmayı kuşaklararası uygulama 
yoluyla arttırmanın bir yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Uygulama 

PRO PULSE + üniteleri çerçevesinde, IGL, kuşaklar arasında daha fazla anlayış ve saygıyı 
hedefleyen, karşılıklı yarar sağlayan etkinliklerde gençleri (16-29) ve 45+'yı bir araya getirir. 
Ayrıca insanların birbirlerine saygı duydukları toplulukları ve çalışma ortamlarını 
oluşturmalarına katkıda bulunur, işbirliği yapar ve daha güçlü bir iletişim kurar. 
 
Herhangi bir IGL deneyiminden "en iyi şekilde yararlanmak" için, aşağıdaki üç önemli ilkeyi 
göz önünde bulundurmak önemlidir: 
 

1. Basmakalıplardan Kaçının 
PRO PULSE modeli, çoğunlukla toplumsal güçlüklerle birlikte niteliği düşük profilli olan bir 
kuşağın belirli alt gruplarının katılımını içerir. PRO PULSE + ünitesindeki süreç boyunca 
yaşadıkları deneyimleri ve gözlemleri, yaşla ilişkili bazı kalıplar sebebi ile gerçekleşebilir. 
Bu dinamikle mücadele etmek için bir strateji, katılımcıların kendi kalıpları yerine 
getirmelerini sağlayan özel IGL etkinlikleri düzenlemektir. 
 

2. Uygun faaliyetleri tasarlayın 
Aktiviteleri planlarken ve yürütürken, katılımcıların güçlü yönlerini ve işlevsel sınırlamalarını 
(hareketlilik, deneyim ve bilişsel işlevsellik açısından) dikkate alın. 
 

3. Diyaloğa teşvik edin 
Etkinliğin odağı ne olursa olsun, eğitmenler / öğretmenler / özel öğretmenler / danışmanlar 
diyalogu teşvik etmede aktif bir rol oynamaktadır: 

 Soru sormaya teşvik etmek 

 Katılımcıların cevaplarındaki benzerlik ve farklılıkları tartışmaya teşvik etmek 
Katılımcılar, öğrendiklerini nesillerarası değişim deneyimlerinden paylaşmaya devam 
etmek için teşvik ederler. 
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İyi eğiticiler / öğretmenler / öğretmenler / danışmanlar, ne zaman geri adım atacaklarını ve 
katılımcıların kendi bilgi, beceri, görüş ve ilgi çekici kişiliklerini paylaşmanın en iyi yolunu 
bulmasına izin verip vermediğini de biliyorlar. 
 

4. Tersine Danışmanlık1 
Tersine danışmanlık gençlerin teknoloji, sosyal medya ve güncel eğilimler gibi konularda 
daha yaşlı katımlımcılara eşlik ve danışmanlık yapmasıdır. Uygulamada etkili ters 
danışmanlık her zaman iki yönlü bir öğrenme akışıdır ve rollerin ikiliğini vurgulamak için 
karşılıklı danışmanlık olarak da adlandırılabilir. 
Ters danışmanlıkta ki kilit endişeler, 45 yaş üstü kişinin baskın davranışlara girmesini 
engelliyor; Ve "yaşlılarla konuşmak" konusunda genç katılımcıyı rahat hissettirmeyi 
hedefliyor. Aşağıdaki kurallar seti, PRO PULSE + ünitelerinde etkin ters mentorluğun 
uygulanmasına yardımcı olabilir:. 

 Amaç hakkında çok net olun. Her bir tarafın ilişkilerde kazanmasını ve neden 
öğrenmesini istersiniz? Algı, düşünce ve davranışta hangi değişikliklerin meydana 
geldiğini nasıl bileceksiniz? Süreçlerle ilgili katılımcıları rahatlatmak için nesiller 
arası geniş hedefler hakkında netlik önemlidir. 

 Her iki tarafıda rolleri konusunda eğitin. Gençlerin eğitilmesine yönelik eğitim, 
yansıma ve açık diyalogu tetikleyen daha üst düzey birine nasıl karşılıcağını ve 
itiraz etmeyi öğrenmeyi içermelidir. Kıdemli mentorlara yönelik eğitim, bu meydan 
okumaya açık olma, kendi varsayımlarını ve kalıplaşmış kurallarıyla nasıl başa 
çıkılacağını ve küçük mentorun dürüst ve açık olması için nasıl teşvik edileceğini 
içermelidir. 

 İlişkileri düzenli olarak inceleyerek herşeyin yolunda olduğundan emin olun. 
Gerekirse rollerini etkili bir şekilde yönetme konusunda bir veya iki tarafa da 
koçluk yapın. İdeal olarak, inceleme süreci ilişkiden başlamalıdır. 

 Ters mentorlük ilişkisinde tekrarlanan temalara dikkat edin. 

 

  

                                                           
1 http://www.gpstrategiesltd.com/learning-lab/reverse-mentoring_22.shtml Retrieved December 13, 2016 

http://www.gpstrategiesltd.com/learning-lab/reverse-mentoring_22.shtml


O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 
Sayfa 15 

 
  

KATILIMCI EĞİTİM YÖNTEMLERİ 

Eğitmenler / öğretmenler / danışmanlar, öğrenmeyi başarılı ve etkili yapmak için hiç özel bir 

yöntem olmadığını çok iyi bilirler. Farklı öğrenme bağlamlarında önder eğitimciler, 

öğrenmenin öğrenicilerin ilgisini daha farklı ve ilginç bir şekilde tutmanın çeşitli yöntemlerini 

anlayabilmeliler. PRO PULSE + çerçevesinde, mümkün olduğunda katılımcı eğitim 

yöntemlerine ayrıcalık verilmelidir. Pratik örnekler aşağıda verilmiştir. 

Belirli bir atölye ve / veya etkinlik için katılımcı yöntemleri seçerken, aşağıdaki soruları 

değerlendirmek önemlidir: 

 Yöntem hedefler için uygun mudur? 

 Yöntem, katılımcıların sahip olduklarından daha fazla arka plan bilgi veya beceri ister mi?  

 Atölye ve / veya etkinlikte hazırlamak ve daha sonra kullanmak için ne kadar zaman 

gerekiyor? 

 Metod, grubun büyüklüğü için uygun mudur? 

 Ne tür kaynaklar ve malzemeler gereklidir? 

 Şunları yapmak iyidir… Örnek... 

Kaynaştırma 
Faaliyetleri 

- Bir grubun kendisini bir 
takım haline getirme 
sürecinin başlamasına 
yardımcı olun.  

- Eğitime karşı daha açık ve 
açık fikirli olmak için 
kendinizi rahatlatın ve 
keyfini çıkarın. 

- Yaygın bağlamlarda 
birbirleriyle etkileşim 
kurmak ve birbirlerini 
tanımak 

- Kalıplaşmış davranışları, 
yapılandırılmış tutumları ve 
alışkanlık davranışlarını 
yıkmak 

- “Doğru veya Yanlış ": 
Katılımcılardan kendilerini 
tanıtmalarını ve bir tanesi 
yanlış olan kendileriyle ilgili üç 
veya dört ifade vermelerini 
isteyin. Daha sonra grubun 
geri kalanına hangisinin 
gerçek olduğuna dair oy 
kullandırın. Bu alıştırma, 
birbirlerini birey olarak 
tanımanın yanı sıra, grup 
içinde etkileşime başlamaya 
da yardımcı olur. 
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Tartışma 

- Halka açık konuşmada ilk 
sinirlilikten kurtulun 

- Önemli sorunları 
tanımlamak ve üzerinde 
çalışmak 

- Yapıcı bir karşılıklı eleştiri 
iklimi yaratmak 

- Öğrenciler ikiye ayrılır ve bir 
önerme ile görevlendirilir. Bir 
tartışmacı iki dakika 
konuşacak ve diğeri 
muhalefette olacak. İsteğe 
bağlı olarak, tartışmacılar 
diğer tarafın söylediğine 
hazırlanmak için bir dakika 
verilebilir, hazırlamak için 5 
dakika verilebilir. 

  

Gösteriler 

- Aslında öğrencilere bir 
şeylerin nasıl yapılacağını 
gösterin ve açıklayın 

- Gerçekten deneyim 
kazandırmak (duymak, 
görmek ve yapmak) 

- Uzmanlar ve öğrenciler 
arasında doğrudan 
etkileşim sağlamak 

 
 
 
 

- Gösterme yöntemini 
kullanarak, bir kişi veya ekip 
öğrencilere nasıl yapılacağını 
gösteren ve anlatan bir görev 
yaratır. Örneğin bir origami 
kuşu yapılabilir. Bir uzman, 
kuşu daha büyük bir kare 
kâğıt veya kağıt şablonu kağıdı 
kullanarak nasıl 
hazırlayacağınızı özenle 
gösterir. Öğrenciler kendi 
origami kuşlarını oluşturmak 
için talimatları takip ederler 
ve gerekirse yardım alırlar. 

   

Hikaye 
Anlatıcılığı 

- Önemli mesajları insanlara 
eğlenceli ve ilginç 
olabileceği şekilde iletin. 

- Başarı stratejileri 
oluşturmak için yaşam 
deneyimlerini kullanın. 

- Öykü yapılarını, tanınmış 
temaları vb. Kullanarak 
öğrencilerin odağını 
muhafaza edin. 

- İnsan beyni, bilgiyi işlemek ve 
hikâye halinde saklamak için 
donanımlaşmıştır. Böylece 
belli bir zaman ve yerde belirli 
bir karakter olduğunu 
duyduğumuzda zihinlerimiz 
bu hayali sahneye taşınır. Bu 
nedenle, iyi anlatılmış bir 
hikâye izleyicinin aklında 
kalıcıdır; monoton bir sunum 
aynı etkiyi yaratmaz. 
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Simülasyon 

- Öğrenicilerin 
gerçekleşebilecek olası 
durumları 
deneyimleyebilecekleri bir 
ortam yaratmak 

- Gerçekten deneyim 
kazandırmak (duymak, 
görmek ve yapmak) 

- Öğrencilerin faaliyette çok 
yer aldıklarından emin olun 

- Simülasyon rol yapmanın 
daha karmaşık bir şeklidir. 
Öğrencilere eksiksiz bir mesaj 
sunmak için büyük bir 
potansiyele sahiptir, ancak 
hazırlanması kolay değildir. 
Simülasyonlar belirli bir 
alanda uzmanlaşmak veya 
sektörlerin bir bütün olarak 
işleyişinde ki eğitim için 
kullanılabilir. 

  

Canlı Proje 

- Öğrencileri belirli bir 
konudaki kavramları gerçek 
dünya durumuna 
uygulamaya motive eder 

- Öğrenmeye daha derin bir 
yaklaşım getirmek ve 
yansıtıcı becerilerin 
geliştirilmesini teşvik 
etmek 

-  Farklı insanlarla tanışmak 
ve uyum, esneklik 
geliştirmek 

- Canlı projeler, kullanılan 
teknikleri uygulamak ve / ya 
da gerçek dünyada kullanmak 
için bir olanaktır. Yönergelere 
uyulmalı ve iş baskısı ile 
uğraşılmalıdır. Proje / ürün 
hatasız olmalı, her seviyedeki 
test çok önemlidir ve 
uygulanması zorunludur. 

  

Açık Hava 
Etkinlikleri 

- Öğrencilerin 
motivasyonunu artırmak ve 
takımların yaratılmasına 
odaklanmak 

- Tüm katılımcıların fiziksel, 
duygusal, bilişsel sosyal ve 
ruhsal düzeylerini 
yükseltmek 

- Açık hava etkinlikleri farklı 
şekillerde hedeflenebilir: 
rahatlama, takım çalışması 
geliştirme, meditasyon, kriz 
durumlarını çözme, benlik 
bilinci vs. Bir örnek olarak 
öğrenciler, ilişkiler ve etkili 
iletişimin geliştirildiği bir halat 
kursu gibi bir etkinliğe 
katılabilirler. 

  



O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 
Sayfa 18 

 
  

   

Soru & Cevap 
Oturumları 

- Öğrencilerden gelen 
doğrudan sorulara yanıt 
vererek belirli bilgi 
sağlamak 

- Sorulara ilk başta cevap ver 
- Uzmanlar ve öğrenciler 

arasında doğrudan 
etkileşim sağlamak 

- Bu eğitim yöntemi, bir eğitim 
kursu bitiminde en etkili 
yöntemdir. Eğitimin sonlarına 
doğru, öğrenciler konuyla ilgili 
bir çok bilgi aldı.  Soru-Cevap 
oturumu, cevaplanmamış 
soruları çözmek ve 
tutarsızlıkları netleştirmek için 
uygun bir araçtır. 

  

Rol Oynama 

- Ilk kez belirli senaryolarla 
karşılaşılır ve güven inşa 
eder. 

- Beden dili ve sözsüz 
ipuçlarına dikkat ederek 
dinleme becerilerini 
geliştirir. 

- Zor durumlarla başa 
çıkmada, deneyim 
kazanmak ve yaratıcı 
problem çözme gibi 
konularda becerileri 
geliştirir. 

- Rol oynamaya yönelik 
senaryolar gerektiği gibi 
değiştirilebilir. Çok basit bir 
örnek şu talimat olacaktır: 
Küçük bir şirketin satış 
müdürüsünüz. Bir ürün satın 
alan bir müşteri ürünüyle ilgili 
çok mutsuz ve şikayet ediyor. 
Hedefiniz, bu sorunu firmaya 
minimum zararla çözmektir 
(Finansal ve itibar açısından) 
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ÖĞRENME ATÖLYELERİNİN TÜRLERİ 

Hem PRO PULSE + mesleki hem de enine çalıştaylar, tanımlanan öğrenme hedeflerine dayalı 

üç tür varsayabilir: bilgi temelli, beceri tabanlı veya farkındalığa dayalı atölyeler2.   

 

Bilgi Temelli Atölyeler 
 

Metot seçimini yönlendiren geniş faktör öğrenmenin odak noktasıdır. Eğer öğrenme odağında 

bilgi artarsa, dersler, saha ziyaretleri, gösteriler, kendi kendine çalışma vb. yöntemler 

kullanılabilir. 

Eğitimcilerin, katılımcıların bilmeleri gereken yalnızca gerçeklerle ilgili konuşmaları gerektiğini 

unutmamaları gerekir. Konuyu tanıtmak için neden ihtiyaç duyduklarını açıklamadan önce 

katılımcıların dikkatini çekmek çok önemlidir. Önemli olanı gösteren bir hikaye anlat. Bir özet 

ver. Kapak yapacağınız ana temaları açıklayın. Gerçekleri ve bilgileri sunun. Konuşmayı 

güçlendirmek için broşürleri kullanın. Katılımcılar, ayrıntılı yazılı notlar alarak değil, dinleyerek 

ve aktif olarak katılarak daha fazlasını öğrenirler. Katılımcıların, gerçeklerin nasıl kullanılacağı 

hakkında hikayeler anlatmalarını isteyin.  

Kullanılacak malzemeler arasında mümkün olduğunca tebeşir panosu, fotoğraf, flipchart, 

havai yükler, modeller, slaytlar, posterler vb. Görsel-işitsel yardımcıları kullanın. 

Katılımcıların öğrendikleri bilgileri uygulama egzersizlerini planlayın. Faaliyet örnekleri: 

 Katılımcılara iş performansını artırmak için bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını sorun 

 Bireysel ya da küçük öğrenci gruplarına ne ve nasıl yaparsınız sorun 

 Sonra, sonuçlarını diğer katılımcılara sunmalarını sağlayın 

 Katılımcılardan, bahsettiğiniz gerçekler hakkında efsaneleri paylaşmalarını ve daha 

sonra efsanelerin neden doğru olmadığını açıklamalarını isteyin 

 

Beceri Temelli Atölyeler 
 

Eğer öğrenmenin odağı becerileri arttırmak ise, kullanılan yöntemler uygulama oturumları, 

gösteriler, simülasyonlar yaparak öğrenmenin daha fazlasıdır. Faaliyet örnekleri 

 Beceriye bir isim verin. Katılımcıların başka kelimeler (ler) var mı diye sorunuz 

 Bunun neden önemli olduğunu söyle. Katılımcıların önemli başka sebepleri olup 

olmadığını sorunuz 

                                                           
2 www.unesco.org/education/aladin/paldin/pdf/course_01.pdf  9 Aralık 2016 tarihli alıntı. 

http://www.unesco.org/education/aladin/paldin/pdf/course_01.pdf


O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 
Sayfa 20 

 
  

 Ne zaman kullanacağınızı açıklayın. Katılımcılara başka bir bağlamda beceriyi kullanıp 

kullanmadığını sorun. 

 Beceri gerçekleştirmeyle ilgili adımları açıklayın. Katılımcılara, beceri icrasında başka 

adımlar kullanıp kullanmadıklarını sorun. 

 Beceri göstermek. Katılımcılardan, kendileri tarafından anlaşılan bir beceriyi 

göstermelerini isteyin 

 Gösterinin, katılımcıların çalışma ortamları için geçerli olan etkili yöntemler 

kullanması gerekir. Katılımcılara, beceriyi yönetmenin diğer etkili yöntemleri olup 

olmadığını sorun 

 Yalnızca sahadaki katılımcıların kullanabileceği ekipmanları kullanın. Katılımcılardan, 

ustalık becerisi için yerel olan ekipmanların adını belirtmelerini isteyin..  

 Tüm katılımcılar, ne yaptığınızı görebilmelidir. Katılımcılardan birinin, becerinin çeşitli 

bölümlerini gösterebileceğini veya göstermek isteyebileceği olasıdır. Bu tür 

katılımcıları, tüm veya bazı operasyonları göstermeye davet edin. 

 Ne yaptığınızı açıklayın (resimlerle yazılan bir bildiri açıklamayı güçlendirir). 

Katılımcılardan, becerinin dahil etmesi gerektiği konusunda resim çizmelerini isteyin 

 Uygulama oturumları / etkinlikleri düzenleme 

 Beceri tabanlı öğrenme oturumlarının yürütülmesinin en önemli bölümüne gelin ve 

uygulamaya zaman ayırın. Tüm katılımcıları beceri uygulaması yaptırın. 

 Her katılımcının hem sizin hem de diğer öğrencilerden geribildirim almaları gerekir 

 

Farkındalık Temelli Atölyeler 
 

Öğrenmenin odak noktası farkındalık yaratmak ise, kullanılan yöntemler rol-oyunlar, küçük 

grup tartışması, vaka analizi, simülasyon, oyun öğrenme, yapılandırılmış egzersizler vb. 

olacaktır. Kişinin geçmişi ve şimdiki tecrübeleri ve başkalarının deneyimleri önemli bir 

öğrenme kaynağı oluşturmaktadır. Dolayısıyla deneysel öğrenme yöntemleri, öğrencilerin 

deneyim kazanmaları, reaksiyonları ve gözlemleri paylaşmaları, etkileri ve sonuçlarını 

yansıtmaları, örüntüleri ve dinamikleri tartışmaları, pratik ve kavramsal anlayış geliştirmeleri 

ve bunu gerçek yaşam durumlarına uygulamak için bir fırsat sağlar. Öğrenme odaklarının yanı 

sıra, yöntemleri seçmek için bazı önemli hususlar vardır: 

 Kimler öğreniyor? 

 Geçmişleri neler? 

 Öğrencilerin bilgi ve tecrübe temeli kullanılıyor mu? 

 Belirli bir zaman diliminde öğrenmeye elverişli bir ortam oluşturmak için hangi 

yöntem yararlıdır? 

 Bireysel ve toplu öğrenme nasıl sağlanabilir?  
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ATÖLYELERİ PLANLAMAK İÇİN REHBER 
 

Atölyeler herhangi bir PRO PULSE + biriminin temel öğesidir. Tüm katılımcıların katıldığı ve 

öngörülen öğrenme çıktılarını elde ettiğinde bir atölyenin  başarılı olduğu varsayılabilir. Ayrıca 

bir atölye katılımcıların kendilerini yansıtmalarını teşvik etmelidir ve aktif olarak öğrenmeye 

katılmaları için imkan sağlamalıdır.  

Aşağıdaki tablo bir atölyeyi planlamak için üç adımla ilgili anahtar yönlere genel bir bakış 

sunmaktadır: önce, süresince ve sonra. 

Önce  Süresince Sonra 
1. Hedefler 

2. Katılımcılar 

3. Süre 

4. Öğrenme sonuçları ve 

aktiviteler 

5. Öğrenme araçları 

6. İnsan kaynakları  

7. Giriş 

8. Kaynaştırma Faaliyetleri 

9. Grup dinamikleri 

10. Esneklik 

11. Aralar 

12. Karşılıklı saygı 

13. Beklenmediği beklemek 

14. Geri bildirim 

15. Takip 

 

Önce 
 

1. Hedefler 

Her bir atölye için açık bir hedef belirlenmelidir, böylece tüm katılımcılar atölyenin 

anlamını ve değerini anlar. Açık bir hedef olmazsa katılımlarını sağlamak çok zor olur. 

Mesleki atölyelerde hedefler belirli sektörlerle ve alanlarla ve/veya mesleki profile ilgili 

olmalıdır.    

 

2. Katılımcılar  

Eğer atölyenin hedefi üretim veya bir problem belirli detaylı bir çözüm geliştirmekse, 6-8 

katılımcı istenir.  Eğer hedef birden fazla konuyu temel alıyorsa, farklı aktiviteler için küçük 

gruplara ayrılmış daha geniş bir grupla çalışmak faydalı olabilir. PRO PULSE+ uniteleri 

çerçevesinde tüm grupların hem gençleri hem de 45+ yaş grupunu içermesi gerektiği göz 

önünde tutulmalıdır.  

 

3. Süre 

Süre atölyelerin düzgün şekilde uygulanması için gereklidir ve aktiviteler önceden iyi bir 

şekilde planlanmalı ve katılımcılara zamanı iyi yönetmeleri ve çıktıları üretmeleri için 

duyurulmalıdır.       
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4. Öğrenme sonuçları ve aktiviteler 

Öğrenme sonuçlarını (ÖS) formüle etmek uzmanlık ve deneyim gerektirir. Bunun için 

geliştirilecek rehberlik şunları içerebilir:  

 ÖS teslimat ve ortamdan bağımsız olarak tasarlanmış, açık ve anlaşılır bir dilde 

yazılı özlü ifadelerdir 

 ÖS gelecek zaman diliminde yazılır ve gerçek veya tercih edilen sonucu kesin 

olarak tanımlayan aktif bir fiille başlar ve ölçülebilen açık davranışa neden olur. 

Genelde her sonucu yapılandırmak için sadece bir fiil kullanılır, fiiller hem 

seviyeye, hem de başlığa uygundur. 

 ÖS gözlemlenebilir ve ölçülebilirdir. Öğrenciler, onlardan neler beklendiğini 

açıkça bilmelidirler. 

 ÖS uygulanacak bir dizi değerlendirme metodolojisini mümkün kılar ve teşvik 

eder.  

 Her ÖS için hangi faaliyetlerin gerçekleşeceğini tam olarak listelemek önemlidir. 

Faaliyetler, mevcut katılımcıları ve kaynakları dikkate almalıdır. Faaliyetler, 

mevcut katılımcıları ve kaynakları dikkate almalıdır. 

 

5. Öğrenme araçları  

Bireyler genellikle farklı şekillerde öğrenirler. Çoğu zaman, katılımcıların tercih ettikleri 

öğrenme stillerini önceden öğrenmek mümkün olmayabileceğinden, çeşitli yöntem ve 

materyallerin hazırlanması önemlidir. Bunlar atölye konusu ve amacı ile ilgilidirler ve 

çalışma kağıtları, görsel-işitsel materyaller, bilgisayara dayalı ders planları, rol yapma 

etkinlikleri vb. olabilirler. 

 

6. İnsan kaynakları  

Hedeflere, grubun büyüklüğüne ve atölye çalışmasının süresine bağlı olarak, öğrenmeyi 

kolaylaştırmak için diğer ekip üyelerini dahil etmek yararlı veya gerekli olabilir. Bir uzman, 

yeni bir tekniğin canlı gösterimini sağlayabilir; bir konuk konuşmacı gerçek iş bağlamının 

önemini anlatabilir; bir asistan büyük bir grubun yönetimine yardımcı olabilir. Bu, önceden 

iyi bir şekilde planlanmalı, böylece sadece herkesin hazır bulunmasını sağlamakla 

kalınmaz, ayrıca görevlerine tam olarak hazırlanamları için onlara imkan tanınır.  
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Süresince  
Başarılı bir atölye çalışmasının temel faktörü her katılımcının katılımıdır. Herkesi katılmaya 

teşvik edecek metotlar kullanılmalıdır.  

7. Giriş 

Atölye başında, eğitmenler / öğretmenler / rehberlik uzmanları kendileri hakkında birkaç 

kelime söyleyerek kendilerini tanıtmak zorundadırlar; örneğin, konunun uzmanı olarak 

düşünülmeleri ve bu konularda neye ilgi duydukları gibi. Katılımcılar, atölye çalışmasının 

amacını, faaliyetlerini ve elde edilecek öğrenme çıktılarını anlamalıdır. Hazırlanabilmesi 

için atölye çalışmasının ve görevlerinin kabaca bir taslağını vermek de iyi bir fikirdir. Her 

atölye için somut temel kurallar da sunulmalı ve kabul edilmelidir. 

 

8. Kaynaştırma Faaliyetleri  

Öğrencilerin kendilerini kısaca tanıtmaları istenebilir. Her katılımcının bir kaç cümle 

söylemesi ve atölyeden beklentisini ifade etmesi yeterlidir. Bir grup, özellikle farklı 

nesillerden katılımcılardan oluşmuşsa, bir kaynaşma oyunu herkesin yeni bir ortama ve 

birbirine aşina olması için mükemmel bir yoldur. 

 

9. Grup dinamikleri  

Her atölye için farklı grup dinamikleri geliştirmek önemlidir: 

 Birçok kişi yabancı bir grup içerisinde konuşurken endişelenir. Grup dinamiğini 

planlarken, her bir grubun boyutunu küçük tutun, böylece insanlar daha rahat 

konuşur ve etkileşime girerler. 

 Her bir gruptaki farklı insanları karıştırın: yaş, kişilik, öğrenme stili vb.bakımından.  

Katılımcıları ortak yaşam alanlarının dışındaki diğerleriyle etkileşimde bulunmaya 

teşvik ederek, farklı perspektiflerden bakmalarını sağlayın. 

 Bir grupta katılımcınız azsa, eşle öğrenmeye öncelik verin ve ana grup içinde 

değişimi teşvik edin. Bu, fikirleri daraltmak ve iyi olanların öne çıkmasını sağlamak 

için harika bir yoldur. 

 

10. Esneklik  

Elbette atölye çalışması için bir plan yapılmalı ve izlenmelidir. Yine de, atölye 

çalışmalarında hedeflere ulaşmak için gerekli değişikliklerin yapılması gerekebilir.  

Öğrenciler farklı deneyimler ve potansiyelleri olan bireylerdir. Bireysel soruları 

cevaplamaları için zaman tanınmalı ve tüm katılımcıların içeriği takip etebildiğinden ve 

belirlenen öğrenme sonuçlarına ulaşabildiğinden emin olunmalıdır. 
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11. Aralar  

Öğrencilerin bilgileri işleyebilmesi ve yansıtması ve özümsemesi için zamanlanmış molalar 

verilmelidir. Katılımcılara molaların süresi hakkında bilgi verilmelidir. Bu onların kişisel 

ihtiyaçlarını planlamalarını mümkün kılar. Kısa olsa bile, molalar verilmelidir, çünkü bu 

süre somut içerikler üzerinde çalışmak kadar önemlidir. 

 

12. Karşılıklı saygı  

Tüm katılımcılara eşit ve saygılı davranılmasını sağlayın. Danışmanlık veya grup liderliği 

gibi tüm liderlik görevleri, atölye süresince eşit olarak dağıtılacaktır. Sessiz veya utangaç 

olan öğrencilerin konuşmaları teşvik edilmelidir, böylece herkes dinlenmiş olur. Aynı 

şekilde, oturumda tek bir kişi hakim olmamış olur. Bu aynı zamanda eğitici / öğretmen /  

rehberin konuşması için de geçerlidir. 

 

13. Beklenmediği beklemek  

Tüm atölye çalışmaları dikkatli bir şekilde yürütülmelidir. Bununla birlikte, dezavantajlı 

gruplarla çalışmak zor olabilir ve birtakım problemler ortaya çıkabilir. Örneğin, birisi 

katılmayı istemeyebilir veya başkalarına saygısızlık edebilir. Bu gibi durumlarda, 

profesyonel kalmak ve saygıyı korumak çok önemlidir. Sorun yaratan kişiyle göz temasıyla 

görüşme yapmak ve temel kuralları hatırlatmak faydalı olabilir. Öğrenme içeriğinin 

önemini ve bir yetişkin ve profesyonel davranışının nasıl olması gerektiğini gösterin.  

 

Sonra 
 

14. Geribildirim  

Gayri resmi ve sürekli geri bildirimler sürekli bir şekilde toplanmalıdır. Atölye çalışmasının 

sonunda öğrencilerin doldurabileceği bir değerlendirme formu olması önemlidir. Soruları 

yorumlamak ve değerlendirmek için yeterli zamana sahip olduklarından emin olun. Bu 

sadece atölyenin iyileştirilmesine yardımcı olmaz ayrıca katılımcıların öğrenmesini de 

güçlendirir. 

 

15. Takip 

Atölye çalışmalarının başarılı olup olmadığını öğrenmenin tek yolu etkili takip sağlamaktır. 

Bazı öğrencilerin atölye deneyimini ve üzerinde çalıştıkları içerikleri yansıtması için biraz 

zamana ihtiyacı var. Birkaç gün veya hafta sonra katılımcılarla buluşmak, yeni bilgiler 

sunabilir. Katılımcılar, yaptıkları işin gerçekten bir sonuç verdiğini bilmelidirler. Bu nedenle 

atölyeden sonra neler olduğu hakkında onları bilgilendirin. 
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Mesleki atölye planlayıcı  
 

ATÖLYE başlığı 

 
 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFIL 

 
 

 

ÜLKE ŞEHİR 

 
 

 

MEÖ SAĞLAYICI WEB SITESİ 

 
 

 

SÜRE (saat olarak) 

 
 

Atölye amaçlarının kısa tanımı 

 
 
 
 

Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları 

   

   

   
 

ÖĞRENME AKTİVİTELERİ  GELİŞTİRİLECEK ÜRETİM/HİZMETLER    

   

   

  

 

İNSAN KAYNAKLARI personel profili 

 
 

Katılımcıların  grup boyutu 

 
 

KAYNAKLAR /MATERYALLER 

 
 

SOSYAL BECERİLER 
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ÇAPRAZ ATÖLYELER: Örnekler   
 

PRO PULSE + üniteleri, genel konularda, örneğin BİT veya diller gibi anahtar becerilerini 

geliştirmeleri gereken katılımcılar için gerekli olan tamamlayıcı eğitimi sağlayabilir. İstihdam 

edilebilirlik becerileri, toplum, kültür, sanat, doğa, spor, esenlik vb. Diğer çapraz atölyeler 

planlanmalı ve ilgilerine göre tüm katılımcılara sunulmalıdır. İçeriği ve süresi, her PRO PULSE 

+ ünitesinin ihtiyaçlarına, standartlarına, kültürel özelliklerine ve eğitimcilerin uygulamalarına 

göre revize edilebilir. 

 

ATÖLYE başlığı 

Kuşaklararası takımların uygulanması 
SÜRE (saat olarak) 

7 saat  

Atölye amaçlarının kısa tanımı 

Atölye çalışmasının amacı öğrencilerin önyargının ne olduğunu ve nasıl geliştirildiğini 
anlamalarını sağlamaktır. İlgili faaliyetler, genç ve yaşlı çalışanların nitelikleri konusunda 
farkındalığı artıracaktır. Öğrenciler, iş yerindeki kuşaklararası takımların farklı görev ve iş 
süreçlerinin hazırlanması için değerli olabileceğini fark edeceklerdir. Kuşaklararası yanlış 
anlaşılmaların farklı durumlarını değerlendirecek ve uygun bir çözüm yaklaşımını 
geliştireceklerdir. 

Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları 

  Ögrenciler, önyargılar ve ilgili terimlerin tanımlarını hatırlarlayacaklardır.  

  Öğrenciler, grup bağlamlarında önyargıları ve olası yaklaşımları açıklayacaklardır. 

  Öğrenciler, başka bir kuşaktan bir meslektaşları ile birlikte potansiyel bir çalışma 
durumu görevini geliştireceklerdir.  

YÖNTEMLER 

 2 aktivite 

 Durum analizi  

 Görev 

Katılımcıların  grup boyutu 

6-16 katılımcı 

KAYNAKLAR /MATERYALLER 

Kağıt, kalem, yapışkan kağıt, kağıt tahta  

SOSYAL BECERİLER 

Duyarlılık, kendini yansıtma, müzakere, takım çalışması, farklar için farkındalık, problem çözme  
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ATÖLYE başlığı 

Girişkenlik ve çatışma yönetimi  
SÜRE (saat olarak) 

7 saat 

Atölye amaçlarının kısa tanımı 

Atölye çalışmasının amacı öğrencilerin iletişim şekillerini, davranışlarını farklı durumlarda 
yansıtmalarını ve atölye ortamında pratik yaparak daha iddialı olmayı öğrenmelerini sağlamaktır. 
Arka plan ve kişilik farklılıklarına duyulan öz farkındalık ve hassasiyetleri güçlendirilecek ve onları 
analiz ederek ve olası bir çözüm bulmak için faktörleri tartışarak çatışma durumlarıyla ilgili 
görüşlerini genişleteceklerdir. Mesleki tutum ve iddialı davranış gerektiren günlük durumlarda 
işyerinde daha iddialı olmaya çalışacaklardır. 

Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları 

 Öğrenciler, potansiyel çatışma durumlarında kendi davranışlarını yansıtan iddialı ve 
agresif davranış arasında ayrım yapacaklardır. 

 Öğrenciler, çatışmaların geçmiş durumlarını yorumlayacak ve farklı çatışma durumlarını 
başka bir bakış açısından değerlendireceklerdir 

 Öğrenciler, günlük durumlarda girişkenliktekniklerini uygulayacaklardır. 

YÖNTEMLER  

 2 aktivite 

 Durum analizi  

 Görev 

Katılımcıların  grup boyutu 

6-16 katılımcı 

KAYNAKLAR /MATERYALLER 

Kağıt, kalem, kağıt tahta 

SOSYAL BECERİLER  

Girişkenlik, kendini yansıtma, Değerlendirme becerileri, yargılama, sunum becerileri, problem 
çözme 
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ATÖLYE başlığı 

İş arama teknikleri  
SÜRE (saat olarak) 

7 saat 

Atölye amaçlarının kısa tanımı 

Atölye çalışmasının amacı öğrencileri, genç ve işsizlerin durumlarını düşünmeye teşvik etmek ve 
onlara iş başvurusunda bulunmak için farklı teknikler sunmak ve daha geniş ölçekte bir iş bulmak 
için yaptıkları değişiklikleri geliştirmektir. Çalışma koşulları hakkında gerçekçi bir bakış açısı 
kazanacaklar, ancak atölye çalışmaları çerçevesinde geliştirilmiş iş arama için somut bir eylem 
planı kullanarak istihdam sağlamaya devam edecektirler. Grup çalışmasıyla öğrenciler 
deneyimlerini paylaşarak birbirlerini motive edecek ve birbirlerini destekleyeceklerdir. 

Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları 

 Öğrenciler, iş arama için farklı teknikler belirleyecektir  

 Öğrenciler daha amaçlı bir şekilde iş aramak için somut eylemleri açıklayacaklardır. 

 Öğrenciler, atölye içerisinde verilen belirli bir duruma uygun iş arama teknikleri 
konusunda tavsiyelerde bulunacaklardır. 

YÖNTEMLER  

 Aktivite 

 Durum analizi  

 Görev 

Katılımcıların  grup boyutu 

6-16 katılımcı 

KAYNAKLAR/MATERYALLER 

Kağıt, kalem, kağıt tahta, bilgisayar, internet erişimi 

SOSYAL BECERİLER 

Yaratıcılık, takım çalışması, problem çözme, değerlendirme, inisiyatif  
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ATÖLYE başlığı 

Bir işe başvurmak  
SÜRE (saat olarak) 

7 saat  

Atölye amaçlarının kısa tanımı 

Atölye çalışmasının amacı öğrencilerin mesleki hedefler geliştirmelerini sağlamak ve onları aktif 
olarak bu sürece katılmaya teşvik etmektir. Potansiyel bir işveren örgütü hakkında arka plan 
bilgisi araştırmayı öğrenecekler ve oradaki çalışma ilgisini nasıl göstereceklerini öğreneceklerdir. 
Atölye ortamında öğrendiklerini uygulayacak ve birbirlerini değerlendirecek ve değerli 
geribildirim verecek / değerlendireceklerdir. 

Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları 

 Öğrenciler bir özgeçmiş ve kapak mektubu hazırlarlar  

 Öğrenciler iş görüşmesine hazırlanırlar  

 Öğrenciler, bir iş teklifi başvurusunda bulunmak için bağımsız adımlar atacaklardır 

YÖNTEMLER 

 Aktivite 

 Durum analizi  

 2 Görev 

Katılımcıların  grup boyutu 

6-16 katılımcı  

KAYNAKLAR/MATERYALLER 

Kağıt, kalem, kağıt tahta, bilgisayar, internet erişimi 

SOSYAL BECERİLER 

Öz-değerlendirme, kendini yansıtma, girişim, müzakere becerileri, iletişim becerileri 
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ATÖLYE başlığı 

Gönüllülük- bir öğrenme yolu  
SÜRE (saat olarak) 

7 saat  

Atölye amaçlarının kısa tanımı 

Atölye çalışmasının amacı öğrencilerin gönüllü olarak çalışmalarını desteklemektir. Bu, mesleki 
ve kişisel hedeflerini tanımada onları destekleyebilir. Bu bağlamda, bugünün iş gücü piyasasında 
gerekli olan sosyal becerileri tartışacaklar ve gerçek çalışma bağlamları için gönüllülüğün değerini 
görecekler. 

Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları 

  Öğrenciler, iş için farklı motivasyon biçimlerini belirleyecektir 

  Öğrenciler, gereken becerileri farklı çalışma bağlamlarına aktaracaklardır 

 Öğrenciler gönüllü ve diğer çalışma bağlamları hakkındaki bilgileri yorumlayacak ve 
kendi durumlarına uyarlayacaklardır 

YÖNTEMLER 

 2 Aktivite 

 Durum analizi  

 Görev 

Katılımcıların  grup boyutu 

6-16 katılımcı 

KAYNAKLAR/MATERYALLER 

Kağıt, kalem, kağıt tahta 

SOSYAL BECERİLER 

Kendini yansıtma, ilişkisel düşünce, yaratıcılık, değerlendirme, tartışma, sunum becerileri, ekip 
çalışması, yaratıcılık, görselleştirme, kendi öğrenme sürecinin yansıması 
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ATÖLYE başlığı 

Çok kültürlü toplumlarda yaşamak  
SÜRE (saat olarak) 

7 saat 

Atölye amaçlarının kısa tanımı 

Atölyenin amacı öğrencilerin bir toplumu etkileyen kültür alanları için kültürel farkındalık 
geliştirmelerini sağlamaktır. Çeşitli grupların kültürel ihtiyaçlarını tartışacaklar ve farklı yönlerini 
inceleyeceklerdir. Öğrenciler kişisel deneyimleriyle katkıda bulunacak ve başkalarıyla işbirliği 
içinde duyarlılık ve müzakere becerilerini göstereceklerdir. 

Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları 

 Öğrenciler farklı kültür faktörlerini belirtecek ve onları toplumsal görünürlük 
düzeylerine ayıracaklardır.  

 Öğrenciler verilen bir örneğe ortak olarak üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüm 
bulmak için farklı kültürel ihtiyaçları tartışacaklardır 

 Öğrenciler bağımsız olarak kültürel gruplar konusuyla ilgili bilgileri seçeceklerdir 

YÖNTEMLER 

 Aktivite 

 Durum analizi  

 Görev 

Katılımcıların  grup boyutu 

6-16 katılımcı 

KAYNAKLAR/MATERYALLER 

Kağıt, kalem, yapışkan kağıt, kağıt tahta, bilgisayar, internet erişimi 

SOSYAL BECERİLER 

Takım çalışması, müzakere becerileri, duyarlılık, iletişim becerileri, araştırma becerileri, kendini 
yansıtma, sunum becerileri 

 

  



O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 
Sayfa 32 

 
  

ÖĞRENME AKTİVİTELERİ  
 

1996'da OECD eğitim bakanları "herkes için hayat boyu öğrenme" stratejileri geliştirmeyi 

kabul ettiler. "Beşikten mezara" kavramı resmi, yaygın ve gayri resmi öğrenmeyi içerir3: 

 Örgün öğrenme her zaman organizedir, yapılandırılmıştır ve öğrenme hedeflerine 
sahiptir. Öğrencinin bakış açısından, her zaman amaçlıdır: yani öğrencinin açık amacı 
bilgi, beceri ve / veya yeterlilik kazanmaktır. 

 Gayrı resmi öğrenme asla organize edilmez, öğrenme sonuçları bakımından 
belirlenmiş bir hedefi yoktur ve asla öğrencinin bakış açısından amaçlı değildir. 
Genellikle tecrübe yoluyla öğrenilir ya da sadece tecrübedir.  

 Yaygın eğitim yoluyla öğrenme ilk iki öğrenme arasındaki orta-yoldaki en az fikir 
birliğine varılan konsepttir. Oldukça organize ve öğrenme hedeflerine sahip olabilir. 
Bazı ülkelerde yetişkin öğreniminin tamamı yaygın öğrenime girmektedir. 

Aşağıdaki tablo resmi farklılıkları özetlemektedirs:4 

 ÖRGÜN  GAYRI RESMİ  YAYGIN  

Süreç Tasarlanmış  Tasarlanmış Tasarlanmamış 
Amaç Evet  Evet Hayır  
Plan Evet Evet Hayır  
İşlem Evet  Evet, esnek Hayır  
Alan Belirli  Önemli, fakat belirli 

değil  
Önemsiz  

Öğrenme Bilinçli Bilinçsiz-Bilinçaltı Bilinçsiz  
Öğrenme çeşidi  Bilgi, beceri  Yeterlilikler  Herhangi birşey  
Hatalar Cezalandırma,  

sınıflandırma  
İzin verme, takdir 
etme ve birlikte 
çalışma  

Hatalar yoluyla 
öğreniyoruz, “ne kadar 
çok o kadar iyi” 

Amaçlanan Kişisel veya grup  Kişisel veya grup  Kişisel  
Sonuçlar Herkesle aynı  Benzer  Farklı 
Sonuçlar için 
sorumluluk 

Eğitimci Katılımcı, grup, 
eğitimci 

Kişisel  

Grup rolü Etkili, fakat önemli 
değil  

Çok önemli  Mevcutsa bir rol oynar  

Grup yaşı  Eşli  Kuşaklararası  Kuşaklararası  
Grup etkileşimi Yarışma  İşbirliği  Farketmez  
Katılım  Zorunlu  Gönüllü Otomatik  
Lider Direkt, ayarlama  İndirekt destek,  

ayarlama  
Hiç 

                                                           
3 http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm  
13 Aralık 2016 tarihli alıntı   
4 GRÖ KİTABI: Yaygın Eğitim'in gençler ve toplum üzerindeki etkisi. AEGEE (n.d.) 

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
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Formalitelere ragmen, PRO PULSE+ üniteleri tüm çeşit eğitimleri teşvik etmeyi ve öğrenmenin 

gerçekleşmesi için gerekli düzenlemeleri yapmayı amaçlar.  

 

 

Örgün öğrenme  

 

PRO PULSE+ ünitelerinde, örgün öğrenme aktiviteleri anahtar beceriler üzerine mesleki ve 

çapraz atölyeler içeriisnde yer alır (ör. BİT, dil, vb.).  

Bu öğrenme resmi bir ortamda gerçekleşir, hedefler dışarıdan oluşturulur, öğrenme süreci 

izlenir ve değerlendirilir. Öğrenim çıktılarını tanımak için sertifikalar veya diplomalar 

verilmektedir ve MEÖ tedarikçisi tarafından ülke mevzuatına göre yayımlanmalıdır. 

Sektör, düzey ve konuya özel olarak uygun kişisel bir öğretmen / eğitmen / danışman (yani 

eğitim ekibinin üyesi) PRO PULSE + üniteleri boyunca tüm katılımcılara eşlik eder ve destek 

verir.  

Yaygın öğrenme  

 

Üretim okulları, öğrenmenin toplumsal bir bağlamda gerçekleştiği öncülüne dayanır. Sosyal 

ve kişisel yeterlilikleri kullanmadan bir meslek edinmek olanaksızdır. Kişisel ve sosyal 

yeterlilikleri kullanmaksızın iş piyasasında aktif rol almak neredeyse imkansızdır. 

Bu nedenle yaygın öğrenme, herhangi bir PRO PULSE + ünitesinde ve sosyal bileşeninde kilit 

rol oynamaktadır. Bunun avantajı, böyle bir öğrenmenin bireyin inisiyatifiyle 

gerçekleşebileceği, ayrıca faaliyetlerin kendilerinin öğrenme hedeflerine sahip olup 

olmamasına bakılmaksızın daha organize faaliyetlerin bir yan ürünü olarak görülmesidir. 

Örgün öğrenme 

- Mesleki atölyeler 

- Anahtar beceriler üzerine 
çapraz atölyeler 

- Özel eğitim 

Yaygın öğrenme

- Sosyal beceriler, istihdam 
becerileri ve sosyal 
elementler üzerine çapraz 
atölyeler 

- Özel Eğitim 

- Danışmanlık

Gayrı resmi öğrenme 

- Özerk/öğrenim planı

- PRO PULSE+ deneyim
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Sosyal beceriler, istihdam edilebilirlik becerileri ve sosyal bileşenler üzerine çapraz atölyeler, 

amaçlı ancak gönüllü olup, çeşitli ortamlarda gerçekleşebilir. Öğretme ve öğrenme mutlaka 

ana faaliyet değildir. Bu faaliyetler planlanmış ve belirli amaçlara yöneliktir, ancak geleneksel 

ritimlere ve müfredat konularına uymak zorunda değildir. Öğrenme çıktıları veya kazanımlar 

genellikle değerlendirilmez. 

Bu çerçevede, öğretmen yaklaşımı, öğrencileri kişisel hedeflerini belirlemeye, şimdiye kadar 

gerçekleştirilenleri yansıtmaya veya nerede desteğe ihtiyaç duyduklarını yansıtmayı ve bir 

sonraki adımları planlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılara aynı zamanda öğrenmeye entegre 

edilmiş danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de verilir. Sosyal ve işle ilgili süreçlerin bir parçası 

olan bu günlük rehberlikten hem eğitim hem de psikolojik ekip sorumludur. Nihai hedef, 

bireysel katılımcının PRO PULSE + ünitesindeki yolunun sürekli değerlendirilmesini 

sağlamaktır. 

Toplumla ilgili ve pratik yaklaşım gibi yaygın öğrenme özellikleriyle sosyal bileşenler, öğrenme 

sürecinde büyük bir hedefe sahiptir. Bu, çoğunlukla ılımlılık desteğiyle bir grupta birlikte 

çalışarak elde edilir. Böylece grup birlikte gelişebilir, her üye belirli kişisel ve sosyal becerileri 

güçlendiren veya geliştiren bir öğrenme sürecine tabi tutulur. 

Aşağıda, sosyal bileşenleri PRO PULSE + ünitelerinde tanıtmanın farklı yolları üzerine bazı 

örnekler verilmektedir. Her yaygın etkinliğin faydaları da vurgulanmaktadır5. 

Aktivite Sağladığı Yararlar  

Dış mekan aktiviteleri 
Çok sayıda etkinlik arasında seçim yapmak mümkündür 

 İşbirliği, müzakere ve ekip çalışması yapın  

 Eğlencelidir ve ekip oluşturma imkanı verir  

 Öğrenicileri rahat ve üretken hissettirir  
  

Sporlar  
Fiziksel egzersiz sağlıklıdır ve öğrencileri bir araya getirir 

 Ekip sporlarında birey kolektif bir aktivitenin parçasıdır 

 İşbirliği ve taahhüt yoluyla başarı elde edilebilir 

 Daha önce bilinmeyen sporları denemek mümkündür (herkes 
aynı ön koşullarla sıfırdan başlar) 

  
 

                                                           
5 Simkins, T. (1977) Yaygın Eğitim ve Gelişim. Bazı kritik konular, Manchester: Yetişkin ve Yüksek Öğrenim 

Dairesi, Manchester Üniversitesi 
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Eğitim gezisi  
Öğrencilere günlük aktivitelerinin dışında deneyimler 
kazandırmak 

 Hedef ve konu hakkında önceden öğrenme ile kombine 
edilebilir 

 Gerçekten öğrenme fırsatı 

 Öğreniciler arasındaki ve eğitimcilerle öğrenciler arasındaki 
etkileşimi arttırır 

 Gerçek dünyadaki tecrübelere katılım, öğrenmeyi daha 
anlamlı ve unutulmaz kılar  

  

Yürüyüş koçu  
Hareket ederek yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerini 
artırmak 

 Geleneksel koçluğu doğadaki yürüyüşle birleştirir 

 Kendi kişisel gelişimi için doğayı nasıl kullanacağını bilir 

 Zor bir fitnes seviyesi hedeflenmemektedir (herkese uygun 
seviyeye olacaktır).  

  

Eşli öğrenme 
Başkalarının deneyiminden öğrenme imkanı 

 Pratik tavsiye, teşvik ve destek alırlar  

 Hem kişisel hem de mesleki konularda stratejiler geliştirirler 

 Karar verme konusunda daha yetkili olurlar   
  

Sağlık aktiviteleri  
Fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığı geliştirmek  

 Öğrenciler potansiyellerini tam olarak yerine getirmelerini 
sağlamak için proaktiftirler ve çalışırlar 

 Öğrenme ortamı daha üretken, çekici ve verimli olur  

 Aktif bir zihin uyanık, yeni deneyimlerle açık, meraklı ve 
yaratıcıdır 

 Destekleyici ve besleyici ilişkilerin kurulmasını kolaylaştırır 
  

Kariyer danışmanlığı  
Sağlam bir kariyer için hangi güç ve yeteneklerin 
geliştirilebileceğine ilişkin yardım 

 Önemli hedeflere ulaşmak için gerekli adımları belirleme  

 Kariyer seçeneklerini keşfedin veya mevcut kariyerinizde 
değişiklikler yapın  

 Başarı sağlanmasına yardımcı olabilecek destek, kaynaklar ve 
araçlar 

  

Gönüllülük  
Başkalarına yardım etmek mutlu eder  

 Kariyer için iyidir ve insanları birbiriyle iletişimini sağlar    

 Sosyal beceri geliştirme ve uygulama fırsatı yaratır , çünkü 
ortak çıkarları olan insanlar bir araya gelir 

 Stres, öfke ve kaygıların üstesinden gelmek için önemlidir  

 Geniş kapsamlı eğitim sağlayabilir 
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Gayrı resmi öğrenme   

 

Gayri resmi öğrenme, ailede, toplulukta ve PRO PULSE + ünitesinde olduğu gibi gündelik 

yaşam deneyiminde yer alan amaçsız öğrenmedir. Sonuçlar genellikle kaydedilmez, öğrenci 

için sertifikalandırılmamıştır. Eğitim yoluna bağlı değildirler. 

Gayri resmi öğrenmeyi haritalamak, amaç belirleme ve farkındalığı kullanarak ayırt etme 

kriteri olarak üç ana öğrenme türünü tanımlar. Aşağıda gösterilen haritada öz-yönelimli 

öğrenme, informal öğrenme yelpazesinin bir uç noktasındadır, sosyalleşme diğer uçtur ve 

rastlansısal öğrenme arada bir yerde bulunur.6 

Form Amaç 
Farkındalık  

(öğrenme deneyimi esnasında) 

Rastlantısal  

Sosyalizasyon  

Özerk  

hayır 

hayır 

evet 

evet 

hayır 

evet 

 

Aşağıda, üç informal öğrenme biçiminden her birinin kısa bir kavramsallaştırması ve PRO 

PULSE + üniteleri bağlamında uyarlanmış her bir formu göstermek için bazı örnekler 

verilmektedir. 

Rastlantısal  

Rastlantısal öğrenme, öğrencinin bu deneyimin dışında bir şey öğrenme niyeti olmadığında 

öğrenme deneyimlerini ifade eder, ancak deneyimin ardından öğrenmenin gerçekleştiğinin 

farkına varır. Böylece, kasıtsızdır, ancak bilinçlidir. 

Örnek 

 Geleneksel bir okul eğitim programından gelen bir öğrenci PRO PULSE + ünitesinde 

eğitimine başlar ve bu çevreye yeterince dahil olunca, bir süre sonra öğretme, öğrenme 

ve müfredat hakkındaki bazı varsayımlara itiraz etmeye başlar.  

 Bazı öğrenciler yerel spor takımlarına katılırlar ve bu süreç boyunca ekip çalışması 

hakkında bilgi edinirler.  Sürece katılmasalar da bir öğrenme hedefi düşünülerek, daha 

etkin bir çalışma grubuna katılmalarına imkan tanıyacak yeni bilgi ve beceriler kazanmış 

olduklarını anlarlar.  

                                                           
6 Schugurensky, D. (2000) gayri resmi öğrenmenin biçimleri: Alanın kavramsallaştırılmasına doğru. WALL Çalışma 
Kağıdı No.19. Eğitim ve Çalışma Merkezi, Ontario Toronto Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Enstitüsü  
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Sosyalizasyon  

Aynı zamanda örtülü öğrenme olarak da adlandırılan, PRO PULSE + yolu dahil, günlük 

yaşamda ortaya çıkan değerlerin, tutumların, davranışların, becerilerin, vb. içselleştirilmesi 

ile ilgilidir. Öğrenenlerin önceden niyetleri olmadığı gibi, bir şeyler öğrendiklerinin farkında 

da değildirler. 

Örnekler 

 Öğrenci, diğer gençler ve 45 yaş üstü katılımcılarla ilgili farklı beklentilere sahiptir ve 
onlara farklı davranır, ne eğitimciler ne de diğer öğrenciler kuşaklararası rol 
sosyalizasyonunun etkisinin farkındalar. 

 Bir öğrenci, ırkçı (ya da sınıfcı, cinsiyetçi, homofobik vb.) bir çevrede yaşıyordur ve hem 
renk hem de ayrımcı tutumlar konusunda insanlar hakkında olumsuz bir algıya sahiptir  
ve bu algıyı öğrenilen bir toplumsallaşma süreci olarak değil, objektif gerçekliğin bir 
parçası olarak varsayar . 

Özyönetim/Öğrenme planı 

PRO PULSE + 'da, kişisel yönlendirmeli öğrenme, bir eğitimci/öğretmen/danışman 
tarafından tam olarak yardım alınmadan katılımcıların (bireysel veya bir grubun bir parçası 
olarak) üstlendiği "Öğrenme planı" na atıfta bulunur ancak bir kaynak varlığı içerebilir. 
Kendisini eğitimci olarak görmez ve "kaynak kişi" olarak tanımlar. Hem kasıtlı hem de 
bilinçlidir. Kasıtlıdır çünkü öğrenci öğrenme süreci başlamadan önce bir şeyler öğrenme 
amacına sahiptir ve öğrencinin bir şeyler öğrendiğinin farkında olması anlamında bilinçlidir. 
 

Yöntem nasıl kullanılır  

Öğrenme planı, PRO PULSE + katılımcılarının öğrenme ihtiyaçlarını gidermek için basit adım 

adım stratejiler sunmaktadır:  

 Katılımcının ne öğrenmesi gerekir   

 Neden katılımcıların yeni bilgi edinmesi ve beceri ve yeterlilikler tanıması gerekir  

 Katılımcının bu becerileri nasıl öğrenecektir  

 Katılımcı hangi saat diliminde öğrenecektir   

 İstihdam edilebilirlik olasılıklarıyla bağlantı nerededir  
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Öğrenme planı 

Öğrenme planının merkez noktası, takip edilen öğrenme hedefi üzerine düşünülmesidir. Bu 

nedenle, daha sonraki tüm adımların başlangıç noktasını işaret eden kendi kendine düşünme 

gerçekleştirilmelidir. Hızla formüle edilen bir hedef değil, ilk formun tamamlanması ile 

başlayan bir düşünme ve yansıtma süreci başlatma söz konusudur.  

Kendini yansıtma ve eylem planının sonsuza kadar sürmediğini ve taştan yapılmadığını  asla 

unutmayın. Bunlar, değişime tabi dinamik, birbiriyle ilişkili birimlerdir. Bu nedenle onları 

değiştirmek, tamamlamak, yeniden düzenlemek veya yeniden tasarlamak önerilir. Genel 

görünüşü kaybetmemek için her iki formun da yazdırılması ve örneğin günde birkaç kez 

görünür bir yere konması yararlı olacaktır. 

 

ADIM 1: Kendini yansıtma 

İsim:  
Doğum tarihi: 
Cinsiyet:  kız  erkek 
Tarih : 
 

Amaç (Ne 
öğrenmeliyim?) 

Neden 
(Neden 
öğrenmeliyim?) 

Mevcut 
seviye   
(1-10) 

İstenen 
seviye   
(1-10) 

Kısa vadeli 
hedefler  

Uzun 
vadeli  
hedefler 
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Ne öğrenmeliyim? 

Amaç, kendi öğrenme ihtiyaçlarını anlamak ve kabul etmektir. Bu nedenle öğrenme hedefleri 

açıkça ifade edilmelidir. Hedefler ve amaçlar S.M.A.R.T olmalıdır: 

 Özel: odaklanmış, ayrıntılı, kesin, belirli  

 Ölçülebilir:  eylemin süreci, ölçümler 

 Agresif: belirlenmiş, kendinden emin, güçlü, inatçı 

 Gerçekçi: pratik, ihtiyatlı 

 Zaman çerçeveli: kısa vadeli (altı ay veya daha az) ve uzun vadeli (altı aydan fazla) 

 

Neden öğrenmeliyim? 

Amaç, kendi öğrenme sürecinin arkasındaki niyeti tanımaktır. Ne gibi yararlar kazanılmıştır ve 

hangi fırsatlar yaratılmıştır?  

Mevcut seviye ve istenen seviye  

Öğrenme hedefinizle ilgili mevcut bilginizi, yeterlik ve becerinizi değerlendirmeye çalışın. 1, 

en düşük seviye, en yüksek seviye Ise 10'dur. Ardından, ulaşmak istediğiniz düzeyi belirtin. 

Kısa dönem ve uzun dönem hedefleri  

Öğrenme hedefinin kısa vadede mi, yoksa uzun vadede mi elde edilebileceğini tahmin edin ve 

X ile işaretleyin. Kısa ve uzun vadeye ait sabit tanımlar gerekli değildir. Kişisel algılarınıza göre 

karar verin. 

ADIM  2:  Eylem planı  

Kendini yansıtma analizini tamamladıktan sonraki adım, hem kısa hem de uzun vadeli hedefler 

için kişisel bir eylem planı oluşturmaktır. Kişisel eylem planları esas olarak üç unsurdan oluşur: 

 Önce, amaç ve hedeflere ulaşmak için atılacak belirli adımların bir listesi bulunmaktadır 

  İkinci olarak, belirli bir tarihten önce başarıyı yakalamak motive edici bir faktör   

olduğundan, zaman faktörü önemli bir husus oynar.  

 Üçüncü ana unsur, hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olabilecek mevcut 

kaynaklarla ilgilidir. Başarı olasılığını artırmak için eylem planının bir parçası olarak 

gelebilecek beklenmedik engellerin de dahil edilmesi gerektiğini belirtmek de önemlidir. 

Engelleri yansıtırken, bu engeller gerçekten ortaya çıkarsa ne öğrenme süreci engellenir, 

ne de amacınızı kaybedersiniz.  
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İsim: 
Doğum tarihi: 
Cinsiyet:  kız   erkek 
Tarih : 
 

Amaç (Ne 
öğrenmeliyi
m?) 

İlgili bilgi, 
beceri ve 
yeterlikler  

Zaman 
aralığı  
(Öğren-
mem ne 
kadar 
zaman 
alacak?)  

Eylem Adımı 
(Adımları)  
(Nasıl 
öğrenece-
ğim?) 

Bariyerler  
(Yoluma ne 
gibi engeller 
çıkabilir?) 

Çözüm  
(Engellerin 
üstesinden 
nasıl 
gelebilirim?)  

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

İlgili bilgi, beceri ve yeterlilikler 

Öğrenme hedefiyle ilgili veya öğrenme hedefi gerçekleştirildiğinde mutlaka kullanılan somut 

bilgi, beceri ve yetkinlikleri sınıflandırın.  

Ne kadar zamanımı alacak? 

Öğrenme hedeflerine belirli bir zaman çerçevesinde ulaşılmalıdır. Bu, öncelikle bu hedefleri 

takip etmeye yardımcı olur ve ikincisi organizasyon yeteneğini arttırılır. Zaman çerçevesi 

gerçekçi olmalıdır. Bu plan kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler için kullanılabilir. Neredeyse 

tüm durumlarda, süreç boyunca değişiklikler yapılacaktır, bu nedenle planı sık sık güncelleyin.  
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Nasıl öğreneceğim? 

Her birey için öğrenime uygun erişim bulunmalıdır. Bu, yalnızca, öğrenmenin gerçekleştiği 

farklı öğrenme seçeneklerinin ve ayarlamaların farkındaysanız mümkündür. 

Yoluma ne gibi engeller çıkabilir? 

Öğrenme süreçleri dinamik bir ortamda gerçekleşir ve doğrusal değildir. Çeşitli faktörlerin 

(hem iç hem de dışsal) öğrenme süreçlerini yavaşlatabileceği veya durdurabileceği riski vardır. 

Engelleri uzlaşmaz engeller haline gelmeyecek şekilde tanımlamaya çalışın. 

Engellerin üstesinden nasıl gelebilirim? 

Bir kere engeller tespit edildiğinde olası çözüm arayışı mümkündür. Çoğu durumda, ortaya 

çıkan bir sorunu çözmenin birkaç yolu vardır. Farklı kaynaklar kullanılabilir veya kişisel çabalar 

yapılabilir. Sürekli bir başarı elde etmek için gerekli kaynakları düşünmek önemlidir. 

KİŞİSEL PROJE  
 

Sürecin başında her bir katılımcıyla birlikte aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kişisel projesini 

geliştirmek önemlidir: 

 Katılımcının eğitimsel, mesleki ve kişisel geçmişini bağlamsallaştırmak  

 PRO PULSE + yolu ile ilgili beklentiler, şüpheler, korkular, arzular, hedefler ve ihtiyaçlar 

konusunda farkındalığını arttırmak 

 Geçmişiyle ve mevcut durumu ve PRO PULSE + yolunun tanımı hakkında düşünmek  

Kişisel bir proje hazırlarken katılımcının yolculuğunu belirlemek önemlidir: "Üç yıl sonra 

nerede olmak istiyor"? Derin düşünmeyi zorlar, nereye gideceğini açıklar ve yolda ilerlemeye  

yardımcı olur. Kişisel proje, günlük özümsemeyi kendi uzun vadeli hedefleriyle uyumlu hale 

getiren net bir amaca hizmet eder. En iyi kişisel projeler, belirli tarihlerle net hedefler 

belirlemekte ve bir kişinin oraya ulaşmasına yardımcı olacak bazı eylemleri tanımlamaktadır. 

Planlar, gerçek olabilmesi için uygulanabilir ve yazılı olmalıdır. 

Kişisel bir projenin geliştirilmesinin dört ana yararı vardır: 

 

 Kendini fark etmeyi sağlar 

 Başarı için bir çerçeve ve gerçek bir hedefe doğru çalışmaya devam etmeyi sağlar 

 Katılımcının hedeflerine ulaşması için hangi bilgi, beceri, yetkinlik ve kaynağa ihtiyaç 

duyduğu konusunda fikir verir 

 Yol boyunca PRO PULSE + personelinin desteğini almayı kolaylaştırır 
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Bu benim  

Bu araç, katılımcının eğitim, mesleki ve kişisel geçmişi ile ilgili kilit biyografik bilgileri 

hatırlamak ve kaydetmek, farkındalığı arttırmak ve önceki yaşam deneyimlerini bağdaştırmak 

ve değerlendirebilmek için onu desteklemeyi amaçlamaktadır.  

BU BENİM  

Isim: 

Doğum tarihi: 

Cinsiyet:  kız  erkek 

Tarih: 

Eğitim geçmişi  

Zaman cetveli   Kurum Eğitim seviyesi/öğretim   

   

   

   

Profesyonel geçmişi  

Zaman cetveli   Kurum Meslek/temel faaliyetler 

   

   

   

Kişisel geçmiş  

Aile ve sosyal ağı: 

Topluluk faaliyetleri ve hobileri: 

Kişisel ve sosyal yetkinlikler: 

Adım 1- Mevcut 
durum

Adım 2-
Güçlerimi 
biliyorum 

Adım 3- Zayıf 
yönlerimi 
biliyorum 

Adım 4- Nereye 
gidiyorum?

Adım 5- Oraya 
nasıl ulaşıırm?

Adım 6- Ne 
öğrenmeliyim?
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Potansiyel analizi   

Zayıf yönlerim  

 

Güçlü yönlerim   

 

Onları geliştirmek için ne yapabilirim  Güçlü yönlerimden nasıl faydalanabilirim  

 

Ortaklaşa Yapmak  

 

Bu araç katılımcıların beklentileri, şüpheleri, korkuları, arzuları, hedefleri ve PRO PULSE + yolu 

ve kişisel yol haritası ile ilgili ihtiyaçları hakkında kendine karşı bilinçlenmeyi arttırmayı 

amaçlar. 

ORTAKLAŞA YAPMAK  

Isim: 
Doğum tarihi: 
Cinsiyet:  kız  erkek 
Tarih: 

PRO PULSE + süreci benim için ... 

 
 
 

Benim beklentim… 

 
 
 

Buradayım çünkü… 

 
 
 

... hakkında şüphelerim var  

 
 
 

İhtiyaçlarım … 

 
 
 

Hedeflerim… 
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3-6 ayda … 6 ay-1 yılda… 3 yılda… 

1.  1.  1.  

   

   

 

 

Yol Haritam 

 

Geçmişiyle ve mevcut durumunu yansıttıktan sonra, amaç PRO PULSE + hedeflerini ve yolunu 

tanımlamaktır. 

YOL HARİTAM  

İsim: 
Doğum tarihi: 
Cinsiyet:  kız  erkek 
Date: 

Hedefler  
Zaman 
Cetveli 

Eylemler  

Mesleki 
atölyeler  

Çapraz 
atölyeler  

Danışmanlık  İstihdam  

1.       

2.       

3.       
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME   
 

PRO PULSE + üniteleri içerisindeki herhangi bir izleme ve değerlendirme egzersizi, ilk etapta, 

kalite kontrol sistemi, Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumunun iç prosedürleri ve araçları ile 

ulusal düzenlemelere göre düzenlenmelidir. 

Buna rağmen, etkili değerlendirme araçlarının geliştirilmesi için dikkate alınması gereken 

ortak yönler vardır. Örneğin, belirli bir konu alanı öğreniciler tarafından içselleştirilecekse, bir 

atölye başlangıcında basit bir değerlendirme yararlı olabilir. Elbette bu, çok fazla ayrıntıya 

giren sorular içermez. Öğrencinin bireysel durumunun nasıl göründüğünü görmek için bir 

konuyla ilgili temel bilgileri sorgulamaya yöneliktir. Bireysel öğrenme seviyeleri bu şekilde 

değerlendirilebilir. Eğitimin sonunda, birinci formdaki hem temel soruları hem de daha 

ayrıntılı olarak girilen ek soruları içeren ikinci bir görev gerçekleştirilebilir. Testi tamamladıktan 

sonra öğrencinin elde ettiği sonuçlara bağlı olarak, her öğrenciye özgü bir öğrenim profili 

oluşturulabilir. Bu süreç, bu alanın daha ileri veya devam eden atölyeleri için tekrar edilebilir 

veya devam ettirilebilir.  Böylece öğrenme davranışındaki veya öğrenme sürecindeki 

uzunlamasına bir görüntü oluşturulabilir. Değerlendirme için özel sorular nasıl görünüyorsa, 

konuya, öğretmene, eğitimciye, üniteden üniteye değişir. 

Bununla birlikte, yalnızca bazı teorik konular değil, pratik çalışma veya sosyal bileşenler de 

değerlendirilmelidir.  

 

İzleme önerileri  

Örneğin Avusturya'nın üretim okulunda odak noktası istihdam edilebilirliğin geliştirilmesidir. 

Üretim okuluna katılım bağlamında, öğrenciler bir sonraki uygun eğitim adımına getirilmelidir. 

Bunu yaparken, bireysel yeterlilikler ve geliştirme potansiyelleri ön plana çıkar. Süreç şu 

şekilde tanımlanabilir: Üretim okulu, olasılığına uygun olan ve Mesleki Entegrasyonu İzleme 

Monitoring Berufliche Integration – MBI) tarafından tanımlanan, mesleki alan için girdi şartları 

olan bilgi, beceri ve yeterliliklerin edinilmesi ile katılımcıları desteklemektedir). Avusturya 

üretim okullarının temel bir unsuru zorunlu öğrenme ilerleme belgeleridir. Bir yandan, bu 

devam eden protokolle ve aynı zamanda düzenleyici organa üçer aylık geçici bir raporlar 

vasıtasıyla yapılır. Öğrenme ilerleme belgeleri aşağıdaki motivasyonları içerir: 

 Motivasyon: öğrenme sürecinin yaşanması önemli bir motivasyon aracıdır. 

 Küçük adımlar için görüş açınız: Beceri kazanımları için kanıt bulmak ilerlemenin küçük 

adımlarını takdir etmek için önemli bir faktördür. 
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 Birçok bireysel örneği içeren belgeler: Birçok somut bireysel durumun belgelendirilmesi, 

katılımcılar ile yapılan görüşmeler için değerli bir temel oluşturmaktadır. Bazı davranış ve 

becerilere örnekler sunar. 

 Eğitimciler ve öğrenciler arasındaki diyalog: Amaç, öğrencilerin bağımsız olarak hareket 

etmelerini, kendi öğrenme hedeflerini formüle etmelerini ve kendi değerlerini 

tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, şeffaflık yoluyla sağlanır. 

 

Değerlendirme için öneriler  
 

PRO PULSE + mesleki ve çapraz atölyelerinin mesleki eğitim ve öğretim organizasyonundan 

alınacak diğer geleneksel öğrenme yöntemleri doğrultusunda planlanması gereken resmi bir 

değerlendirme stratejisine ihtiyarı vardır. Strateji, öğrenme hedeflerinin ilerleyişini ve 

başarısını farklı değerlendirme yöntemleri ve araçlarıyla ölçmek için geliştirilmelidir. Sorun 

çözme üzerine odaklanan değerlendirme stratejileri, öğrencilerin değerlendirme sürecini 

sahiplenilmesini sağlar. 

 

Değerlendirmelerin kritik yönü geribildirimdir. Geri bildirim, öğrencilere kendi gelişimleri 

hakkında önemli bir bilgi vermek ve onlara yardımda bulunmanın bir yoludur. Ayrıca, 

öğrenmek ve davranışları ve niyetleri arasında iyi bir eşleşme olduğundan emin olmak isteyen 

katılımcı için bir düzeltme mekanizması rolü oynar. Bireysel özerkliği artırmak ve kişinin 

kimliğini oluşturmak için bir araçtır. 

Doğru birleşimin kullanılmasıyla değerlendirme katılımcının neyi öğrenip öğrenmediği 

hakkında bize zengin bir tablo sağlar ve aşağıdakileri içerebilir7: 

 

 

Eğitmen 
gözlemi  

Eğitmen gözlemi tüm atölye süresince, katılımcıların katılımını, 
tartışmanın seviyesini, ekip çalışmasının ve işbirliğinin verimliliğini ve 
ayrıca öğrenme hedeflerinin başarılmasını değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Atölye 
değerlendirmesi  

Atölye çalışmasının ardından katılımcılar tarafından cevaplandırılacak 
konular: zamanlama, tesisler, eğitmen uzmanlığı, içerik kalitesi, 
öğrenilen konulara ilgi düzeyi, genel memnuniyettir. Atölye 
çalışmasının amacına ve alanına bağlı olarak, çeşitli anket formları 
kullanılabilir: açık uçlu, kapalı uçlu, çoktan seçmeli vb. 
 

                                                           
7 Lemanski, T., Mewis, R. & Overton, T. (2011). An Introduction to Work-Based Learning. UK Physical Sciences 
Centre Department of Chemistry, University of Hull 
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Ödevler ve 
projeler  

Ödev soruları ya da konular, hem eğitmen hem de öğrenciye yönelik n 
bir değerlendirme çerçevesinde öğrencinin çalışma içeriğiyle 
ilişkilendirilmelidir. Kişiselleştirilmiş projeler atölyeye kayıtlı her 
öğrenci tarafından üstlenilirse değerlendirme seviyesi daha da 
artacaktır.  

Grup tartışması  Atölye çalışmasının sonunda (veya ortasında) tüm grup veya küçük 
gruplar tarafından uygulanır. Tartışma, katılımcıların eğitmen 
tarafından belirlenen veya serbestçe seçilen herhangi bir konuyla ilgili 
görüş ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlar.  

Kontrol listesi  Katılımcıların önceden ayarlanmış maddelerin bir listesini 
değerlendirmesine yardımcı olan bir değerlendirme kılavuzundan 
oluşur. Eğitmen tarafından yönlendirilebilir veya atölyenin sonunda 
veya gelişimi sırasında katılımcılar tarafından gerçekleştirilebilir (kendi 
kendini değerlendirme). Düşünmeyi teşvik eden diğer olası alanlar 
arasında, günlükler, görevlerini ve rol aldıkları olayları ve portföylerini 
belgeleyen çalışma günlüğü sayılabilir.  
 

Öz- 
değerlendirme  

Her katılımcı, beklentileri, spesifik becerileri, öğrenmeyi ilerletme, 
takım çalışması, iletişim gibi önceden belirlenmiş bir ölçütle 
değerlendirir. Katılımcıların kendi ilerlemelerini ve performanslarını 
izlemeyi öğrenmelerine yardımcı olur. 
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Pratik değerlendirme aracı örnekleri  
 

Kendimi anlama  

 

KENDİMİ ANLAMA  
 

İsim:  
Tarih: 

Bu öz-değerlendirme, algılanan yetkinlik yeterliliği duyusunun çeşitli bileşenlerini analiz 
etmeyi amaçlar. Lütfen sizi daha iyi tanımlayan seçeneği işaretleyin. Sonunda 

cevaplarınızı toplayın ve skor açıklamasına bakın. 

Durumlar 
Kesinlikle 

Katılıyorum  
Katılıyorum Katılmıyorum  

Kesinlikle 
Katılmıyorum  

1. Bazen arkadaşlarımdan ve / 
veya aileden sosyal destek 
aldığımı hissediyorum. 

3 2 1 0 

2. İşler planlarıma göre 
gitmediklerinde iyimser olmaya 
çalışırım. 

3 2 1 0 

3. Stresli bir durumla karşı karşıya 
kalırsam, bu durumu daha iyi 
hale getirmek için elimden 
gelen her şeyi yaparım. 

3 2 1 0 

4. Başarılı olduğumu hissetmek 
eğilimindeyim. 

3 2 1 0 

5. En azından başkalarıyla eşit bir 
düzlemde, değerli bir insan 
olduğumu hissediyorum. 

3 2 1 0 

6. Bir takım iyi niteliklere sahip 
olduğumu düşünüyorum. 

3 2 1 0 

7. İşleri birçok insan kadar iyi 
yapabilirim. 

3 2 1 0 

8. Gurur duyacak çok şeyim 
olduğunu hissediyorum. 

3 2 1 0 

9. I take a positive attitude toward 
life. 

3 2 1 0 

10. Başkalarının bana saygı 
duyduğunu hissediyorum. 

3 2 1 0 

11. Bazen kesinlikle faydalı 
olduğumu düşünüyorum.  
 

3 2 1 0 

12. Yeni insanlarla tanışırken 
kendimi rahat hissediyorum. 

3 2 1 0 



O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 
Sayfa 49 

 
  

13. Bir gruptayken, konuşacak 
doğru şeyleri kolayca 
düşünebilirim. 

3 2 1 0 

14. Fiziksel görünümüme 
güveniyorum. 
 

3 2 1 0 

15.Başkalarının benim gibi 
davrandığını hissediyorum. 

3 2 1 0 

16. Genel olarak kendimden 
memnunum. 

3 2 1 0 

Puanlama 

32-48 İyi 
geliştirilmiş 

Skorlar 32 ve 48 arasındaysa benlik saygısı daha yüksektir. Kendiniz 
için sağlıklı bir görüşünüz ve yaşayabileceğiniz, hayal etmeniz 
gereken, bakım yapacağınız, düşünebileceğiniz ve etkili olabilmeniz 
için ne kadar yetenekli olduğunuz konusunda güçlü bir iç algılama ve 
kendine güveniniz ve yaşamın olumlu ve olumsuz olan zorluklarıyla 
baş edebilmektesiniz. Hayatınız boyunca benlik saygınızı 
geliştirmeye devam etmek ve benlik saygısı eksik olan kişileri 
desteklemeyi denemeniz önemlidir. 

16-31 Gelişmekte  16 ile 31 yaş arasındaki skorlar ılımlı bir benlik saygısıyla ilişkilidir. 
Benlik saygısının farkındasınız ve en azından belirli durumlarda, 
genel benlik değerine dair olumlu bir karar veriyorsunuz. İyi 
ilerliyorsunuz ve başlıca zorluklarınız, küresel benlik saygısı, yaşamın 
çeşitli durumlarıyla ilgili daha iyi gelişmektir. Kendini algılama yetkin 
ve olumlu bir benlik saygısı, vicdanınızın bağışıklık sistemi olarak 
çalışır ve çeşitli stresli durumlarla daha iyi başa çıkmak için direniş, 
güç ve kapasite sunar. 

0-15 Az gelişmiş  15'e kadar skorlar, benlik saygısı düşüklüğünü gösterir. Yalnızca bir 
semptom olmaktan ziyade düşük benlik saygısı, sıklıkla bazı 
psikolojik, duygusal, kişisel ve / veya ilişki sorunlarının temel 
nedenidir. İyi benlik saygısına sahip olma kabiliyeti kişiden kişiye 
değişir ve yaşamınızdaki değerleri, deneyimleri ve hedefleri ile 
yaşamınızdaki farklı yolları seçmeniz gerekir. Sosyal destek, öz-
yeterlik ve baş etme stratejileri, benlik sayınızı geliştirmek için 
önemli noktalardır. 
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İstihdam edilebilirlik için anahtar beceriler   

Bu özdeğerlendirme, öğrencinin sahip çıkmayı düşündüğü mevcut bilgi, beceri ve yetkinlikleri 

haritalandırmayı amaçlar. Bu değerlendirme, çapraz atölye çalışmalarını daha iyi tanımlamak 

ve öğrenciyle gerçekten istihdam edilebilirlik becerileri hakkında bireysel olarak çalışmak ve 

bu becerileri artırmak için öğrenme hedeflerini tanımlamak için destek olabilir. 

İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK İÇİN ANAHTAR BECERİLER  
 

İsim:  
Tarih: 

Lütfen şu anki ilgili seviyenizi en iyi tanımlayan seçeneği işaretleyin  

Beceri listesi  Gelişmemiş Gelişmekte  
Oldukça 
gelişmiş  

Çok 
gelişmiş  

Numeracy 

Temel aritmetik işlemlerini biliyorum, 
yüzdeleri hesaplıyor, istatistikleri 
kullanıyor ve grafikleri yorumluyorum.  

    

Günlük yaşamdaki sorunları çözmek için 
matematiksel bilgileri kullanıyorum. 

    

İletişim  

Düşüncelerimi konuşma ve yazma 
biçiminde açıkça ifade ediyorum, 
metinleri anlıyorum ve sözlü ifadeleri 
aktif olarak dinliyorum. 

    

Farklı insanlarla saygılı ve etkili bir 
şekilde iletişim kuruyorum. 

    

Yabancı Diller  

Düşüncelerimi konuşma ve yazma 
biçiminde yabancı bir dille ifade 
ediyorum, metinleri anlıyorum ve sözlü 
ifadelere aktif bir şekilde dinliyorum. 

    

Kültürlerarası anlayışla farklı insanlarla 
yabancı bir dilde iletişim kuruyorum.  

    

Dijital/BİT  

Bilgi toplumu teknolojisini eleştirel ve 
emin biçimde kullanıyorum. 

    

Temel bilgi ve iletişim teknolojisine 
sahibim. 

    

Öğrenmeyi 
öğrenmek  

Kendi öğrenimimi tek tek veya gruplar 
halinde sürdürmekteyim. 

    

Öğrenimimi ihtiyaçlarımla ilgili olarak ve 
yöntemler ve fırsatlar konusunda 
farkındalık içinde organize ediyorum. 

    

Girişimcilik  

Yeni fikirlerim var ve onları hayata 
geçirmeye çalışıyorum. 

    

Hedeflere ulaşmak için projeleri planlar 
ve yönetirim. 
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Yaratıcı düşünme  

Yaratıcı düşüncelerim, yenilikçi fikirlerim 

var ve sorunları çözmenin yeni yollarını 

buluyorum. 

    

Bilgiyi nasıl bulacağımı biliyorum ve 
bunu etkili ve yaratıcı olarak 
kullanabiliyorum. 

    

Problem çözme  

Seçeneklerimi inceleyip ve iyi 

düşünülmüş kararlar alabilirim.  

    

Potansiyel riskleri öngörebilir ve yeterli 
çözüm bulabilirim.  

    

Beceri listesi  Gelişmemiş Gelişmekte  
Oldukça 
gelişmiş  

Çok 
gelişmiş  

Hareketlilik  Yurtdışına, diğer bölgelere veya diğer 
ülkelere taşınmaya hazırım. 
 

    

Çalışma performansımı/ ilgi alanlarımı 
farklı çalışma bağlamlarına ve hatta 
diğer sektörlere uyarlayabiliyorum. 

    

Öz yönetim  

Hedefler doğrultusunda çalışırım ve 

çalışmalarıımı başkalarının çalışmalarıyla 

birlikte koordine ederim. 

    

Öncelikleri belirliyorum ve onlara 
ulaşmak için zamanımı organize 
ediyorum. 

    

Öz farkındalık  
 

Yetenek ve güçlerimin neler olduğunu 

biliyorum ve bilinçli olarak onları 

kullanmaya odaklanıyorum. 

    

Zayıf noktalarımı biliyorum ve beni 
destekleyecek stratejilerim var. 

    

Özgüven  

Kendi kararıma güveniyorum ve 
başkalarıyla anlaşmazlığa rağmen 
durumumu açıkça belirtiyorum.  

    

Grup düşüncesine, manipülasyona, 
önerilmiş verilere ve yanlış bilgiye karşı 
direniyorum.  

    

Kişilerarası  

Farklı görüş ve perspektifleri kabul 

ediyorum ve saygı gösteriyorum.  

    

Arkadaşlarımla, profesyonellerle ve iş 

arkadaşlarımla iyi bir ağım var.  

    

Takım Çalışması  

Başkalarını nasıl bir araya getireceğimi, 

motive edeceğimi ve destekleyeceğimi 

bilirim. 

    

Başkalarıyla aktif olarak işbirliği 

yapıyorum ve başkalarının görüşlerini 

alırım. 
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Mesleki becerilerin değerlendirilmesi  

Mesleki beceriler, kişilerin belirli bir ilgi alanında edindikleri ampirik becerilerdir. Mesleki 

beceriler teorik becerilerden daha pratiktir. Bireyler mesleki becerileri PRO PULSE + 

ünitelerinde edinilen deneyimlerden öğrenirler. 

Şu anda, şirketler tarafından karşılaşılan en büyük zorluklardan biri de beceri eksikliğidir. 

'Beceri eksikliğine' girme olasılığı en fazla olan iki ana grup vardır:  

 Gençler genelde çok az iş tecrübesine sahiptirler. Bu nedenle, işyerinde mücadele 

etmek için gerekli becerilere sahip olduklarına dair göstergeleri yoktur ve  

 45+ kişiler, gereksiz hale getirilenlere uygulanan damgalanma nedeniyle özellikle de 

uzun süre tek bir yerinde çalıştıklarında ya da uzun süreli işsiz kaldıklarında, potansiyel 

işverenler kendilerine şu soruyu sorma eğilimindedirler: 'Neden gereksiz oldular?' İyi 

iş ilişkileri kurmak için gerekli olan sosyal becerilere sahip olsalar da, halihazırda 

gereken mesleki becerilere ayak uydurabildiler mi? 

 

Zorlu becerilerin eksikliği, hangi sektörde ve hangi işi aradıklarına bağlı olarka değişkenlik 

gösterirken, sosyal beceriler herhangi bir işte istihdam için anahtar beceri olarak 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu araç, katılımcının kendisinin veya psikolojik ekibin 

desteğiyle görevleri tanımladığı genel bir form üzerine odaklanmıştır. 
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MESLEKİ BECERİLER  
İsim:  
Tarih: 
1. Çalışmayı seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği beceri / yeterliliklerin tam tipini bulun ve bunları 

formda not edin. Çok sayıda beceri / yetki listesi önerilmez, çünkü yönetilmesi zorlaşabilir. 
Yalnızca yaklaşık 10 göreve odaklanın.  

2. Her beceri / yetkinlik için mevcut seviyenizi en iyi tanımlayan puanı belirtiniz. 
3. İstihdam edilebilirliğinizi artırmak için mücadele etmeniz gereken 10 beceri / yeterliliği analiz 

edin. Bu 10 becerinin öncelikli bir listesini oluşturun ve 1'i en önemli ve 10 en az önemli 
olarak ayırın.  

Gelecekteki mesleğinizde gerekli beceri 
ve yeterlilikler  

Mevcut seviyem   
 

Önceliklerim 

1.  Becerim   

Yok                                                             Sertifika                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

2.  Becerim   

Yok                                                             Sertifika                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

3.  Becerim   

Yok                                                             Sertifika                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

4.  Becerim   

Yok                                                           Sertifika                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

5.  Becerim   

Yok                                                             Sertifika                                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

6.  Becerim   

Yok                                                             Sertifika                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

7.  Becerim   

Yok                                                             Sertifika                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

8.  Becerim   

Yok                                                             Sertifika                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

9.  Becerim   

Yok                                                             Sertifika                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

10. Becerim   

Yok                                                             Sertifika                                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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İş değerleri envanteri  

Genel olarak konuşursak, iş değerleri, insanların kendi iş, meslek veya kariyerinde aradığı 

nitelikler olarak tanımlanabilir. Talimatlar: 

 Katılımcıya (katılımcılara) envanter belgesini sunun 

 Katılımcılardan değerler listesini dikkatli bir şekilde okumasını ve ardından değerlerin 

her biri için ne kadar önemli olduklarının (5 en yüksek, 1 en düşük önem değeri) 

sıralamasını isteyin. 

 Katılımcı (lar) bittikten sonra en yüksek 10 sıralamaya sahip değerleri listelemelerini 

isteyin  

 Ve son olarak, 5 değerin en önemli değer sıralamasını yapın  

Değişiklikler: 

 Bireysel olarak bir oryantasyon / kariyer rehberliğine başvurun.  

 İlgili meslekler / meslekler hakkında beyin fırtınası / tartışma yapılmasını teşvik etmek 

için grup halinde başvurun  

 Daha az önemli değere sahip olan bir liste seçin ve / veya haber ekleyin ve / veya 

açıklamaları uyarlayın 
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ÇALIŞMA DEĞERLERİ  
 

İsim  
Tarih: 
 
 
 

Sıra Değer  Açıklama  

 İlerleme Ek sorumluluk alma fırsatı 
 

 Estetik Nesnelerin veya fikirlerin güzelliğini incelemek veya takdir etmek için 
uğraşmak 

 Başarı Çok önemli kabul edilen sonuçlar üretmek arzusu 

 Bağlılık Belli bir organizasyonun üyesi olarak tanınmak 
 

 Girişkenlik Güçlü enerji, agresiflik ve inisiyatif gösterme, kendine güven 

 Ait olma Bir ajansın veya grubun katkıda bulunan bir parçası olma duygusuna 
sahip olmak; bağlılık hissi 

 Değişim / 
Çeşitlilik 

İçeriği ve ortamında sıklıkla değişen iş sorumluluklarına sahip olmak 

 Topluluk Topluluk meselelerine dahil olabildiğim bir kasaba veya şehirde 
yaşamak  

 Rekabet Açıkça kazanma / düşme sonuçları olduğu ve çoğunlukla kazandığınız 
etkinliklerde iyi olduğunuzu göstermek  

 Yaratıcılık   Halihazırda var olan bu fikirlerden uzak  yeni fikirler, programlar veya 
yapılar yaratmak  

 Heyecan  Çalışmalarınız boyunca yüksek derecede (veya sıkça) heyecan 
göstermek 

 Hız  Yüksek düzeyde bir etkinlik olduğu koşullarda çalışabileceğinizi 
göstermek ve hızlı bir şekilde çalışma yapabileceğinizi göstermek  

 Esneklik  Yeni ve değişen iş gereksinimlerine kolayca adapte olmak  

 Arkadaşlıklar  İş ilişkilerinizin bir sonucu olarak insanlarla yakın kişisel ilişkiler 
geliştirebilmek  

 Başkalarına 
Yardım Etmek  

Tek tek ya da küçük gruplar halinde doğrudan doğruya başkalarına 
yardım etmek 

 Topluma Yardım 
Etmek  

Dünyanın iyiliği için çalışmak  

 Yüksek  
Motivasyon 

Başarmak için güçlü bir arzunuz olduğunu göstermek  

 Bağımsızlık Başkalarının önemli bir yön vermesi olmadan çalışmalarınızın doğasını 
belirleyebilmek; yalnız rahat çalışmak 
  İnsanları 

Etkilemek 
Influence People 

İnsanların tutum ve görüşlerini etkileyebilecek bir konumda olmaktan 
keyif almak 
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 Entelektüel 
Durum 

Yüksek entelektüellik düzeyine sahip bir kişi veya belirli bir alanda 
kabul gören bir uzman olarak kabul edilmek  

 Entellektüel  
Teşvik  

Sizi zorlayan ve başarılı olabilmek için çeşitli kaynakların kullanılmasını 
gerektiren projeler üzerinde çalışmak 

 Bilgi  Çalışma ortamınız daima daha fazla öğrenmeyi ve bilgi tabanınızı 
arttırmayı değerli kılar 

 Boş zaman 
Çalışması 

İşle ilgili olmayan faaliyetleri sürdürmek için önemli bir zaman 
ayırmak  

 Mekan  Mükemmel fiziksel ortam sağlayan bir yerde çalışmak  

 Karar Vermek  Eylem, politika vs. kararlarını belirleme yetkisine sahip olmak  

 Zihinsel 
Mücadele 

Sürekli karmaşık problemlerle yüzleşebilir ve çözebileceğinizi 
göstermek  

 Ahlaki 
Gerçekleştirme 

Yaptığınız işin, çok önemli olduğunu düşündüğünüz bir dizi ahlaki 
standartlara önemli katkı sağladığını hissetmek  

 Azim Bir muhalefet veya caydırmaya rağmen bir teşebbüse devam 
edebilmek 

 Fiziksel 
Zorluk 

İşinizi zaman zaman ciddi fiziksel talepler yapabilmenize rağmen, çok 
çalışabileceğinizi gösterin.Show you can work hard, despite the fact 
your job can make considerable physical demands upon you at times.  Güç ve Yetki Gerekirse çalışma etkinliklerini veya diğer insanların kaderlerini etkin 
bir şekilde kontrol edebildiğinizi göstermek  

 Hassas Çalışma Hata toleransı az olan durumlarda çalışabileceğinizi göstermek  

 Kar/ Kazanç Çok miktarda para veya diğer maddi kazanç elde etmek için güçlü bir 
arzunuz olduğunu göstermek  

 Halkla İlişkiler  Gün boyunca birçok kişi ile iletişim kurmakta rahat olduğunuzu 
göstermek  

 Tanınma İşinizin kalitesinin görünür ya da herkese açık şekilde tanınmasını 
istemek  

 İstikrar İşimi devam ettirdiğinden ve makul bir finansal kazanç elde ettiğinden 
emin olmak  

 Denetim  Başkaları tarafından yapılan işlerden doğrudan sorumlu olduğunuz  
bir işte çalışmak  

 Zaman Özgürlüğü  Çalışma saatlerine göre kendi sorumluluklarını yerine getirmek; belirli 
bir çalışma saati olmaması  

 Seyahat  Seyahat gerektiren VEYA seyahat gerektirmeyen bir işte çalışmak  

 Yalnız Çalışmak  Başkalarıyla önemli miktarda iletişim kurmadan kendi başına projeler 
yapmak 

 Baskı Altında 
Çalışmak  
Pressure 

Zaman baskısının önemli olduğu ve / veya çalışmalarının kalitesinin 
denetçiler, müşteriler veya diğerleri tarafından kritik olarak    
değerlendirildiği durumlarda çalışmak  

 Başkalarıyla  
Çalışmak  

Çalışmalarımın sonucu olarak insanlarla yakın çalışma ilişkileri kurmak  
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 Hassas Çalışma  Hatalar için az toleransa sahip bir durumda çalışmak  

 Tanınma  İşinizin kalitesiyle görünür ya da genel bir şekilde tanınmak istemek  

 Risk Alma  Bir takım risk almayı içeren görevleri üstlenebileceğinizi göstermek  

 Güvenlik  İş güvenliği ve makul finansal ödüller istediğinizi göstermek 

 İsitkrar  Büyük ölçüde öngörülebilir ve uzun süreler boyunca değişmesi 
muhtemel olmayan iş rutinleri ve iş görevlerine sahip olmak  

 Statü Yaptıklarınızdan dolayı başkalarının saygı ve beğenisinin keyfini 
çıkarmak ve ajans içinde önemli bir ünvana veya konuma sahip olmayı 
istemek   

 Güçlü İlgi   Acentenin faaliyetleri son derece cazip ve ilginç olmalıdır 

 Denetim  Başkaları tarafından yapılan işlerden doğrudan sorumlu olduğunuz bir 
iş yapmak  

 Takım  
Oryantasyonu  

Paylaşılan görevlerinizde veya projelerinizde diğer insanlarla iyi 
çalışıyorsunuz 

 Azim  Hedefleri veya görevleri bitirmek için özen gösterin 

 Zaman Özgürlüğü  Kendi zaman çizelgenize göre çalışabileceğiniz yerde çalışma 
sorumluluğunuz var; belirli bir çalışma saati gerekmez 

 Seyahat etmek 
İstemek 

Gerektiğinde yoğun olarak seyahat etmek ve yolda yaşamak için 
istekli olmak  

 Yalnız Çalışmak  Başkalarıyla önemli miktarda iletişim kurmadan kendiniz projeler 
yapmak  

 Baskı Altında 
Çalışmak   

Zaman baskısı altında ve işinizin kalitesinin denetçiler, müşteriler veya 
başkaları tarafından kritik olarak değerlendirilebileceği koşullar 
altında çalışabilmek  

 Başkalarıyla 
Çalışmak  

Bir grupla yakın ilişki kurabilmek  ve ortak hedefler doğrultusunda 
ekip üyesi olarak çalışabilmek  
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10 değerin özeti  

 Değer  Tanım  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

En iyi 5 çalışma değeri  

 Değer  Tanım  

1   

2   

3   

4   

5   
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Atölye değerlendirmesi: önce  

Öğrenicilerin beklentileri ve öğrenme önerisi öncelikle ele alınmaktadır. Yanıtların 

derecelendirilmediğini, dolayısıyla doğru veya yanlış olanın olmadığını not etmek önemlidir. 

Yanıtlar, atölye seçiminde hangi motivasyonların rol oynadığını ve sonuçların bireysel 

öğrenme kariyerinde daha fazla nasıl kullanılacağını yansıtacak şekilde öğrencilere yardımcı 

olur. Öte yandan, öğrencilerin beklentilerinin atölye içeriği ile uyuşup uyuşmadığını 

tanımlayan cevaplar atölye eğitimcilerine geri bildirilebilir. Sonuç olarak, PRO PULSE + 

programı atölye organizasyonu ve tanıtımıyla ilgili daha fazla geliştirme ve uyarlamalar 

yapılabilir.  

 

ATÖLYE ÖNCESİ DEĞERLENDİRME  
 

Atölye: 
İsim :  
Tarih: 

Bu anket, atölye ile ilgili beklentilerinizi analiz etmek için hazırlanmıştır. Eğitimin 
sonunda, öğrenme çıktılarına ve ilk beklentilerinizin karşılanıp karşılanmadığına 

bakabilmeniz için başka bir anket formunu doldurmamızı isteyeceğiz. Ayrıca 
yardımınızla öğrendiklerinizi ve eğitimcilerin ana noktaları nasıl aktardıklarını 

değerlendirebiliriz. Bu bir test değildir ve performansınıza göre 
derecelendirilmeyeceksiniz 

Neden bu atölyeye katılmak 
istiyorsun? 

 

Eğitimin hangi bölümünün daha  
değerli olacağını düşünüyorsunuz? 

 

Öğrendiğiniz becerilerden nasıl 
yararlanabilirsiniz? 

 

Eğitimi tamamladığınızda farklı 
şekilde ne yapabileceğinizi 
düşünüyorsunuz? 

 

Atölyede bulunmadan önce konuyla 
ilgili bilgi ve becerilerinizi 
derecelendirir misiniz?  

 
Zayıf                                                                     Mükemmel  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Atölye değerlendirmesi: sonra  

İkinci form, atölyenin bitmesinin hemen ardından verilecektir. Katılımcıların cevapları 

öğrenciler tarafından hatırlanamayacağı için, ön değerlendirme öncesi cevaplar özetlenmeli 

ve hatırlanmalıdır. Daha sonra, öğrenciler atölyenin kendisi, içeriği ve kullanılan materyalleri 

ile ilgisi olan çeşitli soruların yanı sıra, onları düzeltmek için ön değerlendirmede cevaplanan 

sorulara cevap vermelidir. Böylece önceden var olan beklentilerle gerçeksonuçlar arasında bir 

eşleşme gerçekleşir. Son olarak, eğitmen ve onun bilgi birikimi belirtilir ve bu da eğitimciye 

performansını yükseltmek için önemli bir bilgi sağlar.  

ATÖLYE SONRASI DEĞERLENDİRME  
Atölye: 
İsim:  
Tarih: 

Bu alan, ön değerlendirme sonuçlarına ilişkin kısa bir özet içermektedir  

Neden bu atölyeye katılmak 
istiyorsunuz? 

 
 
 
 
 

Bu, eğitmen tarafından doldurulacaktır 

Eğitimin en değerli bölümünün 
hangisi olabileceğini 
düşünüyorsunuz? 

Öğrendiğiniz becerilerden nasıl 
yararlanabilirsiniz? 

Eğitimi tamamladığınızda farklı 
şekilde ne yapabileceğinizi 
düşünüyorsunuz? 

Atölyeye katılmadan önce konuyla 
ilgili bilgi ve becerilerinizi 
derecelendirir misiniz? 

Atölyeyi tamamladığınızda sizden aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica ediyoruz  

Atölyenin hangi kısmını en değerli 
buldunuz? 

 

Size göre iyileştirme gerektiren 
eğitimin herhangi bir yönü var mı? 

 

Herhangi bir grup etkinliğine 
katılmak zorunda mıydınız? 
Öyleyse, faydalı mıydı? 

 

Sağlanan eğitim materyalleri ne 
kadar yararlıydı? 

 

Zamanlama ve süreler kabul 
edilebilir miydi? 
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Konuyla ilgili bilgi ve becerilerinizi 
hangi yollarla artırdınız? 

 

Öğrendiğiniz bu bilgi / beceriler 
size nasıl fayda sağlayacak? 

 

Konuyla ilgili potansiyel bilgi ve 
becerilerinizi şimdi nasıl 
derecelendirirsiniz? 

 
Zayıf                                                                   Mükemmel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Eğitimci hakkında  

Eğitimci atölye çalışmalarının 
amaçlarını belirtirken ne kadar 
netti? 

 

Eğitimci konuyu sunmada ne kadar 
etkili oldu? 

 

Eğitimci ile katılımcılar arasında 
yeterli etkileşim var mıydı? 

 

Konuyla ilgili bilgisi yeterli miydi?  

Mekan uygun düzeyde miydi?  

Eğitimci bu yaklaşıma göre 
örgütlenmiş ve yapılandırılmış 
mıydı? 

 

Eğitmen ilginizi çekti mi?  

Daha fazla yorum yapmak/ 
öneride bulunmak ister misiniz? 
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Kanıt portfolyosu 

 

Portföyler, başarıyı desteklemek için kanıt ve verilerin toplanmasında ve sunulmasında çok 

yönlü araçlardır; PRO PULSE + durumunda portfolio, proje ya da atölye ile ilgili tüm 

dokümantasyona yer verilecek şekilde yapılandırılmalıdır. 

Portfolyo, tek başına bir değerlendirme koleksiyonu olarak öngörülmemekle birlikte, katılımcı 

tarafından öğrendiklerini ve öğrenme çıktılarına nasıl ulaşıldığını yansıtacak bir özet şeklinde 

olmalıdır. Bu, portfolyoların bir öğrencinin gelişimini yansıtmasını ve ilerlemeyi etkili bir 

şekilde göstermesini sağlar. 

Değerlendirme, portfolyo kadar fazla çaba gerektirir. Yansıtıcı özet ile referans ve kanıtlayıcı 

materyalin hacmi ve her bir portfolyonun bireyselliğinin kombinasyonu, portfolyolar için 

değerlendirme kriterleri tasarlamayı güçleştirerek değerlendirmeyi zor bir süreç haline getirir. 

Değerlendirmeler bireyselliği ve her öğrencinin yaptığı çalışmanın niteliği nedeniyle 

değerlendirmeleri objektif olarak işaretlemek daha zordur. 

Portfolyoların kullanımı ve değerlendirilmesi konusunda aşağıdaki öneride bulunulmaktadır: 

 Amaçlanan öğrenme çıktılarını açıkça belirtin veya müzakere yapın 

 Portfolyo için genel bir format önerin 

 Öğrencilerin toplaması gereken kanıtların niteliğini belirleyin veya müzakere yapın 

Sözlü Sunum   

 

Sözlü sunumların kullanılması öğrencinin iletişim becerilerini göstermesine ve bulgularını ve 

bir projenin anlaşılmasını sunmasına olanak tanır. Sunumlara başlamadan önce geçerli 

değerlendirme kriterleri gereklidir. Genellikle sunumlar, öğrenciler tarafından ciddiye alınır; 

katılımcıların diğer öğrencilerle işbirliği yapmalarına izin verilebilir ve katılımcılara sözlü 

sınavlar, gelecekteki sunumlar veya röportajlar için gerekli becerileri geliştirme fırsatı da verir. 

Eğitimci, çalışmayı derecelendirebileceği veya izleyici olarak davet edilecek olan diğer PRO 

PULSE + personeli veya öğrenme topluluğu tarafından akran değerlendirmesine izin 

verebileceği için değerlendirme yükü nispeten düşük olabilir.  

Sunumların değerlendirilmesi için ipuçları: 

  Sunumların değerlendirilmesi için kriterleri en baştan açık hale getirin 

 Değerlendirme ölçütlerini formüle etmek veya ağırlıklandırmak için öğrencilerin 

katılımını sağlamayın  

 Öğrencileri sunumlarının değerlendirilmesine dahil edin 
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Geribildirim verme esasları  

 

YAPIN  YAPMAYIN  

 Belirli olun. Örnekler ve veriler verin. 
Örneğin, "Sözümü kestiğinizde bana 
saygısızlık yaptığınızı hissettim". Öğrenci 
böyle bir bilgiyi kullanmayı seçerse, bu 
bilgileri kullanabilir. 

 Kendi duygularınızı ve tepkilerinizi açıklayın. 
Örneğin, "rahatsız hissettim." Aslında bunu 
biliyorsunuz.  

 Öğrencinin ihtiyaçlarını ve onun için neyin 
yararlı olacağını düşünün. Geribildirim 
yapıcı olmalıdır.   

 Sadece öğrencinin değiştirebileceği 
davranışlardan, örneğin sözünü kesme 
alışkanlığından konuşabilirsiniz. Bu onun 
kontrolü altındadır.   

 Geribildirim vermek için doğru zamanı, 
iklimi ve şirketi seçin. Bu daha çok yararlı 
olur! Etkinlikten hemen sonra etkili olur.   

 Öğrenci istediğinde geribildirim verin. Daha 
da iyisi, tam olarak ne bilmek istediğini ona 
sormaktır. 

 Geri bildirimlerin doğruluğuyla ilgili olan 
herkese danışmasını teşvik edin. Bu bir 
grupta yapılabilir. Geri bildirim, çeşitli 
kaynaklardan alındığında daha etkilidir. 

 Öğrenciye Kabul etmese bile ne 
söylediğinizi anlayıp anlamadığını sorun.  

 "Beni hiç dinlemediğiniz için rahatsız 
oluyorum" gibi genel ifadelerde bulunun.  
Bazı özel örnekler veremezseniz, öğrenci 
kendisine anlattığınız şeyi anlayamaz veya 
ona inanmaz. 

 Öğrencinin duygularını, motivasyonunu ya 
da niyetlerini açıklayın. Örneğin, "Bana 
saygısızlık etmek istediniz". Bunu 
bilmiyorsunuz: Bu sadece sizin tahmininiz 
veya yorumunuz. Bu gibi geri bildirimler 
muhtemelen reddedilecektir. 

 Öğrencinin eylemlerini değerlendirin. 
Örneğin, "Bana bağırmanız yanlıştı" 
şeklinde beyanlar yalnızca savunma yanlısı 
bir tepki verecektir.   

 Öğrencinin karakteri hakkında genel 
değerlendirici ifadelerde bulunun. Örneğin, 
"Dominant ve düşüncesizsiniz". Bunun 
söylendiği öğrenci muhtemelen tepki 
gösterip savunmaya geçecektir.  
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ÇAPRAZ ATÖLYE ARAÇLARI  

Kuşaklararası takımların uygulaması  
 

ARAÇ adı 

Aktivite “Önyargı olmadan” 

ATÖLYE 

Kuşaklararası takımların uygulanması 

SÜRE 2 saat UYGULAMA gruplar arası  

 

KISA TANITIM aktivitenin amaçları 

Bu aktivitenin amacı öğrencilerin önyargının ne olduğunu ve nasıl geliştiğini anlamalarına 
yardımcı olmaktır. Öğrenciler, kendi önyargılarının ve kendi günlük hayatlarında karşılaştıkları, 
diğer insanların yaşları veya cinsiyet, etnik kimlik gibi konular hakkında önyargılarına karşı 
verdikleri tepkilerin farkına varır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler  

1. Yönetici, tahtadaki bir kâğıdın üzerine “önyargı” terimini not alır.  
2. Öğrencilerden önyargı teriminin kendileri için ne anlam ifade ettiğini belirtmeleri istenir 
3. İkinci bir kâğıtta, yönetici aşağıdaki kelimeleri gösterir;  

 Bilgi boşlukları 

 Irkçılık 

 Klişeleştirme 

 Halo etkisi  

 Grup baskısı 

 Otorite 
4. Bütün grup bu terimler için tanımlar ve örnekler bulmaya çalışır.  
5. Destek için, “destekleyici belgeler” bölümünde bulunan bilgiler kullanılabilir.  
6. Sıradaki adım olarak, öğrenciler 3-5 kişilik küçük gruplara ayrılır.  
7. Kâğıttaki örneklerden yola çıkarak, her bir önyargıyı ortadan kaldırmak için olası çözümleri 

toplar ve not alırlar.  
8. Sonunda tüm gruplar kendi çözümlerini sunar. 
9. Diğer katılımcılar geri bildirimde bulunurlar ve grup bu bildirimleri sonuçlara yansıtır.  

MATERYALLER gerekli 

Kâğıt, kalemler, kâğıt tahtası  

SOSYAL BECERİLER dâhil olan 

Duyarlılık, kendini yansıtma, müzakere, takım çalışması 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında  

Kendi önyargılarınız hakkında ne deneyimlediniz?  
Grup tartışması nasıldı ve hangi sonuçlar bunu yönlendirdi?  
Görüşünüz nasıl değişti? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Önyargılar 
Bir önyargı, günlük yaşam için bir yönlendirme yardımcısı olarak hizmet eden bir yargıdır. Fakat 
düşünülmemiştir ve çoğunlukla alt grupları/azınlıkları hedef alan negatif, küçültücüdür. 
Önyargılar, dünyanın karmaşıklığını basitleştirerek ve yönetilebilirliği yaratarak bilgi ve güvenlik 
yaratır. Önyargılar bireysel düzeyde ya da gruplar arasında ortaya çıkmaktadır ve çelişkili 
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deneyimlerle bile değişime karşı inatçıdır. Grup seviyesinde sınırların belirlenmesine ve 
birleşmelere yol açar. Grup ve her bir birey yükselir, diğerleri ise düşer. Kendi grubuyla dış 
gruplar arasındaki farklar aşırı fazladır. Bu, grup kimliğini ve bütünlüğünü güçlendiren bir varlık 
hissi yaratır. 
 
Önyargılar şunlardan çıkar: 

 Bilgi boşlukları: Bilgi eksikliği veya kısmi bilgi genellemeye yol açar.  

 Irkçılık: İnsanların genel olarak diğerlerini kendi yaşam tarzlarında ölçme ve 
değerlendirme eğilimidir. Genel olarak, Genel olarak, kendi grubunun (ırk, kültür, 
toplum vb.) özellikleri daha yüksek olarak algılanır.  

 Klişeleştirme: Klişeler, "basit" bir işlevi olan bilişsel inançlardır. İnsan beyni, kısa sürede 
çok sayıda bilgiyi çevreye uyum sağlamak için algılamak zorunda olduğu için çok şey, 
klişeler gibi kalıplaşmış ve basitleştirilmiş şekilde algılanır.  

 Halo-etkisi: Bir kişiyi ilk gördüğünüzde edindiğiniz anlık izlenimin, o kişiyi 
değerlendirmemizde daha sonraki yargıların temelini oluşturmasına “halo etkisi” denir.  

 Grup baskısı: Kendi algılarımız olduğu varsayılan veya gerçekte olan sosyal normlara 
adapte olur.  

 Otorite: “Sözde” yetkililerin etkisi  
 
Uyarlama: Egger-Subotitsch, Andrea/Fellinger-Fritz, Alfred/ Meirer, Monika/Steiner, Karin/ Voglhofer, Margit 
(2011): Praxishandbuch Train-the-Trainer-Methoden in der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung (Handbook Train-
the-trainer methods in vocational and labour market orientation). (Mesleki ve işgücü piyasasında eğitimcinin eğitimi 
yöntemleri el kitabı).http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_PH_TtT.pdf 
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ARAÇ adı 

Aktivite “Nesillerin söylentileri” 

ATÖLYE 

Kuşaklar arası takımların uygulanması 

SÜRE 1 saat UYGULAMA bir grupta 

 

KISA TANITIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı öğrencilerin, hem yaşlı hem de gençlerin mesleki nitelikleri hakkındaki 
farkındalıklarını arttırmaktır. İşyerindeki kuşaklar arası ekiplerin, farklı görev ve çalışma 
süreçlerinin geliştirilmesi için değerli olabilecek yaş tayfındaki farklı insanlar tarafından getirilen 
farklı yaşam perspektifleri ve deneyimleri olduğunu anlayacaklardır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Yönetici, “destekleyici dökümanlar” bölümünde yer alan durumları not alır ve gruba genç 
veya yaşlı mı olduklarını sorar.  

2. Öğrenciler düşüncelerini ifade eder ve ayrıca düşüncelerinin altındaki nedenleri de belirtir.  
3. Bütün grup “söylentileri” ve işyerinde nasıl bir dağılımın (yaş) bir değer olabileceğini 

tartışır.  
4. Grup tartışmasından sonra, öğrenciler 3-5 kişilik küçük gruplara bölünür, ideal olan bu 

grupların genç ve yaşlı üyelerden karışık bir şekilde oluşturulmasıdır.  
5. Küçük gruplarda, öğrenciler “Kuşaklar arası bir takımda çalışmanın size getireceği artı değer 

ne olabilir?” sorusunu tartışır.  
6. Fikirler yapışkanlı not kâğıtlarına yazılır.  
7. Tartışmadan sonra her bir grup, kâğıt tahtasının üzerine yapışkanlı not kâğıtlarını 

yapıştırarak fikirlerini sunar.  
8. Bir grup tartışması kuşaklar arası takımların faydaları üzerine olacaktır.  

MATERYALLER gerekli 

Kâğıt, kalemler, yapışkanlı not kâğıtları, kâğıt tahtası   

SOSYAL BECERİLER dâhil olan 

Kendinden yansıma, fark için farkındalık 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Kuşaklar arası çalışmanın faydalarının ne olacağını düşünüyorsunuz? 
Kuşaklar arası takımların hedefleriyle ilgili teorinin farkında mısınız? 
Bu aktivitede tartışılması zor olan neydi? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Lütfen aşağıdaki durumların hangisinin yaşlı insanlar, hangisinin genç insanlar hakkında 
olduğunu söyleyiniz:  

 “Her zaman çok inatçıdırlar. Her zaman her şeyi bildiklerini düşünürler.” 

  “Sürüş şekillerinden nefret ediyorum. Yolda tehlike oluşturuyorlar.” 

 “Onlar çok sadık çalışanlardır.” 

 “Onları işe almayın, onlara güvenemezsiniz.” 

  “Yeni teknolojilere adapte olamazlar.” 

 “Her zaman hasta oluyorlar.”  
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ARAÇ adı 

Vaka analizi “Kuşakların farklı bakış açıları” 

ATÖLYE 

Kuşaklar arası takımların uygulanması 

SÜRE 1 saat UYGULAMA bireysel  

 

KISA TANITIM aktivitenin amaçları 

Vaka analizi, bir şirkette uygulanan kuşaklar arası bir yaklaşımın varsayımsal bir örneğini sunar.  
Bireysel çalışmalarda, öğrenciler sunulan problemi uygun ve profesyonel bir şekilde ele almak 
için bir yaklaşım geliştirirler. Aracın amacı, öğrencileri pratik sorunlarla karşılaştırmak ve onların 
farklı yaş, geçmiş, vb. kişilerle olan iletişimi yeniden düşünmelerini sağlamaktır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, “destekleyici dökümanlar” bölümünde verilen vaka analizini okur.  

2. Önemli olduğunu düşündükleri bölümleri not alırlar.  

3. Okumadan sonra, aktörlerin perspektifini ve problemin potansiyel çözümlerini anlatan 
yaklaşık bir sayfalık bir metin yazarlar.  

4. Yansıtıcı sorular, yaklaşımın tasvirine yönelik oryantasyon olarak işlev görür ve yazılı metin 
çerçevesinde cevaplandırılmalıdır. 

MATERYALLER gerekli 

Kağıt, kalemler 

SOSYAL BECERİLER dâhil olan 

Problem çözme 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Bu probleme çözüm bulmadaki yaklaşımınızı ne şekilde tarif edersiniz? 
Pratik bir örneğin teorik olarak tartışılması profesyonel uygulamalara nasıl katkı sağlar? 
Açıklanan soruna yaklaşım için alternatif bir çözüm ne olabilir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Vaka analizi 
 
Bahçe ve peyzaj işleri için bir şirket, daha yeni okuldan mezun olmuş genç bir adam olan Michael 
Bold'u işe almıştı. Bold çok motivedir ve herhangi bir hata yapmak istememektedir. Bölümün 
başı olan Peter, onun iyi bir çalışan ve el ve vücut hareketlerinde çok çabuk olduğunu 
düşünmektedir. Şirket, kış sonrası bir halk parkının peyzaj koruması için yeni bir sipariş almıştır. 
İş sırasında, Peter Michael’in, şirkette yıllardır çalışan ve deneyimli bir çalışan olan John’la 
makinelerin kullanımı konusunda tartıştığını görmüştür. Michael kendisi daha hızlı olacağı için işi 
yapmakta ısrar etmiş ancak John, Michael’in uygun bir şekilde çalışmayacağını düşündüğünden 
makinaları onun eline bırakmak istememiştir. Sipariş, kısa bir sürede tamamlanması gerektiği 
için tüm çalışanların katılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Peter iş dağılımı hakkında karar 
vermeye ihtiyaç duymaktadır. Sonra gelecekte işin sağlıklı bir şekilde yürüyeceğinin garanti 
edilmesi için bu ihtilafın şirket içinde netleştirilmesi gerekmektedir.  
 
Yansıtıcı sorular:  

 Bu durumdaki sorun nedir? 

 Kuşaklar arası çatışma noktasından bu sorun nasıl tartışılabilir?  

 Bu ihtilaf nasıl çözülür?  
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ARAÇ adı 

Görevlendirme “Kuşaklar arası takım görevlendirmesi” 

ATÖLYE 

Kuşaklar arası takımların uygulanması 

SÜRE 3 saat UYGULAMA bir grupla 

 

KISA TANITIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı, kuşaklar arası takımlarda çalışmanın temel olumlu sonuçlarını vurgulamaktır.  
Öğrenciler grup egzersizlerinden fikir alışverişinde bulunarak ve bireysel güçlü yönlerini gösteren 
karışık ekiplerle birlikte çalışarak yararlanacaklardır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Yönetici öğrencilere, eğer mümkünse, bir genç bir yaşlı olarak çiftlere ayrılmalarını 
söyleyecektir.  

2. Çiftlerden birlikte yürütebilecekleri bir iş fikri / profesyonel yaklaşım / görev geliştirmeleri 
istenecektir.  

3. Bir fikir üzerinde birleşmek ve ilgili adımları geliştirmek zorundadırlar.  
4. Amaç çiftin her iki tarafının da başarıya güçlü tarafları/becerileriyle katkı sağlamasını 

sağlamaktır.  
5. Fikri, yaklaşımı ve somut adımları içeren bir aktivite planı yazarlar. 
6. En sonunda her bir çift kendi sonuçlarını diğerlerine sunar.  
7. Her bir grup jenerasyonlar arası yaklaşımın faydalarının altını çizmek zorundadır.  

MATERYALLER gerekli 

Kağıt, kalemler 

SOSYAL BECERİLER dâhil olan 

Takım çalışması 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Grup içindeki çalışmayı nasıl tarif edersin? 
Faydalar nelerdi, zorluk neydi? 
Ortağından öğrendiğin 3 yeni yönü/düşünceyi yazar mısın?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 
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Girişkenlik ve çatışma yönetimi  
 

ARAÇ adı 

Aktivite “Girişkenlik vs. saldırganlık” 

ATÖLYE 

Girişkenlik ve çatışma yönetimi 

SÜRE 2 saat UYGULAMA grup içerisinde 

 

KISA TANITIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı öğrencilerin kendi iletişim kalıplarını tanımasını ve onların iletişim ve 
davranışlardaki rahatlıklarını arttırmayı amaçlamaktadır. Farklı durumlarda davranışlarını 
yansıtarak, atölye ortamında uygulama yoluyla daha iddialı olmayı öğreneceklerdir. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Yönetici, bir sunum kâğıdına "iddialı", "saldırgan" ve "pasif saldırgan" terimlerini not eder. 
2. Öğrencilerden, bir, iki veya tamamının tanımını yapmalarını ister. 
3. Tüm tanımlar toplandıktan sonra, öğrencilerden kendi davranışları üzerine düşünmeleri 
istenir ve yönetici öğrencilerin genel olarak iddialı, pasif, saldırgan davrandıkları en azından bir 
gerçek kişisel durum örneği yazar. 
4. Bireysel çalışma sonrasında, bütün grup kişisel deneyimlerini yansıtır 
5. Bu amaçla, her biri bir terimi anlatan (1- "iddialı", 1- "saldırgan" ve 1- "pasif saldırgan") 
yapışkanlı not kâğıtları veya kâğıtlar odanın dört köşesine yerleştirilir. 
6. Yönetici, aşağıda listelenen durumları açıklar ve öğrencilerden her bir durumda nasıl 
davranacaklarını ifade eden köşeye gitmelerini ister (Bkz. "destekleyici belgeler" bölümü) 
7. Bir sonraki adımda, öğrencilerden şu anda saldırgan veya pasif-saldırgan hareket etme 
eğiliminde oldukları ve daha iddialı davranmayı öğrenmek istedikleri bir alanı tanımlamaları 
istenir.  
8. Öğrenciler çiftlere bölünür ve notlarını değiştirir.  
9. Daha ileri bir aşamada, öğrencilerden öngörülen iddia becerilerini uygulamak için gönüllü 
olmaları istenir. Gönüllüler hangi durumu oynamak istediğini belirtir. Diğer katılımcılar farklı 
rolleri oynayabilir.  
10. Roller oynandıktan sonra, gruptan geribildirim vermesi istenir ve etkinlik üzerine tartışılır. 

MATERYALLER gerekli 

Kağıt, kalemler  

SOSYAL BECERİLER dâhil olan 

Girişkenlik, kendini yansıtma 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Bu etkinlik yoluyla iletişim yönteminiz hakkında ne öğrendiniz? 
? İddialı ve saldırgan arasındaki ayrımı nasıl tanımlarsınız? 
? Roy oyunundan (canlandırmadan) ne öğrendiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Örnek durumlar: 

 Arkadaşınız sizi bir başka arkadaşınızın partisine arabayla götürmeyi teklif etti ve yarım 
saat geç kaldı.  

 Erkek kardeşiniz / kız kardeşiniz / en iyi arkadaşınız sizi tren istasyonuna bırakmayı 
teklif etti. Geç kaldı ve treni kaçırdınız.  

 Komşunuz çok yüksek sesle müzik çalıyor ve sizin ders çalışmanız lazım.  
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 Sinema salonuna girmek için sıradasınız ve bazı insanlar sizin önünüze geçti.  

 Damlayan musluğu tamir etmesi için bir tamirci çağırdınız ve fatura daha önce 
konuştuğunuzdan yüksek çıktı.  

 Bir restoranttasınız ve yiyeceğiniz yeterince sıcak değil.  
 

Uyarlama: Copyright © 1997 Jeff E. Brooks-Harris. Bu materyali yalnızca eğitim amaçlı ve kâr amacı gütmeyen 
amaçlarla kopyalamak ve kullanmak için izin verilmektedir. 
http://ccvillage.buffalo.edu/Village/WC/wsc/outlines_and_handouts/assertiveness/outline.html 
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ARAÇ adı 

Aktivite “Çatışma senaryoları” 

ATÖLYE 

Girişkenlik ve çatışma yönetimi 

SÜRE 2 saat UYGULAMA grup içerisinde 

 

KISA TANITIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı öğrencileri çatışma durumlarını analiz etmede desteklemektir. Bir çatışma 
durumundaki farklı aktörlerin arka planları ve kişiliklerinin farklılıklarına karşın kendi bilinçleri ve 
hassasiyetlerini güçlendirmektir. Analiz için, iletişimsel ve bağlamsal yönlerini göz önüne 
alacaklardır. Durumla ilgili olarak bakış açıklarını genişletecek ve performanslarını yeniden 
şekillendirecektir.   

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerden 3-4 gruba bölünmeleri istenir.  
2. Küçük gruplar içinde, hiçbir zaman çözemedikleri bir çatışmaya yol açan okul / özel veya 
mesleki bağlamlarından bir durumu paylaşmaları istenir.  
3. Her küçük grup bir üyenin hikayesini seçeri.  
4. Grup üyelerinin üzerinde mutabakata vardıkları hikaye, tüm grubun önünde canlandırılır.. 
5. Gruplara hazırlanmaları için biraz zamanı verilir.  
6. Performans başlamadan önce, performanslara katılmayan katılımcılardan "destekleyici 
belgeler" bölümünde verilen rehber soruların rehberliğinde notlar almaları istenir.  
7. Birinci grubun performansından sonra, diğer katılımcılar, aldıkları notlara dayanarak durumu 
tartışırlar. 
8. Birinci gruptaki grup tartışması sonrasında bir sonraki grup performans gerçekleştirirken, 
diğer grup notlar alır, vs. 
9. Yönetici önemli bulguları yazar ve sonunda faaliyeti özetler. 

MATERYALLER gerekli 

Kağıt, kalemler, kağıt tahtası 

SOSYAL BECERİLER dâhil olan 

Değerlendirme becerileri, yargılama, sunum becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Diğerlerinin öykülerinden ne öğrendiniz? 
Performansınızdan ne öğrendiniz? 
Diğer performanslarda aldığınız notlardan ne öğrendiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Çatışma analizi için yol gösterici soru; 
• Paylaştığınız durumda ne yanlış gitti? 
• Grup bu konuyu nasıl çözmeye çalıştı? 
• Gerginlik çözülemediğinde ne oldu? 
• Sohbet nasıl sona erdi? 
• Tartışma nasıl daha verimli olabilir? 
Çatışma yönetimi yolları 
• Problem çözme stratejilerinin uygulanması 
• Çatışma taraflarının görüşlerini sorarak nedenlerin analizi 
• Dürüstlük ve kendini yansıtma, takdir tutumu 
• Olaya-objektif görüşe olan uzaklık 
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• Olumlu bakış açısı: Ortak anlaşma alanlarına odaklanın 
• Tartışmanın önemli noktalarının bildirilmesi 
• Gerçek düzey üzerine tartışma ve diyalog üretkenliği kültürü  
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ARAÇ adı 

Durum analizi “İşyerinde çatışma” 

ATÖLYE 

Girişkenlik ve çatışma yönetimi 

SÜRE 1 saat UYGULAMA bireysel 

 

KISA TANITIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencilerin bir çatışma durumunu analiz etmelerini sağlamak ve durumu etkileyen 
nedenleri ve faktörleri belirlemektir. Bu faktörleri tartışarak açıklanan çatışmaya yaklaşacak ve 
potansiyel bir çözüm bulmaya çalışacaklardır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde yer alan vaka analizini okurlar. 
2. Önemli gördükleri yönler hakkında notlar alırlar.. 
3. Okumadan sonra, durumu ve çatışmayı çözücü bir yaklaşımı anlatan yaklaşık bir sayfa metni 
yazarlar. 
4. Yansıtıcı sorular, yaklaşımın açıklaması için yönlendirme işlevi görür ve yazılı metin 
çerçevesinde cevaplandırılmalıdır. 

MATERYALLER gerekli 

Kağıt, kalemler  

SOSYAL BECERİLER dâhil olan 

Problem çözme 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Hikâyeden ne öğrendin? 
? Metinde belirtilen çatışmayı çözme yaklaşımınız nasıldı? 
? Hangi yönlerini tartışmanın güç olduğunu düşünüyorsunuz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Vaka analizi 
Michael büyük bir bilişim danışmanlık şirketinin 35 yaşındaki bir çalışanıdır. İşini sevmektedir 
ancak bazen yapmak zorunda olduğu çok şey olduğu için iş teslim tarihlerini yakalamakta 
zorlanmaktadır. Bir meslektaşı bazen onun görevlerinin bir kısmını alarak ona yardım eder. 
Michael, son zamanlarda bu arkadaşının kafetaryada onunla hiç konuşmayarak kendisinden 
uzak durduğunu ve çok fazla iş yüklendiğine dair ironik şakalar yaptığını fark eder. Bu durum 
giderek Michael’ı daha çok rahatsız eder ancak aynı zamanda iş yükünü azaltabilmesi için 
arkadaşının yardımına ihtiyaç duymaktadır. Fakat tuhaf davranmaya başladığından bu yana, 
Michael ondan daha fazla bir şey isteyemez olmuştur. Tek başına bu iş yükünün üstesinden 
gelmek giderek daha zorlaşmaktadır. Michael çokan daha stresli bir hale geldiğini ve bunu 
ailesine yansıttığını farketmektedir.  
 
Yansıtıcı sorular 
• Bu durumda çatışma nedir? 
• Durumu daha karmaşık hale getiren sebepler ve nedenler nelerdir? 
• Çatışmayı çözmek için ne yapılabilir? 
• Hangi aktörlerin dahil olması gerekiyor ve onların çözüme katkıları nasıl olur? 
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ARAÇ adı 

Durum analizi “İşyerinde çatışma” 

ATÖLYE 

Girişkenlik ve çatışma yönetimi 

SÜRE 1 saat UYGULAMA bireysel 

 

KISA TANITIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencilerin bir çatışma durumunu analiz etmelerini sağlamak ve durumu etkileyen 
nedenleri ve faktörleri belirlemektir. Bu faktörleri tartışarak açıklanan çatışmaya yaklaşacak ve 
potansiyel bir çözüm bulmaya çalışacaklardır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde yer alan vaka analizini okurlar. 
2. Önemli gördükleri yönler hakkında notlar alırlar.. 
3. Okumadan sonra, durumu ve çatışmayı çözücü bir yaklaşımı anlatan yaklaşık bir sayfa metni 
yazarlar. 
4. Yansıtıcı sorular, yaklaşımın açıklaması için yönlendirme işlevi görür ve yazılı metin 
çerçevesinde cevaplandırılmalıdır. 

MATERYALLER gerekli 

Kağıt, kalemler  

SOSYAL BECERİLER dâhil olan 

Problem çözme 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Hikâyeden ne öğrendin? 
? Metinde belirtilen çatışmayı çözme yaklaşımınız nasıldı? 
? Hangi yönlerini tartışmanın güç olduğunu düşünüyorsunuz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Vaka analizi 
Michael büyük bir bilişim danışmanlık şirketinin 35 yaşındaki bir çalışanıdır. İşini sevmektedir 
ancak bazen yapmak zorunda olduğu çok şey olduğu için iş teslim tarihlerini yakalamakta 
zorlanmaktadır. Bir meslektaşı bazen onun görevlerinin bir kısmını alarak ona yardım eder. 
Michael, son zamanlarda bu arkadaşının kafetaryada onunla hiç konuşmayarak kendisinden 
uzak durduğunu ve çok fazla iş yüklendiğine dair ironik şakalar yaptığını fark eder. Bu durum 
giderek Michael’ı daha çok rahatsız eder ancak aynı zamanda iş yükünü azaltabilmesi için 
arkadaşının yardımına ihtiyaç duymaktadır. Fakat tuhaf davranmaya başladığından bu yana, 
Michael ondan daha fazla bir şey isteyemez olmuştur. Tek başına bu iş yükünün üstesinden 
gelmek giderek daha zorlaşmaktadır. Michael çokan daha stresli bir hale geldiğini ve bunu 
ailesine yansıttığını farketmektedir.  
 
Yansıtıcı sorular 
• Bu durumda çatışma nedir? 
• Durumu daha karmaşık hale getiren sebepler ve nedenler nelerdir? 
• Çatışmayı çözmek için ne yapılabilir? 
• Hangi aktörlerin dahil olması gerekiyor ve onların çözüme katkıları nasıl olur? 
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ARAÇ adı 

Ödev "Girişkenlik için eylem planı" 

ATÖLYE 

Girişkenlik ve çatışma yönetimi 

SÜRE 2 saat UYGULAMA bireysel 

 

KISA TANITIM aktivitenin amaçları 

Bu araçla öğrenciler, girişkenlik için eylemleri yeniden yazacak ve yapılandıracaklardır. Farklı 
günlük durumlarda daha iddialı olmaya çalışacaklardır. Amaç öğrencileri iş yerinde, mesleki 
tutum ve iddialı davranış gerektiren olası durumlara hazırlamaktır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerden takip eden haftada bir veya birkaç tane belirli durumda kullanmak 
isteyecekleri ilk eylemden belirli iddiali teknikleri (iddiali ve girişken) yazmaları istenir.  
2. Notlarına dayanarak, günlük rutinde uyguladıkları somut faaliyetlerle bir eylem planı 
geliştirirler. Plan, şu anda girişken oldukları ve bu davranışı değiştirmek istedikleri durumları da 
içerebilir.  
3. Faaliyetleri düzenli olarak bir günlük tutma yöntemiyle yazılı hale getirirler.  
4. Bir haftadan sonra, günlükteki deneyimlerini özetler ve ne öğrendiklerini anlatırlar.  

MATERYALLER gerekli 

Kağıt, kalemler 

SOSYAL BECERİLER dâhil olan 

Kendini yansıtma, organizasyon becerileri, girişkenlik 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Bu ödevin zor olan yanı neydi? 
? Buna nasıl yaklaştınız? 
? Ödevin daha girişken olmanıza nasıl yardımcı olduğunu düşünüyorsunuz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Girişkenlikeylem planı  
 

Teknikler Başvurulan durum  Ek notlar 
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İş arama teknikleri  
 

ARAÇ adı 

Aktivite “"Zihin haritalama iş arama teknikleri" 

ATÖLYE 

İş arama teknikleri  

SÜRE  4 saat UYGULAMA  grup/bireysel  

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları  

Aracın amacı, öğrencilere iş başvurusunda bulunacakları farklı yöntemleri göstermek ve iş bulma 
şanslarını arttırmaktır. Bu tekniklerle ilgili başlangıç statüsünü değerlendirerek farklı iş arama 
teknikleri tanıtılacaktır. Birbirlerinden öğrenebilirler ve daha önce bilmedikleri / kullanmadıkları 
bir yöntemi denemelidirler. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerin 3-4 kişiden oluşan küçük gruplara bölünmeleri istenir 
2. Küçük gruplarda, farklı iş arama tekniklerine ilişkin bir zihin haritası oluştururlar 
3. Bir sunum kağıdının ortasına terimi yazarak başlanır ve merkezden çizgiler çizilir 
4. Bulunan terimlerden alt düzey vb. gösteren başka satırlar çizerler. 
5. Her terime izin verilir 
6. Sonunda, grubun iş arama teknikleriyle ilgili bir dizi koleksiyona sahip olması gerekir 
7. Zihin-haritalama faaliyetinden sonra, terimlerini yeni, boş bir sunum kağıdıyla kümeleşirler 
8. Grup üyeleri, tekniklerin her birinin nasıl çalıştığını / uygulandığını açıklığa kavuşturmalıdır 
9. Bir sonraki adımda, küçük gruplar iş görüşmeleri için kullanılan tipik sorular 
toplamaktadır.Destek için, gerekirse daha fazla araştırma yapılabilir  
10. Küçük gruplarda, neden bu soruların tipik oldukları ve neyi amaçladıkları tartışılır 
11. Her grup sonuçlarını kısaca diğerlerine sunar 
12. Grup çalışmasından sonra, öğrenciler kendi grubunun (veya diğer grupların) toplanan "tipik 

sorularından" en az 6 tanesini seçerler ve neyi amaçladıklarını dikkate alarak kapsamlı bir 
şekilde cevaplarlar 

MATERYALLER  

Kağıt, kalemler, flipchart, bilgisayar, internet erişimi 

SOSYAL BECERİLER  

Yaratıcılık, takım çalışması  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

 ? Grup çalışması deneyimi sizin için nasıldı?  
? Bulduğunuz iş arama seçenekleriyle ilgili beklentileriniz nasıl? 
? Bu görev hakkında ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve bunlarla nasıl başa çıktınız? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 
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ARAÇ adı 

Vaka analizi “Uygun bir iş aramak” 

WORKSHOP 

İş arama teknikleri  

SÜRE  1 saat UYGULAMA  bireysel   

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencilere genç, işsiz kişilerin durumunu işgücü piyasasına yansıtmaktır. Açıklanan 
sorunu, atölye çerçevesinde edindikleri iş arama teknikleri hakkındaki bilgilerini uygulayarak ele 
alacaklardır. Bu yaklaşım, çalışma koşulları hakkında gerçekçi bir bakış açısı izlemek için onlara 
destek olmalıdır, ancak iş aramaya devam etmelidirler. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde sağlanan örnek olayı okudular. 
2. Onlar için önemli görünen yönler hakkında notlar alırlar. 
3. Okumadan sonra, yaklaşık bir sayfalık bir yansıtma notu yazarlar. 
4. Yansıtıcı sorular yönlendirme işlevi görür ve yazılı metin çerçevesinde cevaplandırılmalıdır.  

MATERYALLER 

Kağıt, kalem  

SOSYAL BECERİLER 

Problem çözme, değerlendirme  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Vaka analizinin içeriğiyle ilgili düşüncelerinizi açıklar mısınız? 
? Kendinizi iş arama için hazırlamanıza nasıl yardımcı olabilir? 
? Daha amaca yönelik olarak uygulanmak için ne yapılabilir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Vaka analizi 
Martin, 19 yaşındaydı ve meslek okulundan mühendis adayı olmak üzere eğitim alarak mezun 
oldu. İşe başlamak için iyi hazırlanmış gibi hissediyor, ancak ayda bir veya iki kez boş pozisyon 
arıyor ve motivasyonu kırılmış durumda çünkü başvurduğu şirketlerden sadece ret mektupları 
aldı. Eski okul arkadaşlarının çoğu halihazırda bir iş buldu. Bazıları meslek türüne talep olduğu 
için, kurumlarında bir iş başvurusunda bulunmasını önerdi. Martin, doğru teklifi beklemek ve iyi 
para kazanmak istediğini söyledi. 
 
Martin bir gün kendi işini yapmayı planlıyor. Bu uzun vadeli hedefine rağmen, nerede çalışmak 
istediğinden emin değil. Okul sırasında, elektrik mühendisliği alanında çalıştığı bir şirkette staj 
yaptı ve bu nedenle benzer şeyler yapmakla ilgilendi ve özellikle aynı servislere sahip şirketler 
aradı. Martin hedefi konusunda çok iddialı ve özellikle sorumluluk ve bu liderlik gerektiren işler 
için geçerli. 
Yansıtıcı sorular  

 Martin iş aramasını nasıl yapılandırıyor? 

 Kullandıklarından başka hangi teknikleri iş bulma ihtimalini artırmak için kullanmalıdır? 

 Beklentilerini nasıl adapte etmelidir? 

 Ona ne tavsiye edersiniz?  
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ARAÇ adı 

Ödev “Aktif iş arama” 

ATÖLYE 

Iş arama teknikleir  

SÜRE 2 saat  UYGULAMA bireysel  

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı, öğrencilerin inisiyatiflerini geliştirmek ve iş arama için somut bir eylem planı 
hazırlamalarına yardımcı olmaktır. Farklı iş teklifleri ve bunlara nasıl yaklaşılacağını 
öğreneceklerdir. Bu ödev, kendilerinin iş aramasını yapılandırmalarına ve buna odaklanmalarına 
yardımcı olmalıdır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerden, "destekleyici belgeler" bölümünde verilen tabloyu kullanarak bir iş bulmak 
için en az 4 farklı fırsat (ör. Kişisel temaslar, istihdam hizmeti, iş portalları vb.) listelemeleri 
istenir. 

2. Daha sonra, listeledikleri seçeneklerin her biri için en az 1 örnek bulurlar (örn. somut 
iletişim kişisi, başarılı iş portalı, vb.) 

3. Ayrıca, listelenen seçeneklerin / örneklerin her birini kullanarak bir iş arama yaklaşımlarını 
açıklarlar (örneğin, iş portalı aracılığıyla çevrimiçi başvuru, çalışmak istedikleri bir şirkete  
başvuru mektubu vb.) 

4. Öğrencilerin iş arama hedeflerine odaklanmaya devam etmeleri için bu tablonun düzenli 
olarak güncellendiği öngörülmektedir 

MATERYALLER  

Kağıt, kalem, bilgisayar, internet erişimi  

SOSYAL BECERİLER  

Giriş 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Lütfen ödevi nasıl bulduğunuzu açıklar mısınız? 
? Bu ödevin zor yanı neydi ve üstesinden nasıl geldiniz? 
? Tabloyu iş ararken nasıl kullanmayı planlıyorsunuz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

 

İŞ teklifleri için 
seçenekler  

Seçenek için örnek  Uygulamaya yönelik 
eylemler  
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Bir işe başvurmak  
 

ARAÇ adı 

Aktivite“ Taslak uygulamalar” 

ATÖLYE 

Bir işe başvurmak  

SÜRE  3 saat  UYGULAMA kişisel   

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı, öğrencilere atölye ortamında "test" yapmak için bu konuyla ilgili bilgi ve pratik 
yönleri sağlayarak iş başvurusu sürecini desteklemektir.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerin mesleki ve kişisel becerilerini değerlendirmek için bir SWOT analizi 
yapmaları istenir 
2. Daha sonra, "destekleyici belgeler" bölümü altında sağlanan bilgileri alırlar. 
3. Metni dikkatlice okumaları istenecektir 
4. Başlangıç olarak bir kağıda beceri öz-değerlendirmelerini (SWOT-analizi) listeleyerek 
kullanırlar 
5. Buna dayanarak kendi özgeçmişlerini oluştururlar ve güçlü yönlerini vurgulayan bir 
kapak yazısı yazarlar. 

MATERYALLER 

Kağıt , kalem  

SOSYAL BECERİLER  

Kendini yansıtma  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Bu etkinlikte hangi ayrıntıların değerlendirilmesi zordu?  
? Başvuruların hazırlanması sürecini nasıl tanımlarsınız? 
? Kapak mektubundaki bu ilk taslağa/taslaktan ne eklemek / değiştirmek / kaldırmak istersiniz  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

SWOT analizi şablonu 
 
Sol tarafta, lütfen kişisel ve mesleki güçlü ve zayıf yönlerinizi listeleyin. Sağ tarafta, arka 
planınızda / çevrenizdeki fırsatlar ve kişisel ve mesleki gelişiminiz için tehdit oluşturan dış 
faktörleri listeleyin.  
                                              İç                                        Dış  
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Uygulama 
Başvuru mektubu başvurunun bir parçasıdır. Kısa bir metinde kısaca kendinizi işverene 
tanırsınız. Başvuru, bir sayfadan fazla olmamalı ve bu işe başvurma konusunda motivasyonunuz 
ve bunun için doğru aday olduğunuz sorularına kesin bilgi vermelidir. İş başvurusunda bulunma 
motivasyonunuzun açıklamasının yanında, niteliklerinizi, becerilerinizi ve deneyimlerinizi 
vurgulamanız ve onları, ideal olarak boş pozisyonun gerektirdiği somut örneklerle 
bağlantılandırmanız gerekir. Başvurduğunuz işe yeniden uyum sağlamak her zaman yararlıdır 
ve boş pozisyonun gerektirdiği ilgili bilgi, beceri ve yeteneklere dikkat etmeniz ve bunları yerine 
getiren uzmanlık ve yeterliliklerinizi vurgulamanız önemlidir. Bu amaçla iş ilanındaki iş tanımını 
dikkatli bir şekilde okuyun. Açık dili, kısa ve kesin cümleleri kullanın ve istek kipinde fiilleri 
kullanmaktan kaçının. 
 
Başvuruyu yazarken yönlendirme için aşağıdaki noktaları kullanabilirsiniz: 
 

 Hata yapmayın! 

 Kısa ve özlü yazın (Birden fazla sayfa değil)  

 Meseleyi gözden geçirin 

 Şirket için ilginç olan deneyimleri vurgulayın  

 Her şirket için ayrı bir mektup oluşturun 

 Erişilebilir olduğunuzu garanti edin ı 
• Adınızı, telefon numaranızı, posta adresinizi ve / veya geçerli bir e-posta adresinizi girin 
• Doğrudan adres vermek için her zaman irtibat kişisini bulmaya çalışın ("Sevgili bayanlar ve 

baylar" yerine) 

  Motivasyonunuzu belirtin 

  Boş pozisyonun gereksinimlerini karşılamak için sunmanız gerekenleri belirtin 

  Gerekli bilgiyi / becerileri / deneyimleri edindiğiniz yeri belirtin ve bunları önceki okul / iş / 
gönüllü deneyim örneği ile ispatlayın 

 İsteğe bağlı olmayan başvurular için: 
Şirketinize başvurma nedenlerim   
Uzman satışçı vb. olarak operasyon bölümüne, 

       Sizin endüstrininzde deneyimim olduğu için 
       Yeni zorlu bir iş aradığım için  

 Görüşleriniz veya diğer belgeleriniz varsa, "ekler" paragrafını ekleyin. 
 

Zayıf yönler 

Güçlü yönler

Tehditler

Fırsatlar
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Özgeçmiş  
Bir özgeçmiş şu bilgileri içerir: 
• Kişisel bilgiler (ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta) 
• Eğitim (ünvan, enstitü adı ve mezuniyet yılı / ayı) 
• İş tecrübesi (istihdam, meslek, ana sorumluluklar, işverenin adı ve adresi) 
• Kişisel beceri ve yeterlilikler (yabancı dil, bilgisayar becerileri, ehliyet, ...) 
 
CV, işverenle ilk temasın temsilcisidir. Bu nedenle, kısa ve kesin bir dil ve net bir yapı kullanmak 
önemlidir. Özgeçmişinizi, işverenin kendisi ile alakalı olan her bilgiyi çabucak bulabileceği 
şekilde tasarlayın. Son iş tecrübenizle başlayın ve ilkinize doğru ilerleyin (bu eğitim için 
geçerlidir). Bunun kişisel sunumunuzun bir parçası olduğunu unutmayın, bu nedenle 
özgeçmişin görsel olarak çekici olduğundan emin olun. 
 
! İpucu: İnternet ortamında şablon olarak kullanılacak başvuru mektupları ve özgeçmiş 
örnekleri mevcuttur. Ancak başvurunuzun başvurduğunuz iş ve şirket için uygun olması 
gerektiğini unutmayın. 
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ARAÇ adı 

Ödev “Öz hazırlık” 

ATÖLYE 

Bir işe başvurmak  

SÜRE 2 saat  UYGULAMA bireysel   

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencileri inisiyatif almaya ve iş aramasında aktif olmaya teşvik etmektir. 
Potansiyel bir işveren kurum hakkında arka plan bilgisi araştırmayı ve orada çalışmaya ilgi 
duymayı öğreneceklerdir. Bu kurumlar için talep edilmemiş bir başvuru hazırlayacaklardır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerden çalışmak istedikleri bir şirket aramaları istenir.  
2. "Destekleyici belgeler" bölümünde verilen talimatları takip ederler. 
3. Bu şirkete bir iş başvurusunda bulunma konusunda motivasyonlarını düşünerek 
başlarlar. 
4. Daha sonra, şirketin web sitesini ve ilgili arka plan bilgileri için başka web sitelerini 
araştırırlar.  
5. Düşüncelerine ve araştırma sonuçlarına dayanarak, talep edilmemiş bir başvurunun 
taslağını hazırlarılar. 

MATERYALLER 

Kağıt, kalem, bilgisayar, internet erişimi 

SOSYAL BECERİLER  

Girişim  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Şirket hakkında bilgi bulma sürecini nasıl tarif edersiniz? 
? Nasıl ilerlediniz? 
? Başvurunuzda hangi unsurları öğrendiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Talep edilmemiş başvurular için ipuçları 
Belirli bir iş için yapılan bir başvurudan farklı olarak, talep edilmeyen bir başvuru daha açık olarak 
formüle edilebilir, çünkü koşullarına cevap vermek zorunda değilsiniz, ancak bilgilerinizi, 
deneyiminizi ve yeterliliğinizi "satıyorsunuz". Çalışacağınızı hayal edebileceğiniz bir şirket 
bulduğunuzda, başvuru mektubunda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulabilir: 
• Neden bu şirkette çalışmak istiyorsunuz? 
• Size çekici gelen belirli bir işlemi / hizmeti vurgulayın 
• Faaliyetlerine / başarısına nasıl katkıda bulunabilirsiniz? 
• İnternetten şirketin faaliyetleri, pazarları, ürünleri, değerleri, misyon ve vizyonu üzerine 
araştırılması 
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ARAÇ adı 

Vaka analizi "İş görüşmelerindeki başarı" 

ATÖLYE 

Bir işe başurmak  

SÜRE 1 saat UYGULAMA  grup  

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Vaka analizi, iş arama alanından varsayımsal bir örnek sunmaktadır. Aracın amacı, öğrencilere 
başarılı bir iş görüşmesi faktörünü hissettirmemektir. Kişisel çıkarları ve iş piyasasının 
engellerinden haberdar edecekler ve iş bulmanın zorluklarını göreceklerdir. Olay analiz edilecek 
ve kendi pozisyonlarını ve atölye çalışması sırasında öğrendiklerini yansıtacaklardır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde sağlanan örnek olayı okurlar. 
2. Onlar için önemli görülen yönler hakkında notlar alırlar. 
3. Okumadan sonra, 4 kişilik küçük gruplar haline bölünürler. 
4. Küçük gruplarda davayı tartışırlar ve yansıtıcı sorulara cevap verirler. 
5. Küçük gruplar, farklı iş arama tekniklerinin farklı konularda bireylere nasıl yardımcı 
olabileceğini tartışırlar 
6. Her grup sonuçlarını diğerlerine sunar 

 

MATERYALLER  

Kağıt, kalem 

SOSYAL BECERİLER   

Kendini yansıtma  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Etkinliğin en zor kısmı neydi? 
? Bu meydan okuma ile nasıl karşı karşıya kaldın? 
? Bu faaliyetin parçaları günlük uygulamada nasıl uygulanabilir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Vaka analizi 
Thomas (58) çok kalifiye bir muhasebeciyken, beş yıldan fazla çalışmadı. İş aramaya çalıştı ve 
birkaç görüşmeye davet edildi, ancak başarısız oldu. İş arama ile birlikte danışmanlık da yaptı. Bu 
amaçla, özgeçmişinin gözden geçirilmesi, özellikle muhasebe bilgilerinin hala güncel olup 
olmadığını görmek gerekiyordu. Microsoft Office'in son sürümü hakkında bazı dersler almış 
olması da yardımcı oldu. İş görüşmesi simülasyonunda, Thomas'ın konuşma şekli, kendine 
güveninin olmadığı izlenimini verdi. Sözlerini yutuyordu ve söylediklerini anlamada güçlük 
çekiyordum. Bu üstesinden gelmesi gereken bir engeldi. Başarısız görüşmeleri analiz etmesi 
önerildi. Thomas, kendisinin iyi bir izlenim vermediğini itiraf etti ve bu ona yardım etmemi 
kolaylaştırdı. Danışmanlık oturumlarında, Thomas görüşme becerilerini geliştirmeyi başardı; iyi 
olduğunu ve işi yapabileceğini düşünürse, bunu çok yüksek sesle ve açıkça söylemesi gerektiğini 
öğrenmek zorunda kaldı. Örnek görüşmelerinde meslek danışmanı, Thomas'ı bir meslektaşının 
görüşmeci rolünü oynadığı özel bir odaya götürdü. O notlar aldı veya oturumu filme aldı. 
Thomas'ın görüşme becerilerini uygulamak için tüm görüşme prosedürünü başından sonuna 
kadar görüntülediler. Birkaç kerenin ardından gözle görülür bir gelişme gösterdi. Thomas'ın 
danışmanı, güvenini artırmak için gerçek bir görüşme öncesinde bir iki gün onunla buluşmasını 
önerdi. Sonunda büyük bir şirkette muhasebeci olarak tam zamanlı bir iş buldu. 
Yansıtıcı sorular: 
• Thomas'ın iş bulmakta ne gibi zorluklarla karşılaştığını düşünüyorsunuz? 
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• Bunlara nasıl yaklaşılmıştır? 
• Başarılı bir iş görüşmesine sahip olmak için ne tür somut tavsiyeler verirsiniz? 
Adapte edildiği web adresi: 
http://www.50plusworks.com/downloads/Case_study_%20interview_preparation_and_techniques.pdf 
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ARAÇ adı 

Ödev “İş görüşmesi simülasyonu” 

ATÖLYE 

Bir işe başvurmak  

SÜRE 1 saat  UYGULAMA bireysel  

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Araçların amacı öğrencileri iş başvurusu ile ilgili bilgileri usnmaktır. Ayrıca atölye ortamında 
öğrendiklerini uygulayacaklardır. Birbirlerini değerlendirecek ve değerli geribildirim verecek/ 
değerlendireceklerdir. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerin "destekleyici belgeler" bölümünde sağlanan bilgileri dikkatlice okumaları istenir. 
2. Bu ödev için, öğrenciler çiftler halinde birlikte çalışırlar. 
3. Birlikte, bir iş görüşmesini canlandırırlar.  
4. Biri işverendir ve diğeri başvuran.  
5. Simülasyondan sonra rolleri değiştirirler. 
6. İki turdan sonra birbirlerine geribildirim verirler. 
7. Her grup deneyimlerini diğerlerine kısaca sunar.  

MATERYALLER 

Kağit, kalem  

SOSYAL BECERİLERİ  

Müzakere becerileri, iletişim becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? Sizce simülasyon nasıldı? 
? Eşinizin geribildiriminden ne öğrendiniz? 
? Gerçek iş görüşmeleri için ne kullanabilirsiniz / kullanacaksınız? How was the simulation for 
you? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

İş görüşmesine hazırlanma 
Bir iş görüşmesine davet edildikten sonra, şirket hakkında ve başvuruda bulunmakta olduğunuz 
iş hakkında çok fazla bilgi toplayın. Olası sorularınızı düşünün, öz geçmişinizi okuyun ve 
cevaplarınızı hazırlayın. Hazırlanmak için bir aile üyesiyle / arkadaşınızla veya kendinizin ayna 
önünde pratik yapmanız yararlı olabilir. 
 
İş görüşmesi için giysileriniz temiz, temiz ve uygun olmalıdır. Çarpıcı kıyafetler, mücevherat, 
güçlü parfümler vb. kullanmaktan kaçının ve önceden uygun kıyafetler ve ayakkabı hazırlayın. 
 
Randevu için daha fazla belge (diploma, çalışma kitabı, devam ettirme, tavsiye mektupları, 
tamamlanmış kurslardaki sertifikalar, ehliyet vb.) getirmeniz gerekiyorsa, önceden sorun. 
 
Görüşme başlangıcı 
• Dakik olun - Randevunuzdan 10-15 dakika önce randevunuza gelin, bu belgeleri organize 
etmenize, incelemenize ve uygun ve tutarlı bir pozisyonda beklemeniz için gerekli olacaktır. 
• Sakız çiğnemeyin veya şeker yemeyin  
• Son dakikada sigara veya kahve içmekten kaçının  
• Kendinizi işverene ve diğer katılımcılara tanıtın 
• Sıkıca el sıkın, ancak abartmayın  

 Oturmanız önerilene kadar bekleyin  
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 Sesinizin tonuna dikkat edin (çok sessiz veya çok yüksek sesle konuşmayın) ve vücut dilinizi 
söylemek istedikleirnizle tutarlı olsun.  

 
Genellikle, görüşmenni başında, işverenler kendinizi birkaç kelimeyle tanıtmanızı ister. 
Kendinizle ilgili aşağıdakileri içeren kısa bir sunum hazırlamanız tavsiye edilir: 
• Eğitiminiz hakkında bilgi 
• Son işinizin tanımı 
• Yeni istihdam için önemli olabilecek daha önceki bir çalışmanızın açıklaması 
• Özel bilgi ve becerileriniz 
• Neden iş aradığınız  
• Gelecekteki çalışmalarınızdan beklentileriniz 
• İş kalitesi ve özellikleri 
 
Görüşme sırasında işveren esas olarak, iş için doğru kişi olup olmadığınızı anlamak üzere 
hazırlanan soruları, sunulan iş size uygunsa sorar. Ancak bu iki yönlü bir iletişimdir. Bu, görüşme 
sırasında işverene sorular sorabilir, açıklamalar istenebilir vs. Görüşme sonunda, işverenler sık 
sık ilgilendiğiniz spesifik soruları sorma fırsatı verirler. 
 
Görüşme sırasında ya da sonundaki sorular, belirsizlikleri ortadan kaldırmakla birlikte, 
konuşmaya verdiğiniz önem hakkında bir mesaj verir. Bu nedenle, sormak istediğiniz birkaç 
soruyu önceden hazırlamak önemlidir. Görüşme sırasında bazılarına cevap alabilirsiniz. 
 
Soruları etkili bir şekilde cevaplamak için ipuçları: 
• Soruya odaklanın, ayrıntılarda kaybolmayın 
• Göz teması kurun ve görüşmeler tamamlanana kadar bekleyin 
• Size söyleyenleri ve ne istendiğini dikkatle dinleyin  
• Güven vermeye çalışın, ancak nezaket kurallarına uyun ve saygılı davranın.  
• Yanıtlarınızın esas olarak işe odaklandığından emin olun (yani, "Kendiniz hakkında bir şeyler 
söyleyin" sorusunu yanıtlamak için kişisel hayatınızın hikayesini anlatmayın.) 
• Eski işverenler hakkında kötü konuşmayın, aksi takdirde kötü bir izlenim bırakabilirsiniz. 
• İşverenin size ne sorduğundan emin değilseniz, açıklama isteyin 
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Gönüllülük – bir öğrenme yolu 

ARAÇ adı 

Etkinlik "Gönüllülük için motivasyon" 

ATÖLYE 

Gönüllülük- bir öğrenme yolu  

SÜRE 1  saat  UYGULAMA kişisel   

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencileri gönüllü olarak çalışmak için niyetlerini tanımada desteklemektir. 
Sonuçlarına dayanarak, gönüllü çalışmaların gerçekleşebileceği ve onlara neler sağlayacağını 
somut olarak yansıtacaklardır. Niyetlerinin bu şekilde açıklanması, profesyonel ve kişisel 
hedeflerini belirlemelerine yardımcı olabilir.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümü altında sağlanan çalışma sayfasını alırlar. 
2. Bireysel çalışmada, gönüllü çalışmalar için motivasyon faktörlerinin listesini okurlar ve 
durumlarıın en iyi tanımlayan seçeneği seçerler. 
3. Görevin tamamlanmasından sonra, öğrencilerin nedenlerini ve öğrenmelerini nasıl 
destekleyebileceklerini / iş piyasasındaki şanslarını nasıl artırdıklarını yansıtmaları istenir.  
4. Sonuçlarına göre, gönüllü olarak çalışmak için motive oldukları, hangi tür işleri 
gerçekleştirmeyi hayal ettikleri ve öğrenmek istedikleri hakkında kısa bir sunum hazırlarlar. 
5. Her öğrenci, sonuçlarını kısa bir süre içerisinde gruba sunar 

MATERYALLER  

Kalem, kağıt  

SOSYAL BECERİLER  

Kendini yansıtma  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Sonuçlara göre motivasyonunuzu nasıl tanımlarsınız? 
Sunumun hazırlanması hakkında nelerden hoşlandınız/hoşlanmadınız? 
Meslektaşlarınızdan gelen geri bildirimleri nasıl algılıyorsunuz? 
  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

 

Tanım  Tamamen  
katılıyorum 

Çoğunlukla 
katılıyorum  

Çoğunlukla 
katılmıyorum  

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Dini nedenlerle gönüllü çalışmak 
istiyorum. 

    

Politik nedenlerden ötürü gönüllü 
çalışmak istiyorum. 

    

Gönüllü çalışma benim kültürümün 
bir parçası. 

    

Iyi şeyler yapmak istiyorum     

Başkalarına yardım etmekten 
hoşlanırım. 

    

Kendimi gerçekleştirmek için gönüllü 
olarak çalışmak istiyorum. 
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Gönüllü çalışma mesleki gelişimimi 
desteklemektedir 

    

Diğer insanlarla etkileşim kurmak 
istiyorum. 

    

Diğer insanların sosyal koşullarını 
iyileştirmek istiyorum. 

    

Tesadüfen gönüllü olarak çalıştım.       

Kendi başıma gönüllü çalışma 
deneyimim oldu.  

    

Sosyal sorumluluk almak istiyorum.     

Baskı olmaksızın çalışmayı 
seviyorum. 

    

Arkadaşlarım / akrabalarım gönüllü 
olarak çalışıyor. 

    

Başka bir şey belirtin:   

 
Seçimlerinize dayanarak, lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayın: 
 
• Nerede çalışmak istersiniz? 
• Ne yapmak istersiniz? 
• Ne öğrenmek istersiniz? 
 
Sonuçlarınızı kısa bir sunumda özetleyin (ppt. Sunum, vb.) 
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ARAÇ adı 

Etkinlik "Günümüzde (gönüllü) çalışma bağlamları" 

ATÖLYE 

Gönüllülük - öğrenmenin bir yolu 

SÜRE 2 saat  UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı, öğrencilerin bugünkü iş gücü piyasasında gerekli olan sosyal becerilere ilişkin 
farkındalıklarını arttırmaktır. Birbirlerinin bilgisi dışında yarar sağlayacak ve iş gücü pazarında 
ihtiyaç duyulan sosyal becerilerle gönüllü çalışma uygulamaları arasındaki bağlantıyı 
tanıyacaklardır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerin dört kişiden oluşan küçük gruplara bölünmeleri istenir. 
2. Gruplar arasından, günümüz iş gücü piyasası bağlamları için gerekli olan sosyal becerileri 
bulmaları istenir. 
3. Bu amaçla, beyin fırtınası yöntemiyle fikir toplamaktadırlar. 
4. Bir sunum kağıdındaki tüm terimleri not ederler.  
5. Bir sonraki adımda, terimlere göre bir dizi sütun içeren bir tablo çizerler. 
6. Bu sosyal becerilerin geliştirilebileceği / uygulanabileceği (yani, müşterilere sosyal 
hizmetlerle ilgili iletişim becerileri hakkında bilgi verilecek) en az üç gönüllü çalışma örneği 
bulmaları gerekir. 
7. Her grup sonuçlarını sunar 
8. Diğerleri soru sormaya, geribildirim vermeye vb. davet edilir.  
  

MATERYALLER 

Kağit, kalem, kağıt tahtası 

SOSYAL BECERİLER  

İlişkilendirici düşünce, yaratıcılık 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Günümüzde çalışma bağlamlarında sosyal becerilerin gereksinimini nasıl anlarsınız? 
Gönüllü çalışma, sosyal becerilerin kazanılmasına nasıl katkıda bulunur? 
Bu etkinlikte meslektaşlarınızdan ne öğrendiniz? 
 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Geliştirilecek tablo örneği: 
 

Sosyal beceri 1: 
İletişim becerileri  

Sosyal beceri 2 Sosyal beceri 3 Sosyal beceri 4  

Durum:  Müşterilere 
kuruluş tarafından 
sağlanan hizmetler 
hakkında bilgi 
vermek (ör. STK) 
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ARAÇ adı 

Vaka analizi “Gönüllülük yanlılığı ve karşıtlığı” 

ATÖLYE  

Gönüllülük - öğrenmenin bir yolu 

SÜRE 2 saat  UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencilerin anlayışlarını, gönüllülükten nasıl yararlanabileceklerini anlamalarını 
sağlamaktır. Bu amaçla, gönüllü çalışmanın ve bunun karşıtı argümanlar üzerinde durulacak ve 
bu kriterlere dayalı bir durumu değerlendireceklerdir. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerin dört kişiden oluşan küçük gruplara bölünmeleri istenir 
2. Her öğrenci, "destekleyici belgeler" bölümü altında sağlanan örnek olayı okur.  
3. Vaka analizini tartışır ve yansıtıcı sorulara cevap verirler. 
4. Daha sonra, gönüllü çalışma yanlı ve karşıtı argümanlarını belirtirler. 
5. Yazdıkları bulguları bir sunum kağıdında özetlerler. 
6. Listelenmiş argümanlarına dayanarak, vaka analizindeki durumu değerlendirir ve hikayenin 
kahramanı için bir karar verirler.  
7. Grup kararına bağlı olarak, kahraman için bir senaryo hazırlarlar. 
8. Her grup senaryosunu kısa bir performans olarak sergilemektedir.  
9. Her performansın ardından grup, yaklaşımını açıklar ve Sunum kağıdına karşılık gelen sonuçları 
gösterir.  

MATERYALLER  

Paper, pens, flipchart 

SOSYAL BECERİLER  

Değerlendirme, tartışma, sunum becerileri, takım çalışması  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Grubunuzun tartışmalarına nasıl katkıda bulundunuz? 
Sonuçlardan memnun musunuz? 
Değilseniz, neyi değiştirmek isterdiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Vaka analizi 
Maria, zamanını doğada ve arkadaşlarıyla geçirmekten hoşlanan 18 yaşındaki bir kız. Ayrıca çok 
iddialı ve ileride iyi bir iş sahibi olmak istiyor. Son zamanlarda, ilaç ticareti asistanlığı için çıraklık 
eğitimini tamamladı. Ancak bölgede bir iş bulmak zor. Motivasyonunu kaybetmiş ve sıkılmış 
hissediyor. Kariyer danışmanı, bir emeklilik evinde gönüllü olmasını öneriyor. Maria, alanda 
tecrübe sahibi olmadığı için tereddütlü. Ayrıca, ücret almadan bir yerlerde çalışmak yerine 
kendisini iş bulmaya adamanın iyi olacağını düşünüyor. Kariyer danışmanı ona günlük bir yapıya 
sahip olmasının iyi olacağını söylüyor. Ayrıca, emeklilik evinin müdürü, çalışmayı, gelecekte 
kullanabileceği bir staj olarak kredilendirmeyi öneriyor. 
 
Yansıtıcı sorular 
• Maria neye karar vermelidir ve neden? 
• Her kararını destekleyici ve karşı argümanlar nelerdir? 
• Bunlar nasıl doğrulanabilir? 
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ARAÇ adı 

Ödev "Hayali öğrenme yolum" 

ATÖLYE 

Gönüllülük - öğrenmenin bir yolu 

SÜRE 2 saat UYGULAMA kişisel  

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı, gönüllü çalışmalar yoluyla öğrencilere daha şeffaf olan sosyal becerilerin 
edinilmesini sağlamak ve onlara farklı bağlamlarda bunları uygulanabileceklerini ve bu nedenle 
işyeri için değerli olabileceklerini göstermektir. Ayrıca, bu etkinlik potansiyel bir öğrenme yolunu 
görselleştirmek ve sonunda bilinmeyen profesyonel hedefleri görünür hale getirmek için 
yardımcı olmalıdır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerden bir önceki etkinlikten ("Günümüzde (gönüllü) çalışma bağlamlarından") 
tablo kullanmaları istenir ve bu tabloda listeledikleri gönüllü çalışma bağlamlarından birini 
seçerler. İdeal olarak, gönüllü olarak çalışmayı hayal edebilecekleri bir ortam üzerinde 
karar verirler. 

2. Bir sonraki adımda, buna ilişkin olarak listelenen sosyal becerinin sektörün bir iş durumuna 
uygulanabileceği olası durumları düşünerek çalışmak isterler. (Ör.bir otelde STK’ iletişim 
becerileri hakkında bilgi vermek- bir otelde resepsiyonist olmak). 

3. GHönüllü çalışmadan (listeden seçilen) işyerine (kendi sektörlerinde) hayali öğrenme 
yolunu yazar.   

4. Öğrenciler, gönüllü çalışma hayatlarında somut durumları ve sektörlerinde nasıl iş 
bulduklarını hayal etmeli ve tarif etmeli.   
5. Her öğrenci kendi yolunu gruba sunar. 
6. Grup takdir edici geribildirim verir. 
 

MATERYALLER 

Kağıt, kalem  

SOSYAL BECERİLER  

Yaratıcılık, görselleştirme, kendi öğrenme sürecinin yansıması 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Bu metni sizin için yazma süreci nasıldı? 
Zorlu yönü neydi ve neden? 
Bu faaliyetten nasıl yararlanabileceğinizi düşünüyorsunuz?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Ödevin illüstrasyonu: 
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Gönüllü çalışma bağlamı 
(önceki faaliyette özetlenen 
tablo)Ör.STK hizmetlerine 

ilişkin müşterilere bilgi 
vermek

Gerekli Sosyal beceriler (bir 
önceki faaliyetteki tabloda 

toplanan ve biraraya getirilen  
sosyal becerilerden): İletişim 

beceriler

İstenen meslek: Resepsiyonist 
(örneğin, misafirlerle telefon 

görüşmeleri yapmak için 
iletişim becerileri gereklidir)
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Çok kültürlü toplumlarda yaşamak  
 

ARA adı 

Etkinlik "Kaynaştırma faaliyeti modelinde kültürel özellikler"  

ATÖLYE 

Çok kültürlü toplumlarda yaşamak  

SÜRE 2 saat UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencilere bir toplumu etkileyen kültür alanlarına tanıtmaktır. Bu alanlar 
öğrencilerin kültürel farklılıklara karşı farkındalıklarını arttırmak için görünür hale getirilecektir. 
Öğrenciler, etkinlikte vurgulanan farklı kültür alanlarının önemini ve etkisini anlayacaktır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerin "destekleyici belgeler" bölümü altında sağlanan modeli incelemesi istenir. 
2. Daha sonra, 3-5 kişilik küçük gruplara ayrılırlar. 
3. Her gruba önceden hazırlanmış bir sunum kâğıdı ve yapışkan kağıt verilir. 
4."Destekleyici belgeler" bölümünde yeralan terimler, yapışkan kağıt üzerine yazılmalıdır. 
Sunum kağıdında, verilen modele benzer bir buzdağı çizerler. 
5. Küçük gruplar “su yüzeyinin” üstünde veya altında buzdağı bulunan yapışkan kağıtları 

posterin üzerine yerleştirir  
6. Her terim için en az bir örnek bulmalıdırlar. 
7. Gruplar bu görevi tamamladığında, her biri kendi sonuçlarını sunar.  
8. Görüşmelerini özetlemeli ve örnekle, neden terimlerin buzdağının su yüzeyinin üstünde 

veya altında bulunduğunu açıklamalıdırlar. 

MATERYALLER  

Kağıt, kalem, sunum kağıdı, yapışkan kağıtlar 

SOSYAL BECERİLER  

Takım çalışması, pazarlık becerileri  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Grup tartışmasını nasıl algıladınız? 
Yanlış anlamalar / tartışmalar nelerdi? 
Bu öğrenme deneyimi hakkında yeni olan şey nedir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 
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Buzdağı modeli, bir kültürün farklı bölümlerini gösteren örnektir. Resim, kültürel boyutların 
çoğunun izleyiciye görünmez olduğunu vurgular. Bu yönleri kendi ve diğer kültürleri anlamak 
ve saygıyla karşılamak için şeffaf hale getirmek önemlidir. 
 
Bu etkinlik için, lütfen kültürün görünür veya görünmez yönlerine aşağıdaki terimlere atayın: 
Tiyatro, klasik müzik, arkadaşlık kavramı, pop müzik, halk dansları, edebiyat, fedakarlık, egoizm, 
göz teması, vücut boyama, oyunlar, yemek pişirme, parayı idare etme, çocuklarla uğraşma, aile 
yapısı, kuşaklar, ezoterikizm, hayvanlarla ilişkiler, iş motivasyonu, liderlik stillerinin özellikleri, 
grup dinamikleri, temizlik kavramı, engellilikle/engelli kişilerle başa çıkma, mültecilere karşı 
tutum, hastalık kavramı, dil, özel bölgeler, geçmiş ve gelecek algısı. 

 

  

Kültürün görülebilir 

yönleri: bilinçli ve 

gözlemlenebilir: 

conscious and 

observable 

Kültürün görünmez yönleri: 

şüphelenilen, hayal edilen 

veya sezilen  
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ARAÇ adı  

Vaka analizi "Farklı kültürel ihtiyaçların dengesi" 

ATÖLYE 

Çok kültürlü toplumlarda yaşamak 

SÜRE 2 saat  UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı, öğrencilerin farklı kültürel ihtiyaçlarla ilgili tartışma ortamına girmesidir. Gruplar 
halinde konu ile ilgili yönleri değerlendireceklerdir. Farklı yönlerin yanı sıra, öğrenciler farklı 
görüşleri düşünecek ve grup üyelerinin ortak anlaşmaya dayalı bir çözüm bulmaya 
çalışacaklardır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde sağlanan vaka analizini okurlar. 
2. Onlar için önemli görülen yönler hakkında notlar alıyorlar. 
3. Okuduktan sonra, yansıtıcı soruları küçük gruplar halinde tartışırlar. 
4. Tartışmalarına ve sorular yöneltmeye dayalı olarak, her grup olası bir çözüm yaklaşımını 
açıklayan bir yazı yazar.  

MATERIYALLER  

Kağıt, kalem, kağıt tahta  

SOSYAL BECERİLER  

Müzakere, duyarlılık, iletişim becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Gruptaki tartışmayı nasıl tanımlarsınız? 
Meslektaşlarınızdan hangi yeni yönleri öğrendiniz? 
Kültürel konularla ilgili olarak hangi yönleri tartışmak zordu ve bunlarla nasıl yüzleştiniz?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 
Vaka analizi 
Ruth Hoffman küçük bir kasabanın belediye başkanıdır. Yeni projesi, kasabanın Batı Afrika azınlığına 
yönelik bir toplum merkezinin planlanmasıdır. Bu yerel topluluk, bu grup baş etmek istediği işsizlikten 
giderek daha fazla etkilenmektedir ve bu nedenle onlar için uzmanlaşmış kariyer danışmanlığı 
sağlayamak istemektedir. Dahası, kendi geleneklerini ve miraslarını bir araya getirme ve kutlama 
yapmaları için mekanları yoktur. Ruth bu projeyi uzun zamandır gerçekleştirmek istiyor ve merkezi 
tüm sakinler için yerel buluşma noktası olarak görüyordur. Geçenlerde bakkalda bir kağıt görmüş ve 
bakkal sahibi ona bazı insanların inşaat projesine karşı dilekçe topladığını söylemiştir. Komşu 
bölgelerde yaşayan insanların bir kısmının gürültü konusunda endişeleri olduğunu belirtmiştir. 
Diğerleri ise, gece çocuklarının güvenliğinden endişe ettiklerini belirtmişlerdir. Kültürel azınlık 
topluluğu ile geçmişte kritik olaylar olmadığı için Ruth bu endişeleri anlayamaz. Bununla birlikte, 
belediye başkanı olarak tüm sakinlerin ihtiyaçlarını göz önüne alması gerektiğinin farkındadır. 
Yansıtıcı sorular: 
Bu vakadaki sorunlar neler? 
Bu problemler nasıl çözülebilir 
Aşağıdakilerin rolü nedir?   
kültürel ihtiyaçlar, 
• ayrımcılık, 
• dini Pratik 
• emniyet, 
• yasal zorunluluk 

 bu durumda? (Gruptaki her bir noktayı tartışın) http://etraining.communitydoor.org.au web 

adresinden adapte edilmiştir.    

http://etraining.communitydoor.org.au/
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ARAÇ adı 

Ödev “Birden fazla kültür” 

ATÖLYE  

Çok kültürlü toplumlarda yaşamak 

SÜRE 3 saat UYGULAMA bireysel  

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencilerin farklı kültür gruplarının bağlılığına ilişkin kendi düşüncesini teşvik 
etmektir. Karşılaşılmış olabilecek olası önyargılar ve ayrımcılık da dahil olmak üzere görüşlerini 
sunma ve kişisel deneyimleri paylaşma imkânları vardır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerin iat oldukları en az 3 çeşit kültürel grubu (bkz. Bölüm "destekleyici belgeler") 
not etmeleri istenir.  

2. Bu üç (veya daha fazla) türün her biri için bir sunum hazırlarlar.   
3. Gerekirse daha fazla araştırma yapabilirler.  
4. Öğrenciler tercih ettikleri sunuyu seçebilir (ppt., Sunum, resim, sunumu destekleyecek 

online videolar vb.).  
5. Her öğrenci kendi sonuçlarını sunar.  
6. Her grubun sunumdan sonra, gruba ilişkin gösterimleri ve önyargıları tartışır. 
7. Yöneten, tartışmanın değerli olmasını ve müdahale edilmesini sağlamalıdır. 

MATERYALLER  

Kağıt, kalem, kağıt tahta, bilgisayar, internet erişimi  

SOSYAL BECERİLER  

Araştırma becerileri, kendini yansıtma, sunum becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Görevin detaylandırılması size göre nasıldı? 
Zor ve kolay yönleri nelerdi? 
Grubunu geribildirimini nasıl algıladınız? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Kültürel gruplar için örnekler: 

 

BIreysel 

Etnik veya 
geleneksel 

gruplar

Arkadaşlar vr 
çiftler 

Dini

Kuşaklararası
gruplar

Medya

Çalılşma ve 
ilgi grupları
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MESLEKİ ATÖLYE ARAÇLARI: Avusturya 
 

ARAÇ adı 

Aktivite “Yaşlanma aktivitesi” 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFiL ATÖLYE  

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı 
bakımı için sosyal hizmet 
uzmanı Yaşlı bakımı hizmeti 

Yaşlı bakımı için sosyal hizmet 
uzmanı  

Yaşlı bakımı hizmeti  

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avustrya BEST 

SÜRE 1,5 saat  UYGULAMA  grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı, öğrencilere yaş ve yaşlılara yönelik imaj konusunda farkındalıklarını artırarak yaşlı 
bakımı alanını öğrencilere tanıtmaktır. Bir "oyun" bağlamında, kendi tutumlarını yansıtacak ve 
meslek için gerekli duyarlılığı geliştireceklerdir. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Bu etkinlikte, "etkinlik" oyunu, bağlam için kullanılır ve uyarlanır.  
2. Öğrencilerin bireysel çalışmalarda yaş ve yaşla ilişkili tüm terimlerini not etmeleri istenir 
3. Daha sonra, 3-5 kişilik küçük gruplara ayrılırlar. 
4. Grup üyeleri birbirlerinin listelenen terimlerini görmemeli. 
5. Bir üye listesinden bir terimi tek bir söz söylemeden bir kağıt tahtaya çizer. 
6. Diğer grup üyeleri terimi tahmin etmelidir. 
7. Grup doğru terimi tahmin ettiyse, bir puan alır. 
8. Sıra ikinci gruptadır ve üyelerinden birinin terimini tahmin eder.  
9. Tüm gruplardan sonra, bir sonraki tur başlar ve bir grup üyesi adını vermeden kendi 

listesinin bir terimini açıklar. Diğer grup üyeleri terimi tahmin etmelidir.  
10. Yine, doğru tahmin için bir puan alırar. 
11. Bir sonraki turda, birbiri ardına tek bir söz söylemeden listelerinden bir terimi mimikleriyle 

anlatırlar. Diğer öğrenciler tahmin etmelidirler.  
12. Tüm terimler kağıt tahtaya not ediliir. 
13. Oyundan sonra, grup üyelerinden listelerinde belirttikleri ve oyunda kullanılmayan diğer 

terimlerin isimlerini söylemeleri istenir.  
14. Bu terimler de not edilir.  
15. Son olarak, grup, terimleri gösterip tahmin ederken yaş ve yaşlanma ile ilgili terimleri ve 

düşüncelerini yansıtırlar.  

MATERYALLER 

Kağit tahta, kağıt, kalem 

SOSYAL BECERİLER  

Sunum becerileri, iletişim becerileri, duyarlılık 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Etkinlikte hoşlandığınız/hoşlanmadığınız şeyler nelerdir? 
Terimleri tahmin etmek zor muydu? 
Yaşlılara ve yaşlılara karşı tutumunuzu nasıl tanımlarsınız?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 
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ARAÇ adı 

Aktivite “Günlük bakım” 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFiL ATÖLYE  

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı 
bakımı için sosyal hizmet 
uzmanı Yaşlı bakımı hizmeti 

Yaşlı bakımı için sosyal 
hizmet uzmanı  

Yaşlı bakımı hizmeti  

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avustrya BEST 

SÜRE 3 saat  UYGULAMA  grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencilerin yaşlı bakımı için bir sosyal hizmet uzmanının günlük uygulamalarının 
görev ve sorumluluklarını ayrıntılı bir şekilde düzenlemelerine ve tartışmalarına olanak 
tanımaktır. Aktivitenin yaklaşımı ile, teorik ve pratik yönlerini deneyimleyecek ve birbirleriyle 
paylaşacaklardır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Katılımcılardan 3-5 kişilik küçük gruplara bölünmeleri istenir. 
2. Her grup verilen konulardan birini seçer: Bakımda hijyen, düşmeyi önleme ve özel evlerde 
güvenlik, mobilizasyon, bakımın sosyal yönleri, oda temizliği * 
3. Her grup kendi "proje" konusunun farklı türlerini hazırlar. Biri bir sunum gibi "teorik", 
diğeri "pratik", yani yaşlı bakımında tipik görevlerin gösterilmesi biçiminde olabilir. 
Öğrenciler başkalarına sunmak istedikleri yönleri seçmekte özgürdürler, aynı zamanda 
sunum biçimi de serbesttir. Küçük grupların üyeleri aralarında anlaşmalıdır.  
4. Öğrencilerin videolar, açık makaleler vb. ile online araştırma yapmaları önerilir. 
5. 2 saat sonra her grup ayrıntılı hazırlığını tamamlamış olmalıdır. 
6. Ardından konu başlıklarını sunarlar.  
7. Tüm gruplar sunum yaptıktan sonra, tüm grup etkinliği yansıtır ve muhtemel sorular vb. 
açıklığa kavuşturur. 

MATERYALLER  

Kağit tahta, kağıt, kalemler, bilgisayar, internet erişimi  

SOSYAL BECERİLER  

Araştırma becerileri, sunum becerileri, takım çalışması ve sosyal beceriler 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Grup çalışmasını nasıl algılıyordunuz? 
Kendi grubunuzun ve diğerlerinin sunduğu konulardan neler hatırlıyorsunuz? 
En zor bölüm neydi ve nasıl daha kolay yapılabilirdi? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 

* Her konu teklifinin kabul edilmesi gerekmez. Konuların dağıtımı, grubun büyüklüğüne ve konunun ilgisine beğlı ve uygun 

olmalıdır.  
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ARAÇ adı 

Vaka analizi “Professyonel yargı” 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFiL ATÖLYE  

Sosyal / sağlık / MEÖ  Yaşlı bakımı için sosyal 
hizmet uzmanı  

Yaşlı bakımı hizmeti  

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avustrya BEST 

SÜRE 1 saat  UYGULAMA  grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Vaka analizi, yaşlı bakımının uygulama ortamından varsayımsal bir örnek sunmaktadır. 
Öğrenciler yaşlıların rahatsızlıklarından sorumlu olabilecek faktörleri tanıyacaktır. Bireysel 
çalışmalarda, sunulan problemlere uygun ve profesyonel bir şekilde başa çıkmak için bir 
yaklaşım geliştirirler. Aracın amacı öğrencilere pratik problemleri tanıtmak ve onları yaşlı 
bağımlılarla iletişimini yeniden düşünmeleri ve davranışlarını uyarlamaları yönünde 
desteklemektir. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1.Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde yer alan vaka analizini okurlar. 
2.Onlar için önemli görülen yönler hakkında notlar alırlar 
3. Okuduktan sonra, soruna potansiyel bir çözüm yaklaşımını anlatan yaklaşık bir sayfalık bir 
metin yazarlar 
4. Yansıtıcı sorular, yaklaşımın tasvirine yönelik oryantasyon olarak işlev görür ve yazılı metin 
çerçevesinde cevaplandırılmalıdır. 

MATERYALLER 

Kağıt, kalem  

SOSYAL BECERİLER  

Karar verme, problem çözme 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

 Bu soruna bir çözüm bulma yaklaşımınızı nasıl tanımlarsınız? 
 Pratik örneğin teorik tartışması mesleki uygulamaya nasıl katkıda bulunur? 
 Açıklanan soruna yaklaşımda alternatif bir çözüm düşünüyor musunuz?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Vaka analizi 
Bayan Penn, düşmenin bir sonucu olarak kafa travması nedeniyle iki gün boyunca hastanede 
kalan 80 yaşında bir kadındır. Kazadan önce, uzun yıllar hastanede kaldığı olmamıştır. Kocası 
beş yıl önce ölmüştür ve çiftin çocuklları yoktur. Bayan Penn bağımsız olarak yaşıyordu ve 
bahçesinde çok çalışmıştı. Ama kazasından sonra, yatmak zorunda kaldı.  Kafa travması 
nedeniyle baş ağrısından yakınmaktadır. Günlük işlerin icrasıyla ilgili yardıma ihtiyacı olduğu 
için çok gergin ve sinirliydi. Düzenli olarak onu ziyaret eden ve ev, bakkaliye temini ve kişisel 
hijyen sorumlusu olan bir bakıcıyı aramaktadır. Bakıcı odaya girdiğinde Bayan Penn sinirlenir 
ve sözlü olarak ona saldırmaya başlar. 
Yansıtıcı sorular  

 Bakıcı bu durumda nasıl davranmalıdır? 

 Bayan Penn'e nasıl yaklaşılması gerekiyor? 

 Durumu ve bakıcı ile müşteri arasındaki ilişkiyi iyileştirmek için neler yapılabilir? 
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ARAÇ  adı 

Ödev “Mesleki rolü yansıtmak” 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Sosyal / sağlık / MEÖ  Yaşlı bakımı için sosyal 
hizmet uzmanı  

Yaşlı bakımı hizmeti  

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avustrya BEST 

SÜRE 1,5 saat  UYGULAMA  bireysel 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Öğrenciler atölye çalışmaları aracılığıyla öğrendiklerini değerlendirecektir. Hedef, gerçekçi 
fakat kendine güvenen bir benlik algılamasını desteklemektir. Eşleştirme esnasındaki değişim, 
öğrenme sürecini destekleyecek ve onlara değerli bir geri bildirim sunacaktır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Katılımcılardan yaşlı bakmakla yükümlü oldukları kişilerin bakımlarını değerlendirmeleri 
istenir.  
2. "Destekleyici Belgeler" başlığı altında sağlanan talimatları takip ederler. 
3.  Bir saat sonra ödevlerini tamamlarlar. 
4. Komşularıyla birlikte her noktayı incelerler ve sonuçlarını karşılaştırırlar. 
5. Başkalarının öz değerlendirmelerine tavsiyede bulunurlar.  

MATERYALLER 

Kağıt, kalem  

SOSYAL BECERİLER 

Kendini yansıtma, değerlendirme ve geri bildirim becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

 Kendi değerlendirmelerinizle ilgili görevleri yerine getirmek için atölye kapsamında aldığınız 
bilgileri nasıl kullandınız? 
Ödevde size en iyi ne yardımcı oldu? 
Eşli çalışmadan nasıl bir kazanım elde ettiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Öz değerlendirme görevleri 
1. Aşağıdaki cümleleri tamamlayın 
- Bir müşteriyi ……….harekete geçirebilir ve motive edebilirim  
 
- Açık bir neden olmaksızın agresif olması nedeniyle müşteriyle gergin bir durum yaşanırsa, 
ben … 
 
 
- Eğer bir müşterinin mobilya düzenlemesi yaralanma riski yaratıyorsa, ben … 
 
 
2. Yaşlı bakımı için bir sosyal hizmet uzmanının temel görevleri hakkında kısa bir rapor yazın. 
3. Sizin bakış açınızdan bu işte çalışabilmek için yaşlı bakımı için bir sosyal hizmet uzmanının 
olması gerektiğini düşündüğünüzün bir açıklaması yazın  
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ARAÇ adı 

Aktivite: “Sağlık zihin haritası” 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFIL ATÖLYE 

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı bakımı için sosyal hizmet 
uzmanı 

Sağlık promosyonu 

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avustrya BEST 

SÜRE 1,5 saat  UYGULAMA  grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı, öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlendirilmesidir; yaşlı bakımında önleme özel 
bir odak noktasıdır. Grupta, sağlıklı yaşamı destekleyen faktörleri ayrıntılı bir şekilde ele alacak 
ve bunların kendi yaşamlarında nasıl uygulanabileceğini ve müşterileri ile birlikte nasıl 
çalışacaklarını tartışacaklardır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1.   Yöneten, bir sunum kağıdının ortasında "sağlık" kelimeisni not alır 
2. Öğrencilerden "zihin haritasında" fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık odaklı yaşlı refahının 

farklı faktörlerini adlandırmalarını ister. Ayrıca sağlığa zarar veren faktörlerin de belirtilmesi 
gerekir 

3. Bütün fikirler toplandıktan sonra ifadeler sütunlarda kümelenir. Biri "Ne sağlıklı yapar / 
sağlıklı kalmaya ne yardımcı olur?" başlığını taşır, diğeri, "Ne hasta yapar?" başlığını taşır. 

4. Öğrencilerden, etkinlik sırasında ilgili çalışma kağıtlarını kullanarak not almaları istenecektir 
5. Daha sonra, hasta yapan faktörlere karşı koyan aktiviteleri, alışkanlıkları ve prosedürleri 

belirtirler. 
6. Bu ayrıntılı sonuçlara dayanarak, öğrenciler, bu faktörlere karşı koymak için mesleki 

uygulamalarında hangi eylemlerin yapılabileceğini belirtmelidirler.  

MATERYALLER 

Kağit tahta, kağıt, kalemler 

SOSYAL BECERİLER 

Duyarlılık, empati 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetten sonra sağlık ve refahı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Mesleki uygulamanızın iyileştirilmesine katkıda bulunabilecek ne öğrendiniz? 
Mesleki uygulamada uygulayacağınız somut eylemler düşünüyor musunuz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

 
Çalışma kağıdı  
 

Sağlıklı kılan / sağlıklı kalmamıza yardımcı 
olan şey  

Hasta yapan şey  
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Müdahale yöntemleri 

 
 
 
 
 
 

Günlük pratiğin uygulanması  
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ARAÇ adı 

Aktivite: “Sağlık seviyeleri” 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFIL ATÖLYE 

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı bakımı için sosyal hizmet 
uzmanı 

Sağlığı geliştirme 

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avustrya BEST 

SÜRE 3 saat  UYGULAMA  grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencilere sağlık bakımının farklı düzeylerini göstermektir. Farklı sağlığı geliştirme 
rollerini ve katkılarını anlayacaktır. Grupta, sağlığı bozan faktörleri soracak ve potansiyel sağlık 
tehditlerine karşı mücadele etmek için kendileri ve çalışma bağlamı için çözümler bulmaya 
çalışacaklardır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde verilen bilgileri alır ve okurlar. 
2. 3 küçük gruba ayrılırlar. 
3. Her grup bir problemli durumu alır. 
4. Açıklanan soruna dayanarak, her grup oryantasyon sorularını takip eden bir çözüm yaklaşımını 
geliştirir.  
5. Yaklaşım örnek için bireysel ve özel olmalıdır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili bilgileri 
içermeli ve aşağıda açıklanan düzeyleri takiben çeşitli yönleri (yaşlıların refahı, olumlu çalışma 
ortamı vb.) içermelidir. 
6. Bu görev için öğrenciler bir önceki faaliyetin bilgilerini kullanır ve daha ileri araştırmalar yapar. 
7. Küçük gruplar halinde çalıştıktan sonra, her grup çözüm yaklaşımını bir ppt formunda veya kağıt 
tahta üzerinde sunum yapar.  
8. Her sunumdan sonra, tüm grup sorular sorabilir, geribildirim verebilir ve olası rahatsızlıkları 
veya belirsizlikleri tartışabilir.  
9. Bütün grubun ifadeleri bir kağıt tahta üzerine not edilir.  
10. Sunumların ardından, yazılı noktalar yöneten tarafından özetlenir ve sonuçlar çıkarılır. 

MATERYALLER 

Kağıt tahta, kağıt, kalemler, bilgisayar, internet erişimi 

SOSYAL BECERİLER   

Takım çalışması, problem çözme, iletişim ve sunum becerileri  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetten sonra sağlık ve refah hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Mesleki uygulamanızın iyileştirilmesine katkıda bulunabilecek ne öğrendiniz? 
Mesleki uygulamada uygulayacağınız somut eylemler düşünüyor musunuz? 
 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

                                                                                                                                                                                         
Sağlığın Teşviki ve Tanımı: 
 
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi genellikle, insanların sağlık potansiyelini arttırma ve güçlendirme 
önlemleri olarak anlaşılmaktadır. Bir yandan, amaç, her bireyin sağlığını geliştirmesi için bilgiyi 
güçlendirmek, aynı zamanda çevresel faktörleri, toplumu ve siyaseti etkilemektir. 
 
Önlemeye sınırlama: 



O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 Sayfa 
104 

 
  

 
Koruyucu önlemler, hastalıkların önlenmesi ve erken tespit edilmesine yönelik olmakla birlikte, 
sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik yaklaşım insan sağlığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Burada bir hastalığın olası oluşumu önleme durumunda olduğundan daha az önem taşımaktadır. 
Bu, hastalığı tetikleyen daha az faktörün muayene edildiği, ancak sağlıkla ilgili faktörlerin 
yoğunlaştığı anlamına gelir. Önleme, olası patogenez üzerine odaklanır (hastalık gelişimi), sağlığın 
teşviki ve geliştirilmesi ise salutogenezise odaklanır (sağlık bakımı). Özetle, burada soru şu "Beni ne 
hasta ediyor" değil, "Fakat beni ne sağlıklı tutuyor?” Pek çok terapi, tam da kronik hastalıklar için, 
salutogenetik tedaviyi tedavi sürecine entegre etmeye çalışmaktadır. 
 
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin farklı yönleri vardır ve farklı toplumsal düzeylerde gerçekleşir: 
 
 

 
 
Bireysel düzey: 
Müşterilerin ve kendi sağlığının teşviki ile ilgili kişisel yeterliliklerin geliştirilmesi (hareket, zihinsel 
dengenin korunması, beslenme, vb.) 
 
Sosyal düzey: 
Meslektaşları arasında iyi bir işbirliği ve karşılıklı destek, müşterilere mesleki mesafe 
 
Örgütsel Düzey: 
Olumlu bir çalışma ortamının oluşturulması, iş yerinde gerginlik için telafi önlemleri, çalışanlar için 
daha fazla eğitim ve öğretim, vb. 
 
Herkese açık seviye: 
Vergi önlemleri, yasama girişimleri ya da yapısal reformlar ve sağlık hizmetlerinin yeniden 
yönlendirilmesi ile iş, eğitim, konut, bakım, boş zaman faaliyetleri alanındaki koşulları şekillendiren 
sağlık teşvik eden bir genel politikanın geliştirilmesi. Konsantrasyon, sadece tıbbi müdahale 
bakımıyla değil sağlık hizmetleri ve bakımına da dayanmaktadır.  
 
 
 
 
 

Herkese 
açık 

Örgütsel 

Sosyal

Bireysel
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Problem bildirimi 1: 
 
Mobil ev hemşireliği alanındasınız.  
Mevsim kıştır ve bazı meslektaşlarınız hastadır, bu nedenle onların müşterilerini de ziyaret etmeniz 
gerek. Dar zaman ölçeğiyle, çalışmanızı dikkatli bir şekilde yapmanız ve bir sonraki müşterinin evinde 
dakik bir şekilde olmanız zordur. Görev ard arda hızlı bir şekilde yerine getirmektesinizdir. Aniden, 
müşteriniz Bay Berger, ateş yükselmesi ve dehidrasyon belirtileri gösterir. 
 
Oryantasyon soruları: 
• Yukarıda anlatılan sağlık durumunda bozulma belirtileri gösteren müşteriyle iş bağlamında nasıl 
ilerliyorsunuz? 
• Aşağıdaki müşterinin randevusunun ertelenmesini nasıl ele alıyorsunuz? 
• Kişisel fiziksel ve zihinsel stresinizle nasıl başa çıkıyorsunuz? 
• Harici faktörleri, yani zaman baskısını nasıl ele alıyorsunuz? 
 
Problem bildirimi 2: 
 
İşinizde, Ruth adlı yaşlı bir kadınla ilgilenmektesiniz. Genellikle dostçadır ve onunla çalışmak sizin 
için kolaydır, ama son zamanlarda onu yataktan çıkaması için motive etmek zor. Dışarı çıkmak 
istemiyordur ve hareketlerinde yavaşlamıştır. Meslektaşları, Ruth'un ruh durumunu fark ettmişler 
ve belgelerini hazırlamışlardır. Bir şeyler yapmak istemektesiniz, ancak bütçe kesintileri yüzünden, 
işveren kuruluşunuz Ruth'un bakımının süresini azaltmıştır. 
 
Oryantasyon soruları: 
• Müşterinizin sağlık durumunu geliştirmek için hangi somut adımları uygulayabilirsiniz? 
• Meslektaşlarınızı bu duruma nasıl dahil edebilirsiniz? 
• Azalan bakım zamanı ile nasıl başa çıkabilirsiniz? 
 
Problem bildirimi 3: 
 
Şu anda, Peter adında aiırı kilolu bir yaşlıya destek olmalısınız. Onun giyinmesine yardım 
ediyorsunuz, ki bu sizin için fiziksel bir zorluk. Eklem ağrısı olduğunu ve dengesiz ve sabırsız olduğunu 
söylemiştir. Beslenme konusunda onunla konuşmaya çalışıyorsunuz ve onu dışarıda yürüyüşe 
çıkarmaya motive etmek istiyorsunuz, ancak rahatsız edilmeyi reddediyor ve tepki veriyor. Uzun bir 
günün ardından, yorgun hissediyorsunuz sırtınız ağrıyor ve sinirli hissediyorsunuz. 
 
Oryantasyon soruları: 
• Adamın tepkisine nasıl tepki verirsiniz? 
• Bu durumda fiziksel ve zihinsel strese neden olan faktörler nelerdir? 
• Kişisel fiziksel ve zihinsel stresinizle nasıl başa çıkıyorsunuz? 
 
http://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitsf%C3%B6rderung?utm_source=www.doccheck.flexi
kon&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch web adresinden uyarlanmıştır.   
 
 

 

 

http://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitsf%C3%B6rderung?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch
http://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitsf%C3%B6rderung?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch
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ARAÇ adı 

Vaka analizi "Sağlık ve beslenme" 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE  

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı bakımı için sosyal 
hizmet uzmanı 

Sağlığı geliştirme 

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avusturya BEST 

SÜRE 1,5 saat UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Vaka analizi, yaşlı bakımının uygulama ortamından varsayımsal bir örnek sunmaktadır. 
Öğrenciler yaşlıların iyi hissetmemesinden sorumlu olabilecek faktörleri tanıyacaktır. Grup 
çalışmasında sunulan problemi sağlık ve beslenme ile ilgili bilgilerini uygulayarak çözmek için 
bir yaklaşım geliştirirler. Aracın amacı, öğrencilere pratik problemleri tanıtmak ve takım 
çalışması, müzakere ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde yer alan vaka analizini okurlar. 
2. Onlar için önemli görülen yönler hakkında notlar alırlar. 
3. Okuduktan sonra, yansıtıcı soruları küçük gruplar halinde tartışırlar. 
4. Tartışmalarına dayanarak ve yöneltilen sorularla, her grup, vaka analizinden  müşterinin 
varsayımsal tedavisini tasvir eden bir belge hazırlar.  

MATERYALLER 

Kağit tahta, kağıt, kalem  

SOSYAL BECERİLER   

İletişim becerileri, takım çalışması, müzakere 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

? How would you describe the experience of the activity? 
? Was it easy to answer the question? 
? What else do you want to learn that was not covered by the activity? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Vaka analizi 
Bayan Adams 79 yaşındadır. Kocası 5 yıl önce ölmüştür ve son zamanlarda yemek yeme, 
yürüyüşe çıkma gibi sosyal aktiviteleri üstlenen arkadaşını kaybetmiştir. O zamandan beri, 
faaliyetler için çok yorgun olduğunu belirterek evde kalmayı tercih etmektedir. Genellikle 
komşularıyla randevulaşmaktadır ve "dahil ve müsait" olmayı sevdiğini söylemektedir. Bayan 
Adams, uzun süredir yorgunluk ve kalıcı enfeksiyonlardan mustariptir. Ağırlığı 53 kg, boyu 
157 cm’dir. Yemeklerini bağımsız olarak hazırlar ve az yemek yeme eğilimindedir. Hem 
reçeteli, hem de reçetesiz olarak birden fazla ilaç kullandığı çok sayıda kronik hastalığı vardır. 
Eczanede genel markalar kullanıldığından reçeteli ilaçlarını karıştırma eğilimindedir. 
 
Yansıtıcı sorular  
İştah kaybı için muhtemel nedenlerin ne olduğunu düşünüyorsunuz? 
• Sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? 
• 3 hafta sonra süreç ne olacaktır? 
• Takip için ve genel olarak ne önerirsiniz?  
Alııntı: Önde gelen beslenme. Diyetisyen merkezi: Yaşlılarda beslenme idaresi: Genel sağlık sorunları. 
http://dietitiancentre.com.au/wp-content/uploads/2011/06/Case-Study-General-Health-Concerns.pdf 
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ARAÇ adı 

Ödev "Refah kontrol listesi" 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE  

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı bakımı için sosyal 
hizmet uzmanı 

Sağlığı geliştirme 

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avusturya BEST 

SÜRE 1 saat UYGULAMA bireysel  

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı öğrencilerin farklı refah faktörlerinin farkına varmaları ve refahı bozan faktörleri 
tanımasıdır. Görev bittikten sonra, günlük uygulamalarında değerlendirme araçları olarak işlev 
görebilecek denetim listeleri geliştirirler.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrencilerin bir kişinin sağlık durumunu (yani kilo, vücut fonksiyonları, ruh hali vb.) 
tanımlayan ölçütleri düşünmeleri istenir. 
2. Fikirleri toplarlar ve bir kağıt üzerine listelerler.  
3. Listelenen bu noktalarla, müşterilerinin sağlık durumlarını değerlendirmek için bir kontrol 
listesi geliştirirler. 
4. Bu listeye dayanarak, müşterilerinizin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını desteklemek için 
uygulama fikirlerini toplarlar ve ikinci bir liste yaparlar. 
5. Aktivitenin sona ermesiyle, öğrencilerin iki listesi olur. Birincisi, müşterilerinin sağlık 
durumunu değerlendirir, ikincisi ise birinci listede yer almayan faktörleri desteklemek üzere 
önleyici ve müdahale ölçütleri listesinden oluşmaktadır.  

MATERYALLER  

Kağıt, kalem  

SOSYAL BECERİLER  

Organizasyonel beceriler  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

En iyi yönleri hatırlıyorsunuz/Bunlardan yararlanabildiniz mi? 
Bu işi yapmak sizin için kolay mıydı? Değilse, ne kolaylaştırabilirdi? 
Etkinlik mesleki uygulamada nasıl yardımcı olabilir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 
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ARAÇ adı  

Etkinlik "Emeklilik için farkındalık" 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL WORKSHOP 

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı bakımı için sosyal 
hizmet uzmanı 

Empatİ  ve sosyal sorumluluk  

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avusturya BEST 

SÜRE 3 saat UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Aracın amacı, öğrencilerin farklı algılamalar için farkındalığını artırmak ve diğer insanları ve 
yaşam tarzlarını kabul etmelerini sağlamaktır. Empati ve sosyal sorumluluk yönlerini ve 
bunların insanları nasıl etkilediğini tartışan bir sahne oyununu detaylandıracaklardır. Daha 
büyük ölçekte, öğrenciler diğer insanlar için anlayış göstermenin önemi hakkında bir izlenim 
elde edeceklerdir.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Yöneten, bir sunum kağıdına "empati" terimini ve ikinci bir kağıda "sosyal sorumluluk" 
terimleirni yazar. 

2. Katılımcılardan, yapışkan kağıtların üzerine terimlerin kendileri için ne anlama geldiğini, 
onlarla neleri ilişkilendiklerini not etmelerini ister.  

3. Katılımcılar birbiri ardınca, yapışkan kağıtları kağıt tahta üzerine koyarlar ve kendi 
tanımlarını ve ilişkiyi açıklarlar.  

4. Yöneten, ayrı bir sunum kağıdına önemli noktaları not eder. 
5. Daha sonra, katılımcılar 3-5 kişilik küçük gruplara ayrılır. 
6. Sunulardan 3-4 arası terim almaları ve etraflarında sahne oyunu geliştirmeleri 

istenecektir. 
7. Oyun, empati ve sosyal sorumluluk ile ilgili terimlerin rol oynadığı bir hikayeyi 

içermelidir. 
8. Oyun ve prova hazırlandıktan sonra, her grup performans sergiler  
9. Tüm gruplar kendi oyunlarını sergiledikten sonra, yöneten öğrencilere sorar:  
10.  _ Başkalarından destek gördüklerinde ve anlayışla karşılaştıklarında nasıl hissettiler?  
        _ Ayrımcılık ya da destek eksikliği yaşadıklarında nasıl hissettiler? 
        _ "Başkası olmak" daki değişiklikleri nasıl algıladılar? 

MATERYALLER 

Kağıt tahta, kağıt, kalem, yapışkan kağıtlar  

SOSYAL BECERİLER 

Kendini düşünme, empati 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Rolünüzde nasıl hissettiniz? 
Oyunu geliştirirken çalışma sürecini nasıl tanımlarsınız? 
Kolay ve zor olan yön neydi? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Destek için, "Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu" nun bir raporundan 
alınan kilit tutumların tanımları kullanılabilir:  
 
Empati 
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Empati, diğer kişinin bakış açısından görme ve hissetme yeteneğidir ve kalpten o kişi olmanın 
nasıl bir şey olduğunun anlaşılması demektir. İnsanın duygularını empati ile yanıtlamak, onları 
desteklemek için en yararlı yoldur. 
 
Saygı   
Saygı, yaşlı insanı sıcak bir şekilde, eşit insan olarak kabul etmek demektir. Profesyonel açık 
fikirli, yargılayıcı olmayan ve kendi önyargılarının farkında olmalı ve böylece onlarla 
etkileşimde olabilmelidir. Bu, onun etkili bir şekilde dinlemesini ve yaşlı kişi hakkında yanlış 
varsayımlar yapmamasını sağlar. Profesyonel, yaşlı kişiye ne söylediğine bakılmaksızın 
duygularını ve düşüncelerini paylaşması için zaman ve oda ayırmaya çalışmalıdır.  
 
Gerçeklik  
Gerçek olmak, herhangi bir etkileşimde kendine özgü, doğal ve gerçek olma kabiliyetidir. Yaşlı 
insanların profesyoneli güvenebilecekleri bir kişi olarak görmeleri önemlidir. Bu, yaşlı 
insanlara kendi düşüncelerini ve duygularını anlatması gerektiği anlamına gelmez. Aksine, 
iletişim kurarken doğal ve orijinal bir şekilde tepki vermek demektir. Profesyonel, iletişim 
sırasında ortaya çıkabilecek kendi meselelerinden (duygular, düşünceler veya kararlar) 
haberdar olmalı, ancak bunları yaşlı kişiye uygulamamalıdır. Daha ziyade, profesyonel yaşlı 
kişinin ihtiyaçları doğrultusunda kalabilmek için kendi tecrübelerini dengelemeli ve 
karşılaşmada hala gerçek, insani olmalıdır. 
 
Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu: Yaşlı insanlar için toplum temelli ev bakımı Kızıl Haç'da 
yaşlılar için asgari evde bakım standartları Avrupa Bölgesindeki Kızıl Haç gönüllü tabanlı programlama 
Alıntı: http://www.ifrc.org/PageFiles/133694/community-based-homecare-older-people-minimum-standards-
en.pdf 
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ARAÇ adı 

Etkinlik "Sağlık senaryoları" 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE  

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı bakımı için sosyal 
hizmet uzmanı 

Empatİ  ve sosyal sorumluluk  

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avusturya BEST 

SÜRE 1 saat UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu araçla, öğrenciler empati geliştirmelerine yardımcı olan farklı bakış açıları yaşayacaklardır. 
Bir müşterinin duygusal durumunu tanımak için dinlemenin ve dikkat etmenin önemini 
kavrayacaklardır. Müşterilerle başa çıkmak hassasiyet gerektirir, ancak onlara öncelikle 
yaklaşmak için sosyal sorumluluk gerekir. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Katılımcılar 3-4 kişilik küçük gruplara ayrılır (ideal olarak 4 grup).  
2. Her grup başına iki üye gönüllü olur.  
3. "Destekleyici belgeler" bölümü altında sağlanan rollerin açıklaması bulunan bir kağıt 
alırlar.  
4. Gönüllülere kendilerini hazırlamak için kısa bir süre verilir. 
5. Daha sonra, senaryo 1 veya senaryo 2’yi oynarlar.  
6. Diğer grup üyeleri her grubun rol oynamasını gözlemlemekte ve "destekleyici belgeler" 
bölümünde sağlanan gözlemlere ilişkin talimatları izlemektedir. 
7. Oyun sonrasında yorumda bulunacaklardır. 
8. Gruplar senaryoları tartışır. 
9. Son olarak, her grup, tartışmalarının sonuçlarını kısa bir süre içinde tüm gruba sunar.  
10. Anahtar bulgular sunumda not edilmiştir. 
11. Bütün grup farklı sonuçları yansıtmaktadır.  

MATERYALLER 

Kağıt tahta, kağıt, kalem  

SOSYAL BECERİLER  

Empati, sorumluluk  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Rol yaparken gözlem yaparken / rolünüzü nasıl hissettiniz? 
Küçük gruptaki tartışma sizin için nasıldı? 
Bu etkinlikten öğrendiğiniz şey açısından en değerli yönün ne olduğunu düşünüyorsunuz?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 
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Senaryo 1 
Role 1- Sissi, 20 yaşında, yaşlı bakım için sosyal hizmet stajyeridir.  
Stajınızı bir huzur evinde yapmaktasınız. Bugün, 83 yaşındaki Bayan M'nin çok üzgün olduğunu 
fark ettiniz. Sabah iştahı yoktu ve ağlıyordu.  Endişeleriniz var ve çok işiniz olmasına rağmen, 
öğleden sonra onunla konuşmayı planlıyorsunuz. 
 
Rol 2-Bayan M. 83 yaşındadır, 80 yaşında huzur evine gelmiştir. Sabah bir doktor randevunuz  
vardır. Şeker hastalığınız olsa da, ilaç almışsınızdır ve iyi hissediyorsunuzdur. Ancak, şeker 
hastalığınızın görüşünüzü etkilediği söylenmiştir, endişelenmeye başlamışınızdır. Ayrıca sol 
ayağınızı bir yaranız vardır ve enfekte olmasından korkuyorsunuzdur.   
 
Senaryo 2 
Rol 1-Robert, yaşlı bakımı için 51 yaşında bir sosyal hizmet uzmanıdır.  
Kısa süredir huzur evinde çalışıyorsunuz. Neşeli durumunuzdan dolayı, normal görevlerinize 
ek olarak rekreasyonel faaliyetler yürütmekle görevlendiniz. Yeni bir faaliyete başlayacak ve 
konut sakinlerini de katmak isteyeceksiniz. 
 
Rol 2-Bay. F., 73 yaşındadır, huzur evine 2 ay önce gelmiştir.  
Sessiz bir kişisiniz ve yalnız ve odanızda kalmayı yeğlersiniz. Bugün, çalışanlardan biri sizden 
yeni bir etkinliğe katılmanızı rica eder. İlgileniyorsunuz ve adam çok hoş görünüyor, ancak 
etrafınızda birçok insan olduğundan rahat hissetmiyorsunuz. 
 
Gözlemciler için notlar 
• Profesyonele odaklanma: Duruşunun uygunluğuna, yüz, ifade, hareketler, ses, göz temasını 
inceleyin 
• Kullandığı kelimelerin uygunluğunu dinleyin 
• Neyin iyi ve nelerin geliştirilebileceğini not edin 
• Müşteriye odaklanın: Profesyonellere nasıl tepki vereceğini veya yanıt verdiğini gözlemleyin 
• Reaksiyonlarını / duygularını not edin 
 
Alıntı: YAŞLI DOSTU TEMEL SAĞLIK BAKIM MERKEZLERİ REHBERİ 1 Normal yaşlanma ve iletişim için eğitici kılavuz.. 
http://www.who.int/ageing/publications/TrainerGuideLast.pdf?ua=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 Sayfa 
112 

 
  

ARAÇ adı 

Vaka analizi “Yaşlı bakımında sosyal hizmete giriş" 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE  

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı bakımı için sosyal 
hizmet uzmanı 

Empatİ  ve sosyal sorumluluk  

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avusturya BEST 

SÜRE 1 saat UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Vaka analizi, yaşlı bakımının uygulama ortamından varsayımsal bir örnek sunmaktadır. Aracın 
amacı, öğrencilere toplumsal katılımı göstermeye olan güveni vermek ama aynı zamanda 
diğer insanların kararlarını kabul etmeleri konusunda kısıtlamaktır. Bu aktörlere dayanarak, 
yaşlı bakımı alanında potansiyel bir durum hakkında makul bir karar verebileceklerdir.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde yer alan vaka analizini okurlar. 
2. Onlar için önemli görülen yönler hakkında notlar alırlar. 
3. Okuduktan sonra küçük gruplar halinde tartışırlar. 
4. Tartışmanın amacı yansıtıcı soruları cevaplamaktır. 

MATERYALLER 

Kağıt tahta,kağıt, kalem 

SOSYAL BECERİLER  

Yargı, sorumluluk  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Bu etkinlikten ne kazandınız? 
Toplumsal sosyal sorumluluk gerçek çalışma koşullarında nasıl gösterilir? 
Neden önemlidir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Vaka analizi  
Bayan Hofmann, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraşan 84 yaşındaki bir kadındır. Çok 
fazla sigara içer, demansı başlama işaretleri gösterir, bu da kendine bakma kabiliyetini 
olumsuz etkiler. Son aylarda üç kez hastaneye kaldırıldı. Son kalışında, komşusunun kendisine 
reçetesiz ilaç veriğini ve komşusuna kendisinin finansmanıyla ilgilenme yetkisi verdiği ortaya 
çıktı. Hastane psikoloğu, ona bu kişinin çok da iyi niyetli biri olmadığını bilmesi gerektiğini 
söyledi. Bu, durumu değiştirmedi, ancak riskleri iyi biliyordu ve bu kişinin güvenini kötüye 
kullanabileceğini kabul etmeye hazırdı. Komşunun onu düzenli olarak ziyaret ettiğini ve iyi 
konuşmalar yaptıklarını söylüyordu. Onunla olan ilişkisine değer verdiği açıktır. Hastane, 
Bayan Hofmann'ın kendine bakamayabileceğini belirten ev hemşireliği için sorumlu 
organizasyona danıştı. Günlük bakımı yanında onunla birlikte alternatif barınma seçenekleri 
tartışılmıştır. O, ihtiyaç duyduğu desteği alacağı bir enstitüye taşınma fırsatına açıktır, ancak 
halen karar vermeye çalışmaktadır.  
Yansııtcı sorular: 

• Müşterinin durumla bağlantılı ana konuları nelerdir? 
• Komşu ve Bayan Hofmann arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? 

• Bayan Hofmann'ın fiziksel ve zihinsel refahına huzur evine taşınması faydalı olur mu? 
 • Öyleyse, nasıl ikna edilebilir? 
Alıntı: Hampshire İl Meclisi. Zihinsel kapasite üzerine vaka analizleri. 
www3.hants.gov.uk/mental_capacity_scenarios.doc 
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ARAÇ adı 

Ödev "Değişen bakış açısı" 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE  

Sosyal / sağlık / MEÖ Yaşlı bakımı için sosyal hizmet 
uzmanı 

Empatİ  ve sosyal sorumluluk  

ÜLKE  GELİŞTİREN KURUM  

Avusturya BEST 

SÜRE 2 saat UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Katılımcılar kendi görüşlerini tanıyacak ve diğer kişilerin diğer görüş ve deneyimlerini 
öğreneceklerdir. Aracın amacı, öğrencilerin yansıtma kabiliyetlerini güçlendirmelerini 
desteklemek ve başka birinin farklı bir algıya sahip olduğunun farkına varmalarıdır.  Başkalarının 
farklı ihtiyaçlara sahip olduklarını, kabul ve saygı görerek tedavi edilmeleri gerektiğini 
anlayacaklardır.   

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğrenciler, "destekleyici belgeler" bölümünde verilen metni okurlar. 
2. Kısa hikaye yazmaları istenir.  
3. Hikayede, başka bir kişiyi, davranışını ve davranışlarını anlamanın zor olduğu bir durumu 
anlatırlar. 
4. Bir ortak / komşu ile birlikte, birbirlerinin hikayelerini okurlar.  
5. Öyküye göre, öğrenciler "nesnel" bakış açısı, tarafların niyetleri ve eylemlerinin nasıl 
yorumlandığını içeren ortaklarının sorularını geliştirir. 
6. Notları, atölye faaliyetlerinin yönlerini içermelidir. 
7. Eşleri için tavsiyeler yazdıktan sonra, çiftler sonuçlarını karşılaştırır. 
8. Çiftler çalışmalarını diğerlerine sunarlar ve hikayeyi ve ortaklarının önerisini yansıtırlar.  

MATERYALLER  

Kağıt, kalem  

SOSYAL BECERİLER  

Empati, açık fikirlilik 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Bu ödevin olumlu deneyimleri nelerdir? 
Olumsuz olanları nelerdir? 
Bu görevle öğrendiklerinizi uygulamaya nasıl uygulayabilirsiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 
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MESLEKİ ATÖLYE ARAÇLARI: Fransa 
 

ARAÇ adı  

Özet kağıtları   

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Ticaret  Ev sahibi-Kasiyer İngilizce atölye  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Fransa INFREP  

SÜRE 30 dakika UYGULAMA kişisel veya grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Birinci sayfada, 1) geniş zaman 2) şimdiki zaman ve 3) OLMAK fiilinin çekimi ve kullanımı 
gözden geçirilir.  
İkinci sayfada, İngilizce'deki temel yer edatları ve kullanımları verilir.  
Bu sayfaların amacı, kursiyerlere, yabancı müşterilerle İngilizce iletişim kurmak için temel 
bilgileri sağlamaktır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Eğitmen, sayfaları evde hazırlar; 
2. Sınıf içerisinde, eğitmen, sayfaları kursiyerlere dağıtır; 
3. Her stajyerin belgeleri okumak için bir kaç dakikası vardır; 
4.Eğitmen, öğrencilerle birlikte belgeleri okur, içeriğini açıklar ve kursiyerlerin soru sormak 
isteyip istemediğine bakar; 
5. Kursun sonunda, kursiyerler belgeyi evde getirir ve egzersizleri yapmak için kullanırlar. 

MATERYALLER 

Word belgesi  

SOSYAL BECERİLER  

İletişim, 
Nezaket, 
Kişilerarası beceriler 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Bir müşteriyi nasıl karşılarsınız? 
Onunla çok basit bir şekilde nasıl iletişim kurabilirsiniz?  
Onu nasıl yönlendirebilir ve ona nasıl yardım edebilirsiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 
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ARAÇ adı  

Özet sayfaları ile ilgili alıştırma sayfaları 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Ticaret  Ev sahibi-Kasiyer İngilizce atölye  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Fransa INFREP  

SÜRE 30 dakika UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Belgede özet sayfalarla ilgili iki alıştırma bulunmaktadır. 
Amaç özet sayfalarla aynıdır: yabancı müşterilerle İngilizce iletişim kurmak için kursiyerlere 
temel bilgileri sağlamak.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Eğitmen sayfaları evde hazırlar; 
2. Sınıf içerisinde, eğitmen, sayfaları kursiyerlere dağıtır; 
3. Her öğrenci, egzersizleri ayrı ayrı yapmak için yaklaşık 15 dakikaya sahiptir; 
4. Egzersizlerin düzeltilmesi - grup halinde yapılır.   

MATERYALLER 

Word belgesi  

SOSYAL BECERİLER 

İletişim, 
Nezaket, 
Kişilerarası becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Potansiyel yabancı müşterilere çok basit bir şekilde nasıl iletişim kurabilirsiniz?   

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 
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ARAÇ adı 

İfade sayfaları 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Ticaret  Ev sahibi-Kasiyer İngilizce atölye  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Fransa INFREP  

SÜRE 30 dakika UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu sayfalar, yabancı bir müşteriyle iletişim kurmak için yararlı olabilecek bazı ifadeleri inceler: 
- Müşteriye bir soru sorma 
- Müşterilerin sorularını anlama ve cevaplama 
- Müşteriye alternatif bir çözüm önerme 
- Fiyatı belirtme 
- İndirim hakkında bilgi verme 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Eğitmen sayfaları hazırlar; 
2. Eğitmen, sayfaları kursiyerlere dağıtır; 
3. Stajyerler belgeleri okurlar (bireysel) 
4. Eğitimci açıklaması (grup halinde) 
5. Çift olarak konuşma egzersizleri  

MATERYALLER  

Word belgesi 

SOSYAL BECERİLER  

İletişim, 
Nezaket, 
Kişilerarası beceriler   

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Bir müşteriyi nasıl karşılarsınız? 
Onunla çok basit bir şekilde nasıl iletişim kurabilirsiniz?  
Onu nasıl yönlendirebilir ve ona nasıl yardım edebilirsiniz?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 
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ARAÇ adı 

Kelime sayfaları   

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Ticaret  Ev sahibi-Kasiyer İngilizce atölye  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Fransa INFREP  

SÜRE 30 dakika UYGULAMA grup 

 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu sayfada aşağıdakilerle ilgili nezaket içeren ifadeler gözden geçirilir: 
- Müşteriyi ağırlama 
- Kendini tanıtma  
- Yardım teklifi  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Öğretmen sayfayı evde hazırlar ve sınıfta stajyerlere dağıtır.   

MATERYALLER 

Word belgesi 

SOSYAL BECERİLER  

İletişim, 
Nezaket, 
Kişilerarası beceriler 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Bir müşteriyi nasıl karşılarsınız? 
Onunla çok basit bir şekilde nasıl iletişim kurabilirsiniz?  
Onu nasıl yönlendirebilir ve ona nasıl yardım edebilirsiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- 
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MESLEKİ ATÖLYE ARAÇLARI: İtalya 
 

ARAÇ adı 

Yerel Turist önerileri özellikleri - bölüm 1 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Turizm hizmetleri Yerel Turist Güzergahları/ 
Ürün Geliştirici ve 
Destekleyici  

Bölgeyi ve fırsatlarını bilmek  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

iTALYA MCG SOC. COOP. 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

3 bireysel  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bağlam analizi amaçları için bilgi kaynaklarını belirleme ve doğru bir şekilde kullanma  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Faaliyetin amaçlarının sunulması 
2. Bağlantı kaynakların sunumu (Web uygulamaları, Sosyal Medya, Dijital Coğrafi bilgi, 
veritabanları) ve özellikleri 
3. İzlenecek hedef bilginin başlatılması 
4. Bireysel araştırmanın uygulanması 
5. Katılımcılardan geribildirim alınması  

MATERYALLER  

Bir eğitim odası 
Kişisel bilgisayarlar ve / veya dijital tabletler, internet erişimi, bilgisayar yazıcıSI (katılımcı başına 
1 adet) 
Özel dijital uygulamalar ve / veya dijital / pc yazılım / programlar 
Bireysel yazı malzemeleri kiti 
Projektör 
Bilgi raporlaması için katılımcı çalışma sayfası veya PPT formatı  
Geribildiim için anahatlar   

SOSYAL BECERİLER 

Eleştirel düşünce 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 
Dijital  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetin hedeflerine ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Gerekli bilgileri buldunuz mu? 
Bunlar ne tür bir bilgiler? 
Nasıl / hangi vasıtayla buldunuz? 
Önceki bilgilerinize göre yeni neler var? 
Kullanılan kaynaklara göre yeni olan nedir? 
Karşılaştığınız güçlükler neler? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Giriş / sunum aşamasında kullanılacak hedef yerel bağlamla ilgili Kaynaklar ve Bilgiler; Giriş / 
sunum aşamasında kullanılacak olan BİT kaynakları ile ilgili referanslar ve bilgiler; Web 
uygulamalarının / bilgisinin doğru ve farkında kullanımı hakkında kaynak ve bilgi. 
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ARAÇ adı 

Yerel Turist önerileri özellikleri - bölüm 2 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Turizm hizmetleri Yerel Turist Güzergahları/ 
Ürün Geliştirici ve 
Destekleyici  

Bölgeyi ve fırsatlarını bilmek  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

iTALYA MCG SOC. COOP. 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

3 grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Yerel pazar analizi amaçları için bilgi kaynaklarını belirleme ve doğru bir şekilde kullanma 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

       1. Faaliyetin amaçlarının sunulması 
2.Bağlantı kaynakların sunumu (Web uygulamaları, Sosyal Medya, Dijital Coğrafi bilgi, 
veritabanları) ve özellikleri 
3. İzlenecek hedef bilginin başlatılması 

       4. Grup araştırmasının uygulanması 
       5. Katılımcılardan geribildirim alınması 

MATERYALLER  

Bir eğitim odası 
Kişisel bilgisayarlar ve / veya dijital tabletler, internet erişimi, bilgisayar yazıcısı (grup başına 1 
adet) 
Özel dijital uygulamalar ve / veya dijital / pc yazılım / programlar 
Bireysel yazı malzemeleri kiti 
Projektör 
Bilgi raporlama için grup çalışma sayfası veya PPT formatı  
Geribildirim için anahatlar 

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 
Dijital 
Takım çalışması  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Do you think you achieved the goals of the activity?  
Did you find the information required?  
How did you find them/By which means? 
What is new according to your previous information? 
What is new according the used resources? 
Which difficulties have you encountered? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Giriş / sunum aşamasında kullanılacak hedef yerel bağlamla ilgili Kaynaklar ve Bilgiler; 
Giriş / sunum aşamasında kullanılacak olan BİT kaynakları ile ilgili referanslar ve bilgiler; 
Web uygulamalarının / bilgisinin doğru ve bilinçli kullanımı hakkında kaynak ve bilgi. 
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ARAÇ adı 

Yerel turizm: kilit aktörler 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Turizm hizmetleri Yerel Turist Güzergahları/ 
Ürün Geliştirici ve 
Destekleyici 

Bölgeyi ve fırsatlarını bilmek 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

iTALYA MCG SOC. COOP. 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

3 grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Hedef bölgeynin turistik özelliklerini analiz etme 
Yerel turist tekliflerini analiz etme  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Faaliyetin amaçlarının sunulması 
2. Çalışma durumunun sunumu (doğrudan iş / organizasyon temsilcisi / referans olarak) 
3. Kılavuzlu analizin başlatılması: merkezi konu tanımı 
4. Analizin uygulanması (mülakatlar, kategorilerin tanımlanması, olumlu ve olumsuz yönlerin 
raporlanması) 
5. Katılımcılardan geribildirim alınması   

MATERYALLER 

Bir eğitim odası 
Kişisel bilgisayarlar ve / veya dijital tabletler, internet erişimi, bilgisayar yazıcı (grup başına 1) 
Bireysel yazı malzemeleri kiti 
Projektör 
Örnek olay Dosyası (ayrıca video uygulamaları tarafından desteklenmektedir) 
Bilgi raporlama için grup çalışma sayfası veya PPT biçimi 
Geribildirim için anahatlar  

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 
Dijital 
Takım çalışması  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetin hedeflerine ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Olayın temel özellikleri nelerdir? 
Bu sonuçlara nasıl ulaştınız / Hangi vasıtayla? 
Önceki bilgilerinize göre yeni neler var? 
Kullanılan kaynaklara göre yeni olan nedir? 
Karşılaştığınız güçlükler neler?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Giriş / sunum aşamasında kullanılacak hedef durumla ilgili Referanslar ve Bilgiler 
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ARAÇ adı 

Bir Turizm Ürünü Değerlendirme Aracının Oluşturulması   

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Turizm hizmetleri Yerel Turist Güzergahları/ 
Ürün Geliştirici ve 
Destekleyici 

Bölgeyi ve fırsatlarını bilmek 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

İTALYA MCG SOC. COOP. 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

3 grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Turistik bölge kaynaklarının farklı tipoloji ve turistik değer temelinde sınıflandırılması  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Faaliyetin amaçlarının sunulması 
2. Projenin Çalışma adımları 
3. Proje çalışmasının uygulanması (araç tanımı, kategorilerin oluşturulması, araç uygulaması / 
kullanımı) 
4. Katılımcılardan geribildirim  

MATERYALLER 

Bir eğitim odası 
Kişisel bilgisayarlar ve / veya dijital tabletler, internet erişimi, bilgisayar yazıcı (grup başına 1 
adet) 
Bireysel yazı malzemeleri kiti 
Projektör 
Bilgi raporlama için grup çalışma sayfası veya PPT biçimi 
Geribildirim için anahatlar 

SOSYAL BECERİLER 

Eleştirel düşünce 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 
Dijital 
Takım çalışması  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetin hedeflerine ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Hesaplanan aracın temel özellikleri nelerdir? 
Ne düşünülüyor? 
Nasıl ve kim tarafından kullanılabilir / kullanılabilir? 
Kullanılan kaynaklara göre yeni olan nedir? 
Karşılaştığınız güçlükler neler? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

“Yerel Turizm: Anahtar aktörler" aracında kullanılan hedef durum asa ile ilgili referanslar ve 
bilgi  
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ARAÇ adı 

Kanalların özellikleri   

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Turizm hizmetleri Yerel Turist Güzergahları/ 
Ürün Geliştirici ve 
Destekleyici 

Bilgi ve İletişim faaliyetlerinin 
planlaması  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

İTALYA MCG SOC. COOP. 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

4 grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Turist tanıtım faaliyetleri için farklı bilgi kanallarının belirlenmesi 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Faaliyetin amaçlarının sunulması 
2. Bağlantı kaynakların sunumu (Web uygulamaları, Sosyal Medya, Dijital Coğrafi bilgi, 
veritabanları) ve özellikleri 
3. İzlenecek hedef bilginin başlatılması 
4. Grup araştırmasının uygulanması 
5. Katılımcılardan geribildirim alınması  

MATERYALLER 

Bir eğitim odası 
Kişisel bilgisayarlar ve / veya dijital tabletler, internet erişimi, bilgisayar yazıcı (grup başına 1 
adet) 
Özel dijital uygulamalar ve / veya dijital / pc yazılım / programlar 
Bireysel yazı malzemeleri kiti 
Projektör 
Bilgi raporlama için grup çalışma sayfası veya PPT formatı  
Geribildirim için anahatlar   

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 
Dijital 
Takım çalışması 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetin hedeflerine ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Gerekli bilgileri buldunuz mu? 
Onları nasıl buldun / hangi vasıtayla? 
Önceki bilgilerinize göre yeni neler var? 
Kullanılan kaynaklara göre yeni olan nedir? 
Karşılaştığınız güçlükler neler? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Giriş / sunum aşamasında kullanılacak hedef yerel bağlamla ilgili Kaynaklar ve Bilgiler; 
Giriş / sunum aşamasında kullanılacak olan BİT kaynakları ile ilgili referanslar ve bilgiler; 
Web uygulamalarının / bilgisinin doğru ve farkında kullanımı hakkında kaynak ve bilgi. 
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ARAÇ adı 

Yerel Turist önerileri özellikleri - bölüm 3 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Turizm hizmetleri Yerel Turist Güzergahları/ 
Ürün Geliştirici ve 
Destekleyici 

Bilgi ve İletişim faaliyetlerinin 
planlaması  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

İTALYA MCG SOC. COOP. 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

4 grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Halihazırda yaratılan "ürün değerlendirme aracını" kullanarak / bölgenin belirli turistik 
ürünlerini analiz etmek ve turistik bölge ürünlerini sınıflandırmak  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Faaliyetin amaçlarının sunulması 
2. Farklı ürün değerlendirme araçlarının sunumu (doğrudan grupların her biri tarafından) 
3. Kılavuzlu SWOT analizinin başlatılması: merkezi konu tanımı 
4. Analizin her grup tarafından uygulanması 
5. Katılımcılardan geribildirim alınması 

MATERYALLER 

Bir eğitim odası 
Kişisel bilgisayarlar ve / veya dijital tabletler, internet erişimi, bilgisayar yazıcı (grup başına 1) 
Bireysel yazı malzemeleri kiti 
projektör 
Bilgi raporlama için grup çalışma sayfası veya PPT formatı 
Geribildirim için anahatlar 

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel Düşünce 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 
Dijital 
Takım çalışması 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetin hedeflerine ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Analiz edilen turistik ürünlerin başlıca özellikleri nelerdir? 
Bu sonuçlara nasıl ulaştınız / Hangi vasıtayla? 
Önceki bilgilerinize göre yeni neler var? 
Kullanılan kaynaklara göre yeni olan nedir? 
Kullanılan "ürün değerlendirme aracı" sonuçların başarılması için etkili miydi? 
Karşılaştığınız güçlükler neler? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Referanslar ve Bilgi ve materyallerin tanıtımı / tanıtımı ve uygulanması için kullanılacak olan 
farklı "ürün değerlendirme aracı" hakkında bilgi. 
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ARAÇ adı 

Bir tanıtım eylem planını tanımlama - bölüm 1   

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Turizm hizmetleri  Yerel Turist Güzergahları/ 
Ürün Geliştirici ve 
Destekleyici 

Bilgi ve İletişim faaliyet 
planlaması 
Tanıtıcı etkinlik planlaması  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

İTALYA MCG SOC. COOP. 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

4 grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Teşvik etmek için turistik ürünlerin spesifik özelliklerini belirlemek ve çizmek 
Turist için farklı bilgi kanallarının kullanımını planlamak  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

       1. Faaliyetin amaçlarının sunulması 
       2. Projenin adımları 
       3. Proje çalışmasının uygulanması (turistik ürün tanıtımını teşvik etmek, turist ürününe     
       özgü özelliklerini tanıma ve tanımlama, tanıtım eylemi genel hedeflerini tanımlama, tanımı   
       kullanmak için BİT kanalları) 
       4. Katılımcılardan geribildirim alma 

MATERYALLER 

Bir eğitim odası 
Kişisel bilgisayarlar ve / veya dijital tabletler, internet erişimi, bilgisayar yazıcı (grup başına 1 
adet) 
Bireysel yazı malzemeleri kiti 
Projektör 
Bilgi raporlama için grup çalışma sayfası veya PPT biçimi 
Geribildirim için anahatlar  

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 
Dijital 
Takım çalışması 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetin hedeflerine ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Oluşturulan çıktıların temel özellikleri nelerdir? 
Ne düşünülüyor? 
Nasıl ve kim tarafından kullanılabilir /faydalı olur? 
Kullanılan kaynaklara göre yeni olan nedir? 
Karşılaştığınız güçlükler neler?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Proje planlaması hakkında bilgi ve referanslar aşamalar / adımlar. 
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ARAÇ adı 

Bir tanıtım eylem planını tanımlama - bölüm 2 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Turizm hizmetleri  Yerel Turist Güzergahları/ 
Ürün Geliştirici ve 
Destekleyici 

Bilgi ve İletişim faaliyet 
planlaması 
Tanıtıcı etkinlik planlaması  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

İTALYA MCG SOC. COOP. 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

4 grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Hedef turist ürününün özelliklerini analiz etme  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Faaliyetin amaçlarının sunulması 
2. Çalışma durumunun sunumu (doğrudan iş / organizasyon temsilcisi / referans olarak) 
3. Kılavuzlu analizin başlatılması: merkezi konu tanımı 
4. Analizin uygulanması ("ürün değerlendirme aracının" görüşleri ve kullanımı) 
5. Katılımcılardan geribildirim alma 

MATERYALLER 

Bir eğitim odası 
Kişisel bilgisayarlar ve / veya dijital tabletler, internet erişimi, bilgisayar yazıcı (grup başına 1 
adet) 
Bireysel yazı malzemeleri kiti 
Projektör 
Örnek olay dosyası (ayrıca video uygulamaları tarafından desteklenmektedir) 
Bilgi raporlama için grup çalışma sayfası veya PPT formatı 
Geribildirim için anahatlar  

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 
Dijital 
Takım çalışması  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetin hedeflerine ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Olayın temel özellikleri nelerdir? 
Bu sonuçlara nasıl ulaştınız / Hangi vasıtayla? 
Önceki bilgilerinize göre yeni neler var? 
Kullanılan kaynaklara göre yeni olan nedir? 
Karşılaştığınız güçlükler neler? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Giriş / sunum aşamasında kullanılacak hedef durumla ilgili referanslar ve bilgiler. Referanslar, 
bilgi ve materyallerin tanıtımı / tanıtımı ve uygulanması için kullanılacak olan farklı "ürün 
değerlendirme aracı" hakkında bilgi.  
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ARAÇ adı 

Promosyon amaçlı bir eylem planı tanımlama – bölüm 3  

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Turizm hizmetleri  Yerel Turist Güzergahları/ 
Ürün Geliştirici ve 
Destekleyici 

Bilgi ve İletişim faaliyet 
planlaması 
Tanıtıcı etkinlik planlaması  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

İTALYA MCG SOC. COOP. 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

4 grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Tanıtıcı eylem planı tanımı  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Faaliyetin amaçlarının sunulması 
2. Projenin çalışma adımları 
3. Proje çalışmasının uygulanması (turist ürününün nihai tanımlamayı, turist ürününe 
özgü özellikleri nihai tanımlama ve tanımı, tanıtım eylemi spesifik hedeflerin tanımını 
ve ilgili faaliyetleri BİT kanallarını nihai tanımlamayı tanıtmak, tanıtım eylem planının 
bir sunumunun sonuçlandırılmasını teşvik etmek için) 
4. Katılımcılardan geribildirim alma 
5. Promosyon eylem planı sunumu 

MATERYALLER 

Bir eğitim odası 
Kişisel bilgisayarlar ve / veya dijital tabletler, internet erişimi, bilgisayar yazıcı (grup başına 1 
adet) 
Bireysel yazı malzemeleri kiti 
Projektör 
Bilgi raporlama için grup çalışma sayfası veya PPT formatı 
Geribildirim için anahatlar  

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 
Dijital 
Takım çalışması 
İletişim 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Faaliyetin hedeflerine ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Oluşturulan çıktıların temel özellikleri nelerdir? 
Ne düşünülüyor? 
Nasıl ve kim tarafından kullanılabilir / faydalı olur? 
Kullanılan kaynaklara göre yeni olan nedir? 
Karşılaştığınız güçlükler neler? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Proje planlaması hakkında bilgi ve referanslar, aşamalar / adımlar. 
Web uygulamalarının / bilgisinin doğru ve farkında kullanımı hakkında kaynak ve bilgi.  
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MESLEKİ ATÖLYE ARAÇLARI : Portekiz 
 

ARAÇ adı 

21. yüzyılda terzi  

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Tekstil Terzi 21. yüzyılda terzi olmak 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Portekiz  CITEVE 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

1.5 saat                                                                          Grup 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı, 21. yüzyılda terzilik mesleğinin istatistiksel kavramlarına ve gelişimine 
evrimine yaklaşım; yaratıcılık ve zihinsel esnekliği teşvik etmektir. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Terzilik mesleği ile ilgili bazı kavramların pratik sunumu; 
2. İstatiksel verileri uygulama; 
3. Terzilik mesleğine ilişkin güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler ve fırsatlar hakkında fikir 
alışverişinde bulunmak; 
4. Fikirlerin beyaz tahtaya kaydedilmesi; 
5. Sonuçların analizi. 

MATERYALLER  

Bilgisayar 
Beyaz tahta 
Beyaz tahta kalemleri  
Veri gösterimi 

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Kendine güven 
Dinleme becerileri 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Terzilik mesleği ile ilgili güçlüyönler ve fırsatlar nelerdir? 
Terzilik mesleği ile ilgili olarak hangi zayıf yönler ve tehditler söz konusudur? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

İstatistiksel bilgi 
Bilgilendirici belgeler 

 

 

 

 

 



O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 Sayfa 
128 

 
  

 

ARAÇ adı 

Elit Terziler  

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Tekstil Terzi 21. yüzyılda terzi olmak 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Portekiz  CITEVE 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

1.5 saat                                                                             Grup 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bir örnek olay sunumuyla, terzilik mesleğinde gerçek başarı durumlarını analiz etmek; 
Portekiz'de ustalık öyküsü olan profesyonel bir etkinliğin çekiciliğini teşvik etmek, bunu kimin 
gerçekleştirdiğine değer vermek. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Vaka analizinin sunumu: katılımcılar, amaç, uygulama, sonuçlar; 
2. Analiz. 

MATERYALLER  

Bilgisayar 
Veri gösterimi 

SOSYAL BECERİLER 

Eleştirel düşünce 
Kendine güven 
Dinleme becerileri 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Moda endüstrisinin ve toplumun zorlukları nelerdir? 
Yeni nesil terzilerin entegrasyonu için şirketler ne kadar istekli? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Bilgilendirici belgeler 
Haberler 
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ARAÇ adı 

Elit Terziler 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Tekstil Terzi 21. yüzyılda terzi olmak 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Portekiz  CITEVE 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

1 saat                                                                             Grup 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bir terzinin ifadesi vesilesiyle mesleğin güçlükleri ve fırsatlarını iletmek. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Tanıklık - "Costureiras de Elite" projesini entegre eden terzi; 
2. Tartışma.  

MATERYALLER 

Bilgisayar 
Veri gösterimi 

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Kendine güven 
Dinleme becerileri 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Motivasyon ve sebat arasındaki ilişki nedir? 
Öğrenmeye açık olmak, yeni bilgilerin edinilmesi için olumlu düşünmeyi teşvik eder mi? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Tanıklık 
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ARAÇ adı 

Dikiş imalathanesinde ergonomi  

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Tekstil Terzi 21. yüzyılda terzi olmak 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Portekiz  CITEVE 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

1.5 saat                                                                             Grup 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

İşin özellikleri hakkında bilgi geliştirmek; Ergonomi kavramını çevre, insani boyutlarına ve 
makinelere, cihazlara, mutfak eşyalarına ve fiziksel çevrenin maksimum rahatlık, emniyet ve 
verimlilikte kullandığı kapasitelere uyarlamanın bir yolu olarak bilin. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Ergonomi kavramının aktarımı; 
2. İşin özelliklerini tanıtmak; 
3. Fiziksel ve teknik alan arasındaki ilişkiyi gösteren bir videonun görselleştirilmesi. 

MATERYALLER  

Bilgisayar 
Veri gösterimi 

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Kendine güven 
Dinleme becerileri 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Ergonomi nedir? 
İşyerinde hangi ergonomik riskleri bulabilirim? 
Çalışma ortamında hangi ergonomik ajanlar mevcuttur. 
Terzilik mesleği ile ilgili ergonomik önlemler nelerdir? 
Ergonomi iyi bir profesyonel performans için ne kadar önemlidir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Video  
Referanslar 
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ARAÇ adı 

Dikiş makinesi  

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Tekstil Terzi 21. yüzyılda terzi olmak 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Portekiz  CITEVE 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

2.5 saat                                                                             Grup 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bir dikiş imalathanesi odasında bulunan makinelerin tipolojilerini bilmek. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Dikiş fabrikasını ziyaret edin; 
2. Farklı dikiş makinelerini tanıtın.  

MATERYALLER  

Dikiş imalat odası (farklı dikiş makineleri) 

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Kendine güven 
Dinleme becerileri 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Bir dikiş imalathanesi odasındaki en yaygın dikiş makineleri hangileridir? 
Farklı dikiş makinelerinin işlevi nedir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

-  
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ARAÇ adı 

Adım adım üretim 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Tekstil Terzi Dikiş 4.0 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Portekiz  CITEVE 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

1.5 saat                                                                             Grup 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Video yoluyla, giysi yapma süreci göstermek. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Bir giysi konfeksiyonu için farklı adımları gösteren bir video gösterimi  
2. Analiz ve tartışma. 

MATERYALLER  

Bilgisayar 
Veri gösterimi 

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Kendine güven 
Dinleme becerileri 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında  

Bir giysi yapmak ne kadar sürer? 
Giysi yapmak için hangi makineler gereklidir? 
Giysi yapmak için hangi malzemeler gereklidir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Video  
 

 

 

 

 

 

  



O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 Sayfa 
133 

 
  

ARAÇ adı 

Dikiş: iğneler, iplikler ve paçavralar  

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Tekstil Terzi Dikiş 4.0 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Portekiz  CITEVE 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

6.5 saat                                                                          Bireysel veya Grup 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Dikiş makinelerinin farklı parçalarını bilmek; çeşitli uç türlerini ve uygulama olanaklarını 
deneyimlemek; farklı malzemelerdeki dikişleri deneyimlemek  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Dikiş makinalarının parçalarını tanıtmak; 
2. Çeşitli uç tiplerinin ve uygulama imkânlarının denenmesi; 
3. Makinelere adaptasyon; 
4. Farklı malzemelerdeki dikişler.  

MATERYALLER  

Konfeksiyon (farklı dikiş makinaları) 
Dikiş İğneleri 
Dikiş iplikleri 
Dikiş makası 
Örme kumaşlar  

SOSYAL BECERİLER  

Eleştirel düşünce 
Kendine güven 
Dinleme becerileri 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Dikiş makinesinin parçaları nelerdir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Bilgi  
Çalışma sayfaları  
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ARAÇ adı 

Test bilgisi  

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Tekstil Terzi Bir 4.0 prototip yapmak  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Portekiz  CITEVE 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

6.5 saat                                                                          Bireysel veya Grup 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bir prototipin oluşturulması yoluyla bir giysi montajı ile ilgili genel kavramları göstermek. 
Yeni bir meslek için girişim ve motivasyonu teşvik etmek. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Bir giysi montajı ile ilgili genel kavramların sunumu; 
2. Dikiş makinesinin gösterilmesi (birbirine geçme dikiş, overlok dikiş makinaları, ...); 
3. Prototip şablonunun her katılımcıya teslim edilmesi; 
4. Örme kumaşların teslimi; 
5. Çeşitli parçaların dikiş yoluyla birleştirilerek giysinin montajı.  

MATERYALLER 

Dikiş makineleri 
Dikiş İğneleri 
Dikiş iplikleri 
Dikiş makası 
Örme kumaşlar 

SOSYAL BECERİLER 

Eleştirel düşünce 
Kendine güven 
Dinleme becerileri 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Bir giysi için konfeksiyon zamanı nedir? 
Bir giysinin konfeksiyonu için hangi makineler gereklidir? 
Bir giysinin konfeksiyonu için hangi malzemeler gereklidir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Çalışma kağıtları  
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ARAÇ adı 

 Bilginin değerlenidrilmesi  

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

Tekstil Terzi Bir 4.0 prototip yapmak  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Portekiz  CITEVE 

SÜRE saat  UYGULAMA bireysel veya grup 

1 saat                                                                          Bireysel veya Grup 

KISA TANIM aktivitenin amaçları 
Geliştirilen işi, tüm adım ve prosedürlerin bir kontrol listesini kullanarak 

değerlendirmek. 

Tartışmada, başlangıçtaki beklentilerin gelişmiş olanlara uygun olup olmadığını 

belirlemek.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Her bir katılımcının prototip oluşturması için adımların ve prosedürlerin bir kontrol listesinin 
sunumu; 
2. Kontrol listesinin tamamlanmasına ilişkin açıklama; 
3. Grup içi analiz ve tartışma. 

MATERYALLER 

Kağit 
Kalem  

SOSYAL BECERİLER 

Eleştirel düşünce 
Kendine güven 
Dinleme becerileri 
Girişim Ruhu 
Sorgulama becerileri 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

Giysi yapmak için hangi makineler gereklidir? 
Giysi yapmak için hangi malzemeler gereklidir? 
Bir giysinin konfeksiyonu nasıl değerlendirilir? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

Çalışma kağıtları 
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MESLEKİ ATÖLYE ARAÇLARI: Türkiye 
 

ARAÇ adı 

AutoCad  1 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    AutoCAD  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

4 saat                                                                       Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı autoCAD programında bir Proje tasarlamak ve bir ölçekte mobilya yerleşimi 
yapmaktır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Doğru yerleşim, hazırladığımız boş ölçekli plan üzerinde neden ve sonuçlarıyla 
açıklanacaktır.  
2. Aynı ölçekte çeşitli mobilyalar ölçekli olarak hazırlanacaktır; öğrenciler verilecek bilgiye 
göre seçim yapacaklardır. 

MATERYALLER 

- Bilgisayar 
- AutoCAD programı 
- Farklı boyut ve türlerde ölçeklendirilmiş projeler 
- Farklı boyut ve türlerde mobilya çizim veya resimleri 
- Yapışkan 
- Kalem 
- AutoCAD tanıtımı için bilgisayar (varsa, her öğrenci için 1 adet) 

SOSYAL BECERİLER  

Bilgisayar bilgisi 
Ölçekli projesi çizimi 
Tasarım  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. Alan boyutunu algılamayı öğrendiniz mi? 
2. Bir mekana mobilya seçmeden önce ölçeklendirmenin önemi nedir?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- Tamamlanan projelerden örnekler 
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ARAÇ adı 

AutoCad  2 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    AutoCAD  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

2 saat                                                                       Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı, ölçeklendirilmiş bir proje üzerinde mobilya yerleştirme konusundaki fikirleri 
tartışmak ve bulmaktır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Eleştiri yapılacak.  
2. Sonuçlara göre değerlendirilecektir.   

MATERYALLER 

-  Bilgisayar 
-  AutoCAD programı 
-  Farklı boyut ve türlerde ölçeklendirilmiş projeler 
-  Farklı boyut ve türlerde mobilya resim veya resimleri 
- Yapışkan 
- Kalem 
-  AutoCAD tanıtımı için bilgisayar (varsa, her öğrenci için 1 adet) 

SOSYAL BECERİLER  

Bilgisayar bilgisi 
Ölçeklendirilmiş proje çizimi 
Tasarım   

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. Yaşam alanınızdaki hangi alan, projede verilen alan boyutuna eşittir? 
2. Mekan için hangi boyutta mobilyalar seçilmelidir? 
3. Günümüzde AutoCAD çiziminin önemi nedir? 
4. Dekorasyon firmalarına nasıl ulaşabilir ve mobilya ve malzemeyle ilgili bilgilerinizi 
artırabilirsiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- Tamamlanmış projelerden örnekler. 
-AutoCAD'de çizilen proje örnekleri gösterilecek ve sonuç nasıl alınacağı konusunda 
açıklanacak ve tartışılacaktır. 
- Dekorasyon firmalarına nasıl ulaşılacağı ve mobilya ve malzeme ile ilgili bilgileri artırma 
konusunda bilgi. 
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ARAÇ adı 

AutoCAD 3 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    AutoCAD  

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

 4 saat                                                                       Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı iç mekan tasarımı ve ölçeklendirilmiş proje üzerinde mobilya yerleştirme 
projesi için en çok kullanılan bilgisayar programı AutoCAD'I tanıtmaktır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Proje çiziminin başlangıcını ve sürecini AutoCAD programında aynı zamanda nasıl 
uygulanacağı açıklanacaktır. 

2. Bilgisayarla ilk çizim yapma deneyimi yaşayacaklardır.  

MATERYALLER  

- Bilgisayar 
- AutoCAD programı 
- Farklı boyut ve türlerde ölçeklendirilmiş projeler 
- Farklı boyut ve türlerde mobilya çizim veya resimleri 
- Yapışkan 
- Kalem 
- AutoCAD tanıtımı için bilgisayar (varsa, her öğrenci için 1 adet) 

SOSYAL BECERİLER  

Bilgisayar bilgisi 
Ölçek proje çizimi 
Tasarım 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. AutoCAD programı kullanılarak bilgisayarda bir proje çizimi nasıl uygulanır? 
2. Proje tasarımınızı açıklayabilir misiniz? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

-Tamamlanan projelerden örnekler. 
- Dekorasyon firmalarına nasıl ulaşılacağı ve mobilya ve malzeme ile ilgili bilgileri artırma 
konusunda bilgi. 
- AutoCAD üzerinde çizilen proje örnekleri gösterilecek ve sonucu nasıl alacağınız 
açıklanacaktır. 
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ARAÇ adı 

Elyapımı mobilya üretimi 1 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    Elyapımı mobilya üretimi 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

3 saat                                                                             Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı, el yapımı mobilya üretim tekniklerini, montaj ve inşaat detaylarını bir 
marangoz atölyesinde görmektir.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Marangoz atölyesine gidilecek ve süreç kendi ortamında açıklanacaktır. 
2. Uygulama, önceden hazırlanmış örnekler üzerinde açıklanacaktır.   

MATERYALLER 

- Planlanan çivisiz geçme sistem mobilyaları için ahşap malzemeler 
- Marangoz atölyesi 
- Çekim için kamera  

SOSYAL BECERİLER  

- Güünmüzde az kullanılan bir mobilya sisteminin öğrenilmesi 
- Bu sistemi kullanma 
- Mobilya ile ilgili materyallerin öğrenilmesi 
- Bir atölye ortamında olmak 
- Bazı üretim aşamalarının izlenmesi  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. Bir marangoz atölyesinde hangi makinelerin gerekli olduğunu söyleyebilir misiniz?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- El yapımı mobilyalar üreten atölyeler hakkında araştırmalar  
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ARAÇ adı 

Elyapımı mobilya üretimi 2 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    Elyapımı mobilya üretimi 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

3 saat                                                                             Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı El Yapımı Mobilya Üretimi üzerine tartışmaktır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Endüstriyel mobilya ve el yapımı mobilya arasındaki fark tartışılacak ve tanımlanacaktır. 
2. Sağlık için zararlı olmayan masif mobilyaların kanserojen olmadığı sebepleri ile tartışılacak ve 
açıklanacaktır. 

MATERYALLER  

- Planlanan çivisiz geçme sistem mobilyalar için ahşap malzemeler 
- Yazılı belgeler  

 
 

- Günümüzde daha az kullanılan bir mobilya sistemi hakkında bilgi sahibi olmak ve tartışmak 
- Mobilya ile ilgili materyallerin öğrenilmesi ve tartışılması 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. El yapımı mobilyaların neden önemli olduğunu ve neden üretilmesi gerektiğini açıklayabilir 
misiniz? 
2. El yapımı mobilya üretimi bir beceri midir? 
3. Zanaatkârların günümüzdeki azlığı yüzünden el sanatlarının önemini algıladınız mı?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

     -  Bağlantı detayları, masif uygulamalarla üretilen eski mobilyalarda gözlemlenecektir. 
     - Masif mobilya örnekleri ile ilgili internette araştırma 

 

 

 

 

  



O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 Sayfa 
141 

 
  

ARAÇ adı 

Elyapımı mobilya üretimi 3 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    Elyapımı mobilya üretimi 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

3 saat                                                                             Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı, el yapımı mobilya üretim yöntemlerini çivisiz geçme sistemi öğretmek ve 
uygulamaktır. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Uygulama, önceden hazırlanmış örnekler üzerinde açıklanacaktır. 
2. Sökülebilir ve bir araya getirilen detaylar, bağlantıları uygulama ile açıklanacaktır. 
3. Uygumlama öğrenci tarafından yapılacaktır.  

MATERYALLER 

- Planlanan çivisiz geçme sistem mobilyalar için ahşap malzemeler  

SOSYAL BECERİLER 

- Bugün az kullanılan el yapımı mobilya sisteminin öğrenilmesi ve uygulanması 
- Mobilya ile ilgili materyallerin öğrenilmesi  

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. El yapımı bir mobilya üretme sürecini anlatır mısınız? 
2. Çivisiz geçme sistemi nasıl uygulayabilirsiniz? 
3. El yapımı mobilyaları nasıl demonte ve monte edebilirsiniz?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- Uygulamaya ilişkin internette araştırma ve el yapımı mobilyaların örnekleri 

 

 

 

 

  



O4 PRO PULSE+ e.ARAÇLAR: Pratik Kılavuz 

   
 

 

 Sayfa 
142 

 
  

TOOL name 

Bir oturma ünitesini kumaşla döşeme 1 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    Elyapımı mobilya üretimi 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

3 saat                                                                             Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı oturma ünitesini döşeme hakkında bir uzmanın sunumunu dinlemektir. 

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Mobilya döşemelerinin nasıl hazırlanacağı ve hangi araçların kullanıldığı hakkında genel 
açıklama ve bilgi vermek. 
2. Malzemeleri tanımlamak ve kullanım yerlerini açıklamak. 
3. Döşeme ustası tarafından malzeme uygulamasının gösterilmesi. 

MATERYALLER 

• kumaş 
• sünger 
• döşeme yapılacak tabure, kasnak vb. malzeme 

• makas 
• yapışkan (gerekirse) 
• zımba 

SOSYAL BECERİLER  

• Döşeme hakkında fikir edinme 
• Yerinde veya sınıf ortamında usta bir kimseden öğrenme 
• Kendi döşemesini yapmayı öğrenme 
• Materyal bilgiyisini geliştirme 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. Mobilyaya göre kumaş nasıl satın alınır? 
2. Kullanıma göre kumaşın altındaki malzeme ne olmalıdır? 
3. Döşemede hangi araçlar kullanılır? 
4. İşçiliği bitirdikten sonra kontrol nasıl yapılır? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- Bilgi değişimi 
- Malzeme ile ilgili ayrıntılı sorular 
- Kumaş hakkında bilgi 
- Döşemelik atölyelerde kısa süreli staj olanaklarının araştırılması 
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ARAÇ adı 

Bir oturma ünitesini kumaşla döşeme 2 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    Elyapımı mobilya üretimi 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

2 saat                                                                             Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı oturma ünitesini döşeme hakkında bir video izlemektir.   

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Döşeme uygulaması hakkında bir video izlenecektir. 
2. Videoyu izledikten sonra konuya genel olarak ele alınacaktır.  

MATERYALLER 

• Bilgisayar 
• Projektör 

SOSYAL BECERİLER  

• Döşeme hakkında fikir edinme 
• Materyal bilgisini geliştirme 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. Döşemede hangi araçlar kullanılır? 
2. Döşemede hangi yöntemler kullanılır? 
3. İşçiliği bitirdikten sonra kontrol nasıl yapılır? 

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

-video  
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ARAÇ adı 

Bir oturma ünitesini kumaşla döşeme 3 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    Elyapımı mobilya üretimi 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

2 saat                                                                             Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı, bir oturma ünitesine döşeme uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek için 
tartışmaktır.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Mobilya döşemelerinin nasıl hazırlanacağı ve hangi araçların kullanıldığı hakkında beyin 
fırtınası yapılacaktır.  
2. Tartışmanın sonuçları değerlendirelecektir.  

MATERYALLER  

• Bilgisayar 
• Beyaz tahta 
• Beyaz tahta kalemi 

SOSYAL BECERİLER  

• Döşeme uygulamaları hakkında fikir alışverişinde bulunmak 
• Sonuçların değerlendirilmesi 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. Bir oturma ünitesini döşerken hangi kumaşlar kullanılmalıdır? 
2. Bir oturma ünitesinin döşenmesi için yaygın olarak kullanılan yöntemler hangileridir? 
3. Bir oturma ünitesinin döşenmesi için yaygın olarak kullanılan malzemeler hangileridir? 
4. Bir oturma ünitesi ekonomik olarak nasıl döşersiniz?    

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

- Döşeme mobilyaların detay sayfalarının internette incelenmesi 
- Çalışma kağıdı 
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ARAÇ adı 

Bir oturma ünitesini kumaşla döşeme 4 

SEKTÖR PROFESYONEL PROFİL ATÖLYE 

İç Mimarlık ve Dekorasyon    İç mimar    Elyapımı mobilya üretimi 

ÜLKE GELİŞTİREN KURUM  

Türkiye  Pera Güzel Sanatlar    

SÜRE saat UYGULAMA bireysel veya grup 

4 saat                                                                             Grup  

KISA TANIM aktivitenin amaçları 

Bu aracın amacı oturma ünitesini döşemektir.  

ADIM ADIM uygulama aşamasındaki prosedürler 

1. Mobilya döşemelerinin nasıl hazırlanacağı ve hangi araçların kullanıldığı hakkında genel 
açıklama ve bilgi vermek. 
2. Malzemeleri tanımlamak ve kullanım yerlerini açıklamak. 
3. Malzeme uygulamasını göstermek.  
4. Öğrenci uygulama yapacaktır. 

MATERYALLER  

• kumaş 
• sünger 
• döşeme yapılacak tabure, kasnak vb. malzeme 
• makas 
• yapışkan (gerekirse) 
• zımba 

SOSYAL BECERİLER  

• Döşeme hakkında fikir edinme 
• Kendi döşeme işini yapmayı öğrenme 
• Materyal bilgisini geliştirme 

  Bir oturma ünitesi döşeme 

YANSITICI SORULAR öğrenme deneyimi hakkında 

1. Mobilyaya göre kumaş nasıl döşenir? 
2. Kullanıma göre kumaşın altındaki malzeme ne olmalıdır? 
3. Döşemede hangi araçlar kullanılır? 
4. İşçiliği bitirdikten sonra kontrol nasıl yapılır?  

DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR referanslar, çalışma sayfaları, bilgi, vb. gibi 

 İnternet araştırması     
 Bilgilendirici belgeler 



 

 

 


