Hızlı rehber
KOLAYLAŞTIRICI HIZLI REHBER
1. Neden employ toolkit kullanmalı?
Personel, kariyer danışmanı, istihdam servis temsilcisi veya istihdam edilebilirliğine
yardımcı olmak isteyenlerin eğitim üyesi olarak EMPLOY Toolkit’i indirmiş
olmalısınız. Bu Toolkit, yeteneklerini artırmak ve istedikleri işe yerleşmek adına
öğrencilere ve/veya iş arayanlara destek vermeyi amaçlamaktadır.
EMPLOY proje takımı 2013 yılında, Avrupa çapındaki işverenlerin çapraz yetenekleri
veya akademik, teknik veya pratik hazırlık yaşam tecrübeleri olan işçileri aradığını
gösteren bir araştırma yürütmüştür. İşçi adaylarının, işyerinin değişen taleplerini
karşılamak üzere yeni medyayı ve bilgiyi bulma, yönetme ve kullanmayı bilmesi,
yabancı dil bilmesi ve temel çapraz beceriler dizisinin olması gerekir. Kaynaklar
ayrıca adayların psiko-sosyal becerileri, kurumsal veya iş becerileri ile pozitif
değerlerinin olması gerektiğini vurgulamıştır.
EMPLOY Toolkit, iş arayanların iş görüşmesini planlamalarına ve yetkinlik portföyü
oluşturarak sözleşme yapmalarına yardımcı olan 3 aşamalı programdır. Böylece
işverenlerin en çok talep ettiği yeterlilik ve becerilerini geliştirip bunları sunmada
güven kazanacaklar.
EMPLOY Toolkit yardımcı materyal ve araç sunmaktadır, bunlar:




Toolkit’te olan teklif araçları için bu kolaylaştırıcı/eğitici hızlı rehber,
katılımcıların yeterlilik oluşturma süreçlerine destek vermek ve planlama
yapmalarına yardımcı olmak
Katılımcılara yeterliliklerini belirlemek, geliştirmek ve güçlü bir yeterlilik
portföyünde işverenlere sunmak için 3 aşamalı program.

Buradaki genel amaç programdaki katılımcılara, onları eğitimlerinde edindikleri
akademik ve teknik yeteneklerin ötesinde, işverenlerin taleplerini karşılayacak
şekilde yetiştirip iyi bir iş edinebilmeyi sağlamaktır.

Katılımcılar araçları ayrıca www.employ-project.com sitesinden indirebilirler. Tüm
faaliyetler eğitim ve kılavuzlarıyla beraber önlerine çıkacak ve bazıları bireysel
olarak çalıştırılabilecektir. Bununla beraber kolaylaştırıcı/eğitici veya bir koç
tarafından sunulan destek, katılımcıların daha çok portföy/yeterlilik oluştuma
süreçlerine katılmalarına ve çaresiz, bitkin veya şaşkın hissettiklerinde motive
olmasına yardımcı olur.
Araç takımı (toolkit) üç ana aşamadan oluşur. Her katılımcı grup, sınıf veya birey
diledikleri kısımlarda çalışmaya kendisi karar verebilir. Aşağıda kendiniz için en iyi
eğitim programını seçmede özgür olduğunuz programı nasıl yürüteceğinizle ilgili
size bazı ipuçları sunmaktayız.

2. Employ toolkit kullanımı
2.1

Başlamadan önce – EMPLOY tanıtımı

Başlamadan evvel katılımcılara EMPLOY programını tanıtmak iyi olacaktır. Şunlarla
başlangıç yapabilirsiniz:
A. Kullanıcıların ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlama
Faaliyetlere başlamadan önce bireyleri tanımakta fayda olacaktır; karakteristik
özellikleri (yaş, yetenek, eğitim seviyesi, beklentileri, kariyer ve kurs hedefleri,
motivasyon seviyesi vs.)
B. Kilit yeteneklerini tanımlama
Toolkit’te tanımlanan ANAHTAR ÇAPRAZ YETENEKLER Toolkit indeksi Sf.9’da da
listelenmiştir.
Katılımcılar,
işverenlerin
ne
tür
yeterlilikleri
aradıklarını
keşfetmeye
cesaretlendirilmelidir. Ya da şunları yapabilirler:
 Gerçek şirketler, insan kaynakları departmanı veya şirket web siteleri ve iş
ilanları hakkında bilgi edinerek bu yeterlilikleri öğrenebilirler.
 Küçük gruplar halinde basit etkinlik düzenlerler. Şirket sahibi veya kurumun
müdürü olarak kendilerini hayal edebilirler. Bir parça kağıdın bir tarafına
kendi çalışanlarından isteyecekleri tüm karakterleri/davranışları, yetenekleri
listelerler. Diğer tarafına ise, asla istemeyecekleri ve çalışanlarında kabul
etmeyecekleri karakter, tutum, davranışları yazarlar. Ardından aralarında
sonuçları ve nasıl iyi bir iş adayı veya çalışanı olunabilir konusunda müzakere
ederler.
 Kendi ülkelerindeki EMPLOY Ulusal İhtiyaç Analizi sonuçlarını incelerler ve
işverenlerin talep ettiği can alıcı yetenekleri müzakere ederler. Bu İhtiyaç
Analizleri EMPLOY web sitesinde mevcuttur.

C. Toolkit tanıtımı
Kullanıcılar için kaynak ve materyal tanıtımı EMPLOY Toolkit’te mevcuttur.

2.2

Adım 1 - PLANLAMA

Bu bölümde katılımcılar ve kullanıcılar, sahip oldukları ve olamadıkları yetenekleri
tanımlarlar.
360 derecelik mini bir yetenek değerlendirmesine çağrılırlar ardından çalışmaları
gereken yeterlilikleri seçerler. (Kişisel yeterlilik belgesi, katılımcıları özellikle kendi

alanlarında gerekli olan en az iki farklı yeterlilik belirlemelerinde cesaretlendirir ve
katılımcılar bu yetenek ve yeterlilikleri en iyi şekilde nasıl geliştireceğini kavrar).
Bu aşamada katılımcılar şunları öğrenir:


doldurulması gereken

Kişisel yeterlilik belgesi (bkz. Toolkit sf. 14).

SÜTUN 1: ilk SÜTUNda kullanıcılar, iş dünyasında bu yeterliliklerin ne kadar
önemli olduğu konusunda 1-5 arası ölçekte düşüncelerini beyan eder. Özellikle
ileriki profesyonel yaşamlarına dair olduğuna inandıkları iki ekstra yeterlilik
ekleyebilirler. Yeterlilik Kartının arka kısmına basılabilecek olan fikirler sf.6’da
verilmiştir.
SÜTUN 2: Bu SÜTUNda kullanıcılar, halihazırda yeterlilikleri ne kadar
gösterebildiklerini değerlendirirler (1-5 arası değer). Şayet kendilerine her
noktada 5 puan verirlerse, hiçbir alanda ilerlemeye ihtiyaçları olmadığı anlamına
gelir ki bu da olağandışı sayılır.
SÜTUN 3-4-5: Kullanıcı bu durumda 3-4-5 SÜTUNlarını tamamlamak üzere
kartını götürüp kendi yeterlilikleri üzerine (3 diğer bireyden) mini bir 360º
değerlendirmesi yapar. Bunu yaparak Yeterlilik Geri Bildirim Kartlarını
kullanacaklardır.


Yeterlilik Geri Bildirim Kartları (sf. 16)
Doldurulmak üzere üç kişiye sunulabilir (öğretmen / eğitmen / arkadaş /
patron / aile bireyi). Ardından sonraki topantıdan önce kişisel yeterlilik
belgelerinde geri bildirimleri kaydederler. Programın bu kısmının
tamamlanması için bir hafta süre verilebilir.

SÜTUN 6: sonraki tolantıda 360º sonuçları, bir sonraki tamamlanan SÜTUNda
paylaşılabilir. Kişisel ve dış değerlendirmelere bakarak kullanıcı(lar) hangi
yeterlilikler üzerinde çalışmak istediğine karar verir. Kolaylaştırıcı grup
oturumlarını düzenleyecek ya da bireyleri yönlendirecektir. kullanıcı programın
2. ve 3. kısımlarını bitirmeden son SÜTUNlar doldurulmayacaktır. Sürecin
görülebileceği revizyon ve son değerlendirme olarak kabul edilir.



İpuçları kartı

ve İş görüşmesi için ipuçları (bkz. sf. 17-18) da bu
aşamada dağıtılabilir. Oturumlarda ve aktivitelerde edinilen faydalı fikirleri
kaydetmek üzere Adım 2: Uygulama için kullanılırlar.

2.3 Adım 2 - UYGULAMA
Işverenlerin talep ettiği geliştirilmesi gereken 10 anahtar yeterlilik faaliyetleri bu
bölümde mevcuttur. Bazı aktiviteler bireysel çalışmalara yöneliktir fakat en etkili
çalışma küçük gruplar halinde yapılan çalışmadır. Her yeterlilik için en az 3 Aktivite
vardır (bkz. içindekiler sf. 2-4).
Toolkit’te sunulan 10 yeterlilik şunlardır:
1. Pozitif tutum
2. Problem çözme
3. İletişim becerileri
4. Baskı altında çalışma
5. Öğrenmeyi öğrenme

6. Esneklik
7. Disiplin
8. Zaman yönetimi
9. Takım çalışması
10. Sorumluluk

Katılımcılar gelişim ihtiyacı hissettikleri yeterlilikleri seçebilir ya da kolaylaştırıcı ve
katılımcıların kararlaştırdığı gibi onlu gruplar şeklinde çalışma yapabilirler.
Tüm katılımcılara yine de “pozitif davranış” ile başlamaları tavsiye edilir,
çünkü 2013 yılında yapılan Avrupa anketinde işverenler tarafından 1.
Sıraya konulmuştur.

Yeterlilik geliştirme seansları için öneriler









Katılımcılar, en çok hangi yeterlilikleri geliştirmeleri gerektiğini gösteren 1.
Adımda Kişisel yeterlilik belgelerini önceden doldurmuştur.
En çok istenen yetenek ve yeterliliklerin her biri için en az 3 aktivite vardır.
Kolaylaştırıcı olarak siz bir, iki tanesini veya tümünü seçebilir yahut
önerebilirsiniz.
EMPLOY Toolkit’te işverenlerin çoğunun en çok istediği 10 yetenek ve
yeterliliği bulacaksınız (bkz. Toolkit Indeksi sf.2-5). Her biri, yetenek veya
yeterliliğin içeriğini tanımlayan bir profil kartıyla başlar. Aktivitelere
başlamadan önce bu kartları dikkatlice okumanızı ve katılımcılarla müzakere
etmenizi öneririz.
Bazı yeterlilik kartları video-klip veya buzkıranlar ile başlar. Bunları seçebilir
ya da
etkinliği istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Etkinliğin süreceği
tahmini süre verilmiştir ve ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeler listelenmiştir.
Katılımcılar ayrıca EMPLOY içerisinde belli bir yetenek veya yeterlilik üzerine
kendi gelişimlerini ‘tasarlama’yı amaçlamıştır. Kolaylaştırıcı olarak siz (veya
kullanıcılar) yeteneğinizi geliştirmek adına kendi düşüncelerinizi ve
aktivitelerinizi tanıtabilirsiniz.

Geri bildirim ve Yansıma
 Her iki doküman, İpuçları ve püf noktaları ve İş görüşmesi için
ipuçları kullanıcının kullanımı altında olduğundan, yeterliliği hatırlamak





isteyebilecekleri
fikir
veya
yansımaları
not
etmelerini
sağlamayı
amaçlamaktadır. Katılımcı burada neyin not edileceğine kendisi karar verir.
Iş aramada veya iş görüşmesi hazırlığı olarak kullanılabilecek en iyi pratik
özetleri listelenmiştir.
Aktivitelerde geri bildirim sonraki oturumda yapılabilir. Bu, kullanıcıların
gelişen
durumu
hatırlamasını
sağlar.
Kullanıcılar
nasıl
yeterlilik
gösterdikleriyle ilgili özel örnekleri kaydetme desteği hissedebilir, bu yüzden
bunu yapabilmeleri için onlara cesaret ve zaman verilmelidir.
Kullanıcılar 3. Kısımda: ‘İş Seçimi ve Görüşmeye Hazırlık’ çalışmaya
başladıklarında, programda toparladıkları bilgileri sıklıkla unuturlar. 2.
Kısımda yeterliliklerin revizyon oturumu bu aşama için kullanışlıdır.

Geliştirilen Yeterliliklerin Sunum hazırlıkları


Yeterlilik çalışmasını bitirdikten sonra
katılımcı, Portföy sayfasını
doldurabilir. Bu sayfada katılımcı nasıl geliştiğine dair bilgi verir ya da
iletişim yahut zaman yönetimi yeterliliğini gösterebilir. Bu, “Ben dirençliyim”
veya “Direncimi artırdım çünkü başarısızlık hissettiğim zamanlarda kendi
kendime bu hayatın bir parçası ve bir an önce kendimi toparlamalıyım diye
düşünürü ve hemen toparlanırım. Mesela geçen ay...” gibi durumları ve
kanıtları içerir.

Projenin web sitesi www.employ-project.com de çeşitli yeterliliklerle ilgili ek kaynak
bulundurmaktadır. Pizza projesi (web sitesinde de mevcut), katılımcılara EMPLOY
programında geliştirilen çeşitli anahtar yeterlilikler üzerinde çalışan bir projede
çalışma imkanı sunmaktadır.

2.4 Adım 3 - SUNMA
Programın son evresinde katılımcı/kullanıcılar, güvenli ve başarılı bir iş görüşmesine
hazırlanmayı amaçlar. Sunma evresi, çalışılması gereken üç etkinlik barındırır.
 Ağ oluşturma
 CV-oluşturma (Video CV’ler dahil)
 İş görüşme becerileri (Skype görüşmelerine hazırlanma dahil)

Yeterlilik Portföyü
Programın son evresi ayrıca Yeterlilik Portföyünü düzenlemeyi de amaçlamaktadır.
Portföy, katılımcının kendi portföyünü düzenleyeceği bir indeks olarak kullandığı
Nihai Yeterlilikler/Becerileri Değerlendirmeden oluşur.
Kullanıcı programın 2. ve 3. Kısmını bitirdiğinden, kişisel yeterlilik belgesinin nihai
SÜTUNları artık doldurulabilir. Ilerlemenin kaydedildiği yerde revizyon ve son
değerlendirme olarak kabul edilir. Toolkit eğitim modülünün1 bir parçası olarak
kullanıldığı takdirde, portföyle uyumlu olarak bu öz değerlendirme
SÜTUNları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
Kişisel yeterlilik belgesinin son SÜTUNlarında belirtildiği gibi portföy ilerleme
kaydederse, öğretici bunu kontrol edebilir mi? Öğretmen veya danışman bunu
katılımcıyla beraber müzakere edebilir.
Portföyde neler olması gerektiğine katılımcı kendisi karar verir. Portföy belgeleri
şunları kapsayabilir:








Kişisel yeterlilik belgesi (tamamlanmış)
Nihai Yeterlilikler/Becerileri Değerlendirme
CV
Yeterlilik Profilleri
Portföy sayfaları:
– Kullanıcının bu yeterlilik veya yeteneğe nasıl sahip olduğuyla ilgili
notlar
– Bu yeterlilik veya yeteneği gösteren ekli faaliyet kanıtları
– Nitelikler / sertifikalar gibi diğer profesyonel yeterlilikler, tutum ve
bilgi kanıtları
EMPLOY proje Sertifikası (web sitesinde de mevcuttur)

Toolkit kullanmanın tadını çıkarın!

1

EMPLOY Toolkit’teki gibi çapraz yeterliliğin değerlendirilmesi için daha fazla bilgi yine projenin web

sitesinde (İngilizce olarak) mevcut EMPLOY Uluslararası EQF Raporunda bulunmaktadır. ECVET kredileri
(Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi sistemi) diğer modül ve projelerde olduğu gibi harcanan
zamanla çapraz yeterlilik çalışmasına kararlaştırılabilir.

