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Uygulama özeti 

FETI Fikri Çıktı 2 IO2 a) Akademik ve mesleki yönlendirme için yeni bir model ve yapı geliştirilmesi ve 

b) Eşleştirme aracı, konsorsiyumun akademik ve mesleki teklifler için modeller ve yapı ve eşleştirme 

aracı üretme ve sunma çalışmaları için temel sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu rapor, ENGIM Piemonte tarafından hazırlanmış ve çevrimiçi bir toplantıda yapılan görüşmenin 

ve bilgilerin toplanması için araç olarak kullanılan şablonların doldurulmasının ardından proje 

konsorsiyumu tarafından kabul edilmiştir. Bu doküman, her çevrimiçi ulusötesi proje toplantısında 

gerektiği gibi revize edilecek ve tartışılacak ve süreç içinde Türkçe, İtalyanca ve Norveççeye 

çevrilecektir. 

FETI projesi, bu özel tarihsel dönemde yürütülmekte olan tüm Avrupa projeleri gibi, Sars Cov-2'den 

(COVID 19 küresel salgını) kaynaklanan sağlıkla ilgili acil durum nedeniyle çok sayıda değişiklik, 

gecikme ve düzenlemelerden etkilenmektedir. Salgın sırasında kültürel ve ulusal bağlam farklılıkları 

daha da arttı: FETI projesinin ortak ülkeleri olan İskoçya, Norveç, İtalya ve Türkiye, Covid 19 

enfeksiyonunun yayılmasına karşı karantina ve kısıtlamalara maruz kaldı ve kalmaya devam ediyor. 

Ülkelerin hükümetleri tarafından farklı zamanlarda farklı durumlara bağlı olarak önlemler alınmış ve 

bu durum, Fikri Çıktı 2'nin tamamlanmasını çok zorlaştırmıştır. Ortaklar arasında iyi uygulamaların 

değişimi için kullanılan ulusötesi proje toplantıları yapılmamıştır ve bu da projenin gelişimini 

derinden etkilemektedir. 

 

IO2'nin nihai ürünü, hem çevrimiçi olarak, hem de farklı kullanıcılarla yüz yüze kullanılabilecek akışkan 

bir çıktı olacaktır. FETI proje ortakları tarafından kendi bağlamlarında kullanılan farklı araçlardan oluşan 

ve herhangi bir beceri değerlendirme modeline eşlik eden ilişki sürecinde uygulayıcılara ve 

danışmanlara yardımcı olmak için geliştirilen esnek bir model. Bu projenin kullanıcıları, mülteciler gibi 

kırılgan kategorilerde yer almaktadır, bu nedenle etkili bir ilişki modelinin oluşturulmasının, mültecilerin 

Avrupa'da sosyal hayata ve çalışma hayatına katılımı için temel bir adım olarak kullanıcıların 

becerilerinin değerlendirilmesini daha doğru bir şekilde destekleyebileceğine derinden inanıyoruz. 
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1. Proje açıklaması  

Avrupa Sosyal Haklar Sütunu'nda ‘Herkes, topluma tam olarak katılmalarını ve işgücü piyasasındaki 

geçişleri başarıyla yönetebilmelerini sağlayacak becerileri korumak ve elde etmek için kaliteli ve 

kapsayıcı eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenme hakkına sahiptir’ ifadesi yer alır. Bu taahhütle 

birlikte, yetişkin öğrencilerin, beceri değerlendirmeleri, öğrenim teklifleri ve doğrulama 

düzenlemeleri sağlamaktan sorumlu paydaşların yer aldığı sürekli, tutarlı ve kapsamlı bir girişime 

erişmeleri gerektiğini teyit eden ‘Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar' önerisi AB 

Konseyi tarafından 2016 yılında kabul edildi. Ayrıca, ET2020'ye uygun olarak 'Erasmus+'ın 

uygulanmasına yönelik 2019 yıllık çalışma programı, yetişkinlerin özel ihtiyaçlarına uygun öğrenme 

yollarına erişmelerini sağlayan yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek, beceri kazandırma yollarının 

kurulmasını ve bunlara erişimi öncelikli olarak öngörmektedir. 

Buna rağmen, 2016 yılında, 63 milyon Avrupalı yetişkin, eğitim ve öğrenimlerini ortaöğretim 

aşamasında bıraktı. Bu veriler göz önüne alındığında, Avrupa Yetişkin Eğitimi Ajandası, düşük vasıflı 

yetişkinlerin farklı sosyal ve ekonomik değişikliklerle yüzleşmeleri ve yetkinliklerini artırarak 

istikrarsızlığı azaltmalarına duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Dahası, OECD Yetişkin Becerileri 

Araştırması, düşük vasıflı yetişkinlerin iş bulma veya öğrenimlerine devam etme olasılıklarının daha 

düşük olduğunu göstermektedir, ancak bunlar toplumsal ve demokratik katılımlarının anahtarıdır. 

Bu faktörler özellikle öğrenim seviyesi çok alt seviyede olan ya da göç ettikleri ülkenin dilini hiç 

bilmeyen ya da çok sınırlı düzeyde hakim olan mülteci ve sığınmacı nüfuslar üzerinde çok daha 

belirleyici olur. 

Avrupa'nın işgücü göçü üzerine aynı zaman diliminde yaptığı araştırmalar, göçmenlerin şimdiye 

kadar alt seviye işgücü piyasasında, belirsiz ve düşük ücretli pozisyonlarda ve sınırlı gelir 

hareketliliğiyle yoğun şekilde temsil edildiğini göstermiştir. Bu nedenle, çoğu, topluma ve 

işyerine dahil olma ihtiyacının hiç bu kadar yüksek olmadığı bu dönemde yeni toplumlarından 

dışlanmış hissedebilir. 

FETI projesi, katılımcıların becerilerini işgücü piyasasının mevcut ihtiyaçlarıyla eşleştirmeyi 

amaçlayan bir girişimdir. 'Sosyal dışlanmalarına' katkıda bulunan birçok faktör vardır. Bazıları 

yetersiz ilköğretim veya ortaöğretimden muzdaripken, diğerleri ya çok az iş deneyimine sahip ya 

da hiç değildir. Birçoğunun dil becerileri yetersizken, diğerleri ise yeni ülkelerinin hem sosyal hem 

de ekonomik olarak nasıl işlediğini anlamada sorun yaşayabilmektedir.  

Sosyal entegrasyon, yetişkin eğitimi ve göç gibi sorunlar tek bir projenin tek başına çözemeyeceği 

kadar büyüktür. Ancak birçok ülke aynı sorunları paylaştığından, metotların koordinasyonuyla, en 

azından mülteci ve göçmen nüfusun istihdamıyla sonuçlanacak şekilde iş sağlama ve öğrenimlerini 

sürdürmede yardımcı olma sayesinde, partner ülkelerin ekonomisine fayda sağlamada bir yol kat 

edilebileceği düşünülmüştür. 
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Proje bu sürece: 

● Göçmenler için daha iyi entegrasyon; 

● Sosyal katılımın desteklenmesi; 

● Mevcut becerilerin daha iyi tespit edilmesi; 

● Kariyer tavsiyeleri sunmak; 

● Beceri kazandırma ve kılavuzluk için fırsatlar sunmak; 

● Temel becerileri geliştirerek istihdam edilebilirliği artırmak yoluyla katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 

 

 

 

Proje Ortakları 
 

● Proje koordinatörü (P1) – Oslo Voksenopplaering Service Senter, Norveç 

● P2 – Engim Piemonte Associazione, İtalya 

● P3 – İstanbul Üniversitesi, Türkiye 

● P4 – Scottish Wider Access Programme West SCIO, Birleşik Krallık
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2. Fikri çıktı II’nin amaçları: akademik ve mesleki yönlendirme için yeni bir model 

ve yapı geliştirilmesi ve Eşleştirme aracı 

Bunu başarmanın en iyi yolunun, bu insanların tümü için genel bir yaklaşım geliştirmek yerine, her 

bireyin konumunu güçlendirecek stratejiler, yöntemler ve eğitim fırsatları geliştirmek olduğuna 

inanıyoruz. Her bir kişi, temel yetkinlikleri geliştirmek için değerlendirilebilecek ve geliştirilebilecek 

bir dizi özelliğe, beceriye ve yetkinliğe sahip olacaktır.  

 
Modelimiz, bireylerin kendi beceri setlerinin farkına varmalarını sağlayarak öğrenimlerine devam 

etmelerini veya iş gücüne katılımlarını destekleyecektir. Her bir katılımcının çalışma hayatına 

katılmak ya da öğrenimine devam edebilmek için kendi ihtiyacına en uygun yolun hangisi olduğunun 

farkında olmasını sağlayacağız. 

 
FETI Modelinde, kullanıcılarımızın geçebileceği farklı "yollar" ve farklı aşamalar tasavvur ettiğimiz 

gibi ortaya çıktı. Farklı adımları kolaylaştırmak ve herhangi bir adımı unutmamak için görsel bir 

formda sunmaya çalıştık. Her adım için her birimizin halihazırda kullandığı ve modelin bir parçası 

olabilecek araçlar ve metodolojiler vardır. Amaç, zaten kullanılan bu araçları ve metodolojileri her 

bir adımla ilişkilendirerek toplamak ve hedef grupla bir araya gelindiğinde neyin mevcut olduğunu 

bilmemizdir. 

Modelin her adımı için ulusal bağlama, duruma ve katılımcılara göre seçebileceğimiz "araç 
havuzlarımız" var.  

 

Ortaklar, hedef grup için mevcut araçları standart faaliyetlerini yürütmekteyken topladılar. Modelde 
belirlenen aşamalara göre, araçlar yararlanıcıların farklı geçmişleri göz önünde bulundurularak 
aşağıdaki gibi kullanılabilir. 

 
Bu model farklı boyutları kapsar: beceri dengesi; kariyer rehberliği; sosyo-kültürel-iş geçmişinin 
analizi ve geliştirilmesi; dilsel-iletişimsel becerilerin geliştirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal katılım 
yolu. Deneyimlerimize göre ve gerçekleştirilen özel faaliyetlere dayanarak, belirtilen boyutlar 
arasında sürekli referanslar ve karşılıklı etkileşimler kurulur. 

 
Mültecilerin gibi kırılgan gruplarla uğraşırken en büyük sorunlardan birisi güvendir; yani, kısa veya 

orta/uzun süreli de olsa, hedef grupla ilgilenecek yapıyı oluşturacak bir ilişkinin inşasıdır: kariyer 

rehberliği, iş desteği, mesleki veya mesleki eğitim kurslarına yerleştirme, birinci veya ikinci seviye 

eğitim bağlamlarına yerleştirme, sosyal ve bürokratik yardım gibi. Bu güven inşa edilmeden, 

mülteciler veya göçmen nüfus gibi zor ve ıstıraplı bir geçmişi olan kişilerle sürdürülen her türlü ilişki 

zarar görecek ve etkisiz kalacaktır. Bu nedenle bu model, savunmasız hedef gruplarla karşılaşan 

ve/veya onlarla çalışan herkes için kullanımı kolay bir ilişkisel model olarak tasarlanmıştır.



 Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. (Erasmus+ programı – yetişkin eğitimi için 
KA2 Stratejik Ortaklığı). Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların 
görüşlerini yansıtan içeriğin tasdik edildiği anlamına gelmez ve komisyon, burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 

7 

 

 

 

2.1 Modelin açıklaması 

 
Projede yer alan çeşitli kuruluşların çıktıları farklıdır; Norveç ve İtalya'da hedef grup için ana odak 

noktası istihdamken, İskoçya ve Türkiye’de ise zaten bir biçimiyle eğitim alanındadırlar. 

 
Bu durum, katılımcılar için farklı bir odaklanma gerektirir; çünkü istihdam seçenekleri iki kurum için 

zaman içinde tartışılabilirken, diğerlerinde katılımcıların ihtiyaçlarını dikkate almak için diğer 

uzmanlara yönlendirilir. 

 
Yetkinliklerin bireysel olarak değerlendirilmesi süreci, özgeçmişin geliştirilmesi, hem istihdam hem 

de eğitim mülakatlarındaki görüşmeler ve gelecekte beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesiyle ilgili bir eylem planı için bir temel sağlar. Testin ilk aşamalarındaki katılımcılar, 

tartışmalar ve faaliyetler sürecinde beceri ve yeterlilikleri konusundaki farkındalıklarının büyük 

ölçüde arttığını belirtmişlerdir. 

 

 
 

 
 

 

2.1.1 Aşama 1: "Kişiyi tanıma", katılımcılarla ilişki kurmanın ilk aşamasıdır ve bireyin ne zaman temas 

kurduğuna veya yönlendirildiğine bağlı olarak değişecektir. Bazı durumlarda, bu, kişi başka bir ülkeye 
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geldikten hemen sonra gerçekleşebilir, diğer durumlarda ise, yeni ülkede hayatları daha yerleşik hale 

geldikten sonra gerçekleşecektir. 

 

İlişki kurma, mültecilerle bir araya gelmede merkezi bir rol oynamaktadır. Deneyimleri ve geçmişleri, 

günümüze yaklaşımlarında ve gelecekteki kendilerini görme yetenekleri üzerinde derin bir etkiye 

sahiptir. Bu durum, göç ettikleri ülkenin dilini kullanmadaki yetersizlikle birleştiğinde, her türlü 

entegrasyon yolunu zorlaştırır. Tam da bu nedenle modelimizin ilk aşaması çok önemlidir. Burada kişiyi 

tanırız ve tüm insan ilişkilerinde olduğu gibi ilk tanışma ilişkinin gelişmesinde temel bir rol oynar. 

Bu adımda kişiyle ilk temas kurulur: Onu ülkemize getiren nedenleri anlamaya çalışırız. Bu, esas olarak 

ihtiyaçları anlamaya ve ifade edilen “ihtiyaçlar zincirindeki” eksik halkaları yeniden yapılandırmaya 

çalıştığımız bir dinleme etkinliğidir (örneğin, bir işe olan ihtiyaç, çalışma izni, dil bilgisi, sağlık hizmetleri, 

barınma sorunu vb. ile bağlantılı veya ilgilidir). 

 
Bu adımda kullanılmak üzere farklı ortaklar tarafından sağlanmış birden fazla araç vardır: 

 
● SØT Norveç (Norveç Oslo Voksenopplaering Service Senter’dan) 

● ESPoR “Benim Kutum” etkinliği (İtalya ENGIM Piemonte Associazione’den) 
● Yaşam Hattı (Norveç Oslo Voksenopplaering Service Senter’dan) 
● ● SØT (Norveç Oslo Voksenopplaering Service Senter’dan) 

● ● ESPoR “Benim Kutum” aktivitesi (İtalya ENGIM Piemonte Associazione’den) 

● ● Çevrimiçi Durum Değerlendirmesi (Birleşik Krallık, Scottish Wider Access 

Programme West SCIO’dan)  
 

 

 

2.1.2. Aşama 2: "Boşlukların giderilmesi ve yetkinliklerin/becerilerin dengelenmesi” 

Oturumların tanıtımları ve açıklamaları yapıldıktan sonra, hedef grupların ihtiyaçları daha net olabilir 

ve bu ihtiyaçların giderilmesini önleyen engeller olabilir veya mesleki, eğitim alanları veya iş gibi 

belirli bir şeye ihtiyaçları olabilir, ancak rehberlik eksikliği söz konusudur veya sahip olmak istedikleri 

alan / iş için hangi yetkinliklere ihtiyaç duyulduğu konusunda net değildirler. 

 

Bu aşamada, katılımcımızın/grubumuzun eğitim ve iş konusundaki tüm deneyimlerinin (örgün, 

yaygın ve informal) derinlemesine bir analizini tamamlamasını öneriyoruz. Bu, CV’lerine veya eğitim 

başvurularına dahil etmek için kendi niteliklerini daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. 

Bu adımda kullanılmak üzere farklı ortaklar tarafından sağlanmış birden fazla araç vardır: 
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● SØT Norveç (Norveç Oslo Voksenopplaering Service Senter’dan) 

● ESPoR “Benim Kutum” aktivitesi (İtalya ENGIM Piemonte Associazione’den) 

● Özdeğerlendirme Uygulaması (Birleşik Krallık, Scottish Wider Access 

Programme West SCIO’dan) 

● Çevrimiçi Durum Değerlendirmesi (Birleşik Krallık Scottish Wider Access 

Programme West SCIO’dan) 

● Kariyer yetkinlikleri modeli (Norveç Oslo Voksenopplaering Service 

Senter’dan)  

 
 

Bundan sonra, seçtikleri yolda ilerlemeleri için hangi adımların gerekli olduğu konusunda daha 

net bir fikre sahip olacağız. Katılımcının/grubun beklentilerini netleştirmeye, planlarını 

orta/uzun vadeli bir bakış açısıyla uzlaştırmaya çalışacağız. Yetkinliklerinin ve isteklerinin 

değerlendirilmesi katılımcımızın/gruplarımızın profilini tamamlar. 
 

 
 

Model burada bölünmüştür: kişi işle ilgili bir ihtiyacı ifade etmişse, modelin "İşgücü 

piyasasına girmede yardım" adı verilen 3. aşaması kullanılacaktır. 

Öte yandan, ifade edilen ihtiyaç bir eğitim ihtiyacı ise (üniversiteye veya okula başlamak, 

devam etmek veya mevcut eğitim aşamasını onaylatmak; yeni ülkenin dilini öğrenmek;) 

modelin “Eğitim yolunda yardım” adı verilen 4. aşaması kullanılacaktır.  

 
2.1.3 Aşama 3: "İşgücü piyasasına katılım için yardım", katılımcıların işgücü piyasasına hazır 

olduğu zamandır, ancak elbette desteğe hala ihtiyaç vardır. Bu üçüncü aşamada katılımcı/grup, 

alanın sunduğu tüm iş, akademik veya mesleki fırsatları keşfetmek için ortak ağlarından (resmi 

ve gayri resmi paydaşlar, kamu ve özel sosyal hizmetler) yararlanarak zincirin bir halkası haline 

gelir. 

İşgücü piyasası her AB ülkesi için farklıdır: ekonomik durum, işsizlik oranı ve istihdam olanakları 

her ulusal bağlam için farklılık gösterir. Bu nedenle, modelin bu aşamasında, COVID 19 

salgınının neden olduğu tüm Avrupa'da yaşanan ekonomik krizi de göz önünde bulundurarak, 

kolayca uyarlanabilen, FETI ortakları tarafından kullanılan akışkan araçları seçtik. 

 

Bu nedenle, bu aşamada katılımcı/grup için ulaşılamaz beklentiler yaratmamak ve sadece ilgili 

ülkede makul bir sürede ulaşılabilecek somut hedeflere odaklanmak; iş görüşmelerinin 

simülasyonlarını yapmak, mesleki yeterlilik ile profesyonel yollara yönelmek, becerilerin 

dengesini/değerlendirmesini yapmak veya iş piyasasında daha rekabetçi olmak için yenilerini 

kazanmak temel önem taşımaktadır. 

 
İş sözleşmesi yapmak genel olarak mülteci kategorisi için daha zordur ve bu nedenle model, bu 

yolu insanların gerçek olanaklarını anlamalarını sağlayan ve kendilerini geliştirebilecekleri bu 
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alanları (kişisel veya profesyonel) anlaşılabilir ve gerçekçi faaliyetlerle adım adım desteklemek 

istemektedir. 

 
Bu adımda kullanılmak üzere farklı ortaklar tarafından sağlanmış birden fazla araç vardır: 

 
● Kariyer yetkinlikleri modeli (Norveç Oslo Voksenopplaering Service 

Senter’dan)  

● İş Dünyam (Beceri Geliştirme Servisi’nden ve Birleşik Krallık Scottish 

Wider Access Programme West SCIO tarafından kullanılan) 

● Günlük görüşmeler (akıllı telefon veya fiziksel olarak), iş fırsatlarının 
belirlenmesi , CV’nin sürekli güncellenmesi; gerçek şirkette eğitim ve çalışma 
stajlarına yerleştirme (İtalya ENGIM Piemonte Associazione’den) 

 
 
 

 
 

 

2.1.4 Aşama 4: "Eğitim yolunda yardım", eğitime devam eden kullanıcıları (temel veya ileri) 

içerir. 

 
3. aşama gibi, eğitim yolu da bu anlamda işgücü piyasasına dahil olmak için yardımcı olabilir. 

Ülkelerinden ayrılan ancak eğitimlerini tamamlanmış olanlar için aşılması en zor engellerden 

birisi, varış ülkesinin dilini öğrenmektir. 

Modelin bu aşaması için sunulan araçlar da akıcıdır ve farklı ulusal bağlamlarda kolayca 
kullanılabilir ve uyarlanabilir.  

Bu aşamanın gerçekçi amacı, insanlara geldikleri ülkenin eğitim ortamı hakkında genel bir fikir 
vermek ve dil kurslarına, okullara veya hatta bazı durumlarda üniversiteye kaydolmalarını 
kolaylaştırmaktır. 

 
İşgücü piyasası gibi eğitim panoraması da FETI projesinin dört ortak ülkesi için farklıdır. Kayıt 

yöntemleri, maliyet, eğitim ve öğretim olanakları büyük ölçüde farklılık gösterir. Bu nedenle, 

bu aşamada kullanılan araçlar, ülkeler arasındaki farklılıkları yargılamak veya analiz etmek 

yerine, somut ve gerçekçi bir yaklaşımla mülteci kategorisindekilerin eğitime kanalize 

edilmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Sonuçta, etkili bir eğitim ihtiyacı talep eden herkes için benzersizdir, FETI modelinin sunduğu 

araçları ilgili ülkenin referans bağlamlarına göre mümkün olan en iyi şekilde uyarlayacak olan 

sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar olacaktır. 

 
Bu adımda kullanılmak üzere farklı ortaklar tarafından sağlanmış birden fazla araç vardır: 
 

 
● Kendini değerlendirme envanteri (İstanbul Üniversitesi, Türkiye) 

● Kültürel zeka envanteri (İstanbul Üniversitesi, Türkiye) 
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● Yetkinlik Özdeğerlendirme Uygulaması (Birleşik Krallık, Scottish Wider Access 

Programme West SCIO’dan) 

● Önceki yetkinliklerin tanınması (Birleşik Krallık, Scottish Wider Access 

Programme West SCIO’dan) 

 

 
2.2 Karakterler 

 
Yolun ilerlemesini kolaylaştırmak için, katılımcılar için tipik olabilecek birçok özelliği içeren 

kurgusal karakterler olan "Karakterler"i yarattık. 

 
Bu karakterler, FETI projesinin araçlarının mülteciler veya göçmenlerle hiçbir deneyimi 

olmayabilecek daha geniş bir kitle tarafından kullanılabileceği göz önünde bulundurularak 

kullanıcıları örneklendirmenin bir yoludur. Bu nedenle, tüm ortaklar, COVID 19 sağlık acil 

durumunun neden olduğu kısıtlamalar nedeniyle FETI modelini deneyimlemenin çok zor 

olduğu özellikle böyle bir dönemde bazı görsel örneklerin yararlı olabileceğine inanmaktadır. 

 
Farklı karakterler, bu modelle (ve farklı kurumsal ve kültürel bağlamlarda) farklı araç ve 

yöntemlerin nasıl kullanılabileceğini ve hedef grupla nasıl çalışabileceğimizi ve tüm hedef grup 

içinde farklı geçmişlere ve ihtiyaçlara sahip farklı insanlar için en iyi uygulama ve araçların neler 

olduğunu göstermektedir.  

 

Bu karakterler, FETI Modelinin tüm aşamaları için "mercek" olarak algılanabilir. 
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3. Metodolojiler ve Araçlar 

Ortaklar tarafından uygulanan metodolojiler ve araçlar, FETI projesi üyelerinin farklı ulusal 

bağlamlarda katılımcılarıyla halihazırda kullandıkları metodolojilerin bir parçasıdır. 

Metodoloji ve araçlardaki farklılığın, oluşturulan modelin güçlü bir yanı olduğuna inanıyoruz, 

çünkü bu farklılık, onu ortakların günlük rutinlerinde karşılaştıkları farklı katılımcılar için akıcı 

ve uyarlanabilir hale getiriyor. 

Modelin çeşitli aşamalarında kullanılacak "araç havuzunu" oluşturan bu araçlar zaman, 

kullanım, uygulama gibi farklı faktörlere dayanarak kullanılabilir ve IO1’de gerçekleştirilen 

yerel bağlamın incelenmesiyle vurgulanan farklılıklara dayalı olarak tamamen uyarlanabilir. 

Kullanılan her metodoloji ve araç için, çeşitli sektörlerden farklı kuruluşlar, sosyal hizmet 

uzmanları, danışmanlar ve uygulayıcılar tarafından yararlanılabilecek belirli bir ek 

oluşturulmuştur. 
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4. Sonuç 

FETI projesi ve bu kırılgan mülteci ve göçmen kategorisinin sosyal ve çalışma hayatına 

entegrasyonu için ilişki kurma, danışmanlık, becerilerin değerlendirilmesi ve destek alanında 

paylaşılan iyi uygulama örnekleri üzerine kurulan kendi modeli, gücünü, proje konsorsiyumunu 

oluşturan farklı ülkelerin deneyimleri paylaşılarak oluşturulmasından alır.  

Bu model, durumlarından bağımsız olarak katılımcıların ihtiyaçlarını, becerilerini ve niteliklerini 

hızlı bir şekilde değerlendirmeyi ve gelişme ve ilerleme için yollar ve fırsatlar sunmak üzere 

oluşturulan aşamalı bir model aracılığıyla göçmenlerin sosyal-iktisadi ve çalışma hayatına dahil 

edilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Bu model: 

1. Bilgi ve destek faaliyetleri ile mültecilerin sosyal entegrasyonuna katkıda bulunabilir; 

2. Mültecilerin ihtiyaçlarını (profesyonel veya akademik) netleştirmeyi amaçlayan bir analiz 

yoluyla becerilerin artmasını ve gelişimini destekleyebilir; 

3. Mültecilerin sosyal ve çalışma hayatına entegrasyonunu, profesyonel veya eğitsel 

olanakları aktif olarak araştırarak teşvik edebilir; 

Bu model birkaç boyutu kapsar: beceri değerlendirmesi; profesyonel oryantasyon; sosyo-

kültürel-çalışma geçmişinin analizi ve geliştirilmesi; dilsel-iletişimsel becerilerin 

zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi. 
 

FETI ortaklarının deneyimlerine ve referans alanlarında yürütülen özel faaliyetlere dayanarak, 

belirtilen boyutlar arasında sürekli etkileşimler kurar. Duygusal ve ilişkisel hissiyat, mültecilerle 

ilişki kurmada ve eğitim veya işe yerleştirme ve sosyal ve kültürel anlayış için bir yol 

geliştirmede merkezi bir rol oynar. Deneyimleri ve geçmişleri, bugüne yaklaşımları ve 

kendilerini gelecekte görme yetenekleri üzerinde etkilidir. 

 

Bunun için, yeni ülkedeki bir mültecinin yeni yaşamında eşit derecede önemli bir yere sahip 

olması gereken beceri değerlendirmesi ve mesleki ve kişisel gelişim faaliyetlerinin önemini 

unutmadan, duygusal mesafeyi azaltan ve kullanıcıların katılımını ve dahil edilmesini teşvik 

eden bir model yaratma ihtiyacı hissettik. 

4.1 Pandeminin çalışmalarımız ve ilerlememiz üzerindeki etkisi 

Yüz yüze deneyim paylaşımı, tüm dünyayı vuran ve etkilemeye devam eden koronavirüs salgını 

nedeniyle beklenmedik bir kesintiye uğradı. Bu nedenle, modelin oluşturulması ve ardından 

denenmesi (IO3) önemli bir gerileme yaşadı. Fikri Çıktı 1'in yerel ihtiyaçlar analizinde 

vurgulanan ulusal bağlamdaki farklılıklar daha da belirgin hale geldi. Ortaklar, kapsamı ortak 

ülkenin o anda maruz kaldığı bulaşma düzeyine bağlı olan kısıtlamalar nedeniyle 

engellendikleri için katılımcılarını göremediler. 

Virüsün ortaya çıkışı tüm Avrupa için benzersiz olsa bile proje ortağı dört ülke (İskoçya, Norveç, 

Türkiye ve İtalya) farklı kısıtlamalar ve sorunlar yaşadı. 
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Proje kapsamında planlanan ulusötesi proje toplantılarıyla yüz yüze gelememekten büyük 

sıkıntı çektik: Ortaklar arasında bir kopukluk olsa da, her halükarda FETI projesinin iyi bir 

şekilde yürütülmesi için işbirliği yapmayı bırakmadılar. 

 

Gerçekten de, ilk Entelektüel Çıktıyı sonuçlandırdık ve yaşanan sağlık acil durumundan 

kaynaklanan gecikmelerle birlikte olsa da ikinci Entelektüel Çıktıyı da sonuçlandırdık. Yukarıda 

açıklanan nedenlerden dolayı birçok ayarlama ve gecikmeden geçen bu modeli oluşturma 

sürecini birçok zorlukla tamamladık. 

Sağlıkta yaşanan bu acil durumun, tüm ortakların tekrar bir araya gelip projeyi en iyi şekilde 

tamamlamalarına izin verecek şekilde hafifleyeceğini umuyoruz. 
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5. Ekler 

Ek I – Araçlar şablonu 

Ortak: 
 

ARACIN ADI: 
 

Bu aracı kim kullanıyor? (profesyonel roller, 
örneğin 
danışmanlar, eğitmenler, sosyal hizmet 
uzmanları … ) 

 

Yolun hangi aşamasında kullanılabilir? 
(lütfen modelin görselini referans olarak 
kullanın) 

 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için kullanılır?  

Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

 

İpuçları ve öneriler: aracı en iyi şekilde 
kullanmak için ne yapılmalıdır? 

 

İpuçları ve öneriler: aracı kullanırken ne 
YAPILMAMALIDIR? 

 

Aracı, farklı bir ortağın kendine özgü 
bağlamında (örneğin, kültürel farklılık 
sorunları varsa, veya bazı hassas konular 
varsa... ) kullanabilmesi için ipuçları (varsa)  
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Ek II 

ENGIM Piemonte Associazione’dan araç takımı 
 
 

Ortak: ENGIM 
 

ARACIN ADI: Protezione Unita a Obiettivo Integrazione (PUOI) – Koruma ve Entegrasyon 
Süreci. 

 

Bu aracı kim kullanıyor? (profesyonel 
roller, örneğin 
danışmanlar, eğitmenler, sosyal 
hizmet uzmanları … ) 

PUOI’nın araçları sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar 
veya eğitmenler tarafından kullanılır. 

Yolun hangi aşamasında 
kullanılabilir? (lütfen modelin 
görselini referans olarak kullanın) 

Bu araç üçüncü aşamaya yerleştirilir: "işgücü 
piyasasına dahil etme". 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için 
kullanılır? 

Sosyal mesleki entegrasyon yolları “bireysel hediye”, 
aracına dayalıdır ve sosyal katılım için– bir parasal bağışla 
birlikte – becerileri artırmak ve geliştirmek üzere bir dizi 
destek hizmetinin sağlanması bu araçla garanti edilir–
özerkliğe yönelik olarak çalışma ve işbirliği (iş eğitiminde, 
stajda), Bireysel Eylem Planları (BEP) oluşturularak. 
Bu entegrasyon yollarının yanı sıra, oryantasyon süreci 
için alıcının yaşam deneyimini derinlemesine keşfetmeyi 
ve eğitim ve çalışma fırsatları için özerkliği ve aktif 
araştırma yapmayı teşvik etmeyi hedefleyen araçlar da 
vardır.   
Araç, özel olarak aşağıdakileri hedefler: 
- Bireyin becerilerine ilişkin farkındalığını 
güçlendirmek; 
- Gelecekteki eğitim ve iş deneyimi için 
kullanılabileceklerden en iyi şekilde yararlanmak; 
- Göç projesiyle ilgili beklentileri yükseltmek. 

 
İkinci bir aşamada, daha fazla iş/eğitim fırsatı aramak ve 
profesyonel profilin yerel, bölgesel ve ulusal iş 
piyasasında tanıtımı için de araçlar bulunmaktadır. 
ENGIM, iş fırsatlarının belirlenmesi için kişisel özerkliği 
artırmak üzere eylemler tasarlayarak ve etkinleştirerek, 
iş arama deneyiminde alıcıyı aşağıdaki yollarla destekler: 
- daha fazla iş fırsatını keşfetme ve alıcıya 
geribildirim verme; 
- eşlik etme tipinin tanımı ve yönetimi; 
- alıcının özellikleri ve eğilimleriyle eşleştirme. 
 
Aktif iş arama için eğitim ve eşlik etme etkinlikleri, 
profillerini iş dünyasında etkin şekilde tanıtmaya 
yarayacak ve işe girmeyi kolaylaştıracak becerilerin ve 
yeteneklerin geliştirilmesinde alıcının desteklenmesi 
amacına cevap verir. 
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 İş arama sürecinde eşlik etme etkinlikleri iki yolla 
gerçekleştirilecektir: 
- alıcının huzurunda, mülakat araçları kullanılarak, 
becerilerin mevcut durumu ortaya konarak ve genel 
olarak saptanan ve saptanabilir fırsatlarla eşleştirme 
için gerekli olan herhangi bir şekilde kişiselleştirilmiş 
destek sağlanarak; 
- arka planda ofiste, alıcının gereksinimine en uygun 
yeri bulmayı hedefleyerek ve alıcının profillerini, 
becerilerini ve profesyonelliğini tanıtarak. 

Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

Esas olarak ENGIM tarafından oluşturulan kişilerle 
tanımlanır (güney Avrupa’ya gelen göçmenler). 

İpuçları ve öneriler: aracı en iyi şekilde 
kullanmak için ne yapılmalıdır? 

İtalyan Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilen PUOI 
projesi tarafından kullanıma sunulan araçlar, 6 ay için 
ödemesi yapılan işe yerleştirmeye yönelik çalışır. Bu 
nedenle stajın başlangıç aşamasındaki hazırlık araçlarıdır: 

• oryantasyon 
• kişiselleştirmiş mülakatlar 
• özel eğitim ve karşılaştırma anları 
• linguistik ve profesyonel becerilerin dengesi 
• arka plan analizi 

Referans ülkenin ekonomik, sosyal ve göçmenlik 
bağlamıyla ve ayrıca FETI ortaklarının hedefleriyle 
tamamen (veya neredeyse tamamen) bağlantılı 
olduklarından, bu araçları kullanmaya ilişkin gerçek 
"ipuçları" yoktur. 

İpuçları ve öneriler: aracı kullanırken 
ne YAPILMAMALIDIR? 

Kişisel mülakatlar ve arka plan analizi gibi araçlar 
kullanılırken, mülakat sırasında sabır, empati ve kullanıcıyı 
rahatlatma becerisi, sergilenecek çok önemli tavırlardır. 
Yukarıda listelenen bu üç davranışın dışına çıkan 
davranışlar sergilemek tavsiye edilmez ve sosyal hizmet 
uzmanı / danışman veya kullanıcı için muhtemelen ters 
etki yaratır. 

Aracı, farklı bir ortağın kendine özgü 
bağlamında (örneğin, kültürel farklılık 
sorunları varsa, veya bazı hassas 
konular varsa... ) kullanabilmesi için 
ipuçları (varsa) 
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PUOI - Açıklaması 
 

Bu, göçmenleri özerkliğe yönlendirmede onlara eşlik etmeyi amaçlayan, bir sosyal mesleki 
entegrasyon yoludur (iş eğitiminde, stajyerlikte); enstrümanın inşası Bireysel Eylem Planları 
(PAI).  

 

KİMLER İÇİN:  

 
● uluslararası ve insani koruma kapsamında olanlar; 

● özel durumlarda verilen ve çalışmaya da olanak tanınan oturum izinlerine sahip olanlar; 

● özel koruma amaçlı oturum iznine sahip olanlar; 

● İtalya’ya refakatsiz küçükler olarak giren ve ulusal bölgede düzenli olarak kalan yabancı 
ülke vatandaşları; 

 
ETKİNLİKLER: 

 
A1. Katılımcıları bulma; A2. Katılımcıların sorumluluğunu üstlenme; A3. İşe yönlendirme; A4. 
İstihdam fırsatları için rehberlik; A5. Staj; 

 
Projenin ilk aşamalarında (A1 ve A2) göçmenler için sosyal çalışma eklenmesine olanak 
tanımak için kullanılabilecek gerçek araçlar sunmayın, fakat katılımcıları tanıtmak için 
bürokratik kısımla ilgilenin (onları yalnızca bilgilerin tamam olması için ekleriz). A3 ve A4, 
ENGIM Göçmen Hizmet Merkezi'nin günlük rutininde kullanılan araç ve etkinlikleri 
sunmaktadır. A5, bu projenin öngördüğü stajın küçük bir tanımıdır. 

 
A1. ENGIM, olası katılımcıları bulmak ve katılım amaçları ve yöntemleri hakkında bilgilendirmekle 
görevlidir; 

 
A2. Katılımcılar, Anında Kullanılabilirlik İş Bildirgesi’ni (AKİB; DID) imzalayarak sorumluluk altına 
alınır: ENGIM, DID abonelik prosedüründeki konuyu yetkili hizmetlere (İtalyan istihdam merkezleri) de 
dahil eder. Ayrıca katılımcının ifade ettiği ihtiyaç türüne ilişkin ilk değerlendirme yapılacak ve sosyo-
mesleki özelliklerle ilgili olarak işe yerleştirme yolu kendisi ile paylaşılacaktır. 

 
A3. İş yönelimi. Bireysel Eylem Planının (BEP; PAI) İnşası: İş yönelim süreci, aktif eğitim ve iş 
fırsatları arayışında olgunluk, proaktivite ve özerklik geliştirmek için göçmenin yaşam 
deneyimini derinlemesine keşfetmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, bireyin gelecekteki bir eğitim 
ve iş deneyimi için becerilerine ilişkin farkındalığını güçlendirebilecek ve göç yolu ile ilgili 
beklentileri eşleştirebilecektir. ENGIM ve katılımcı arasında tanımlanacak olan "PAI", göçmenin 
becerileriyle tutarlı bir araçtır ve şunları tam olarak tanımlayarak, yaşam ve iş deneyimlerini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır: katılımcı verileri; eğitim yeterliliği (varsa); mülakat yoluyla 
katılımcıların dilsel ve çalışma geçmişi; katılımcı tarafından belirlenen kişisel ve profesyonel 
hedefler; katılımcı tarafından beklenen sonuçlar.  
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A4. İstihdam olanaklarının belirlenmesi için rehberlik; Daha fazla iş/eğitim fırsatı arama ve 
katılımcının profesyonel profilinin tanıtımı. ENGIM, iş fırsatlarının tanımlanması için kişisel 
özerkliği teşvik etmek üzere eylemleri tasarlar ve etkinleştirir, iş fırsatlarının araştırılması 
aşamalarında aşağıdakiler yoluyla katılımcıyı destekler: 

 
• daha fazla iş olanağı bulma; 

• fırsat arama aşamasında eşlik etme; 

• katılımcının özellikleriyle eşleştirme; 

 
İş arama için eğitim ve eşlik etme etkinlikleri, katılımcıların iş dünyasında profillerini aktif olarak 
tanıtmak ve işe yerleştirmeyi kolaylaştırmak için yararlı beceri ve yeteneklerin geliştirilmesinde 
desteklenmesi amacına cevap verir. Hizmet, potansiyel işverenlerle doğrudan temas yoluyla 
katılımcıların daha hızlı iş piyasasına dahil olmalarını amaçlayan hizmetler aracılığıyla iş 
talebi/teklif sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır ve PAI'nin işe yerleştirme hedefine 
ulaşma bakımından tamamlayıcı olan diğer eylemleriyle ilişkilidir. Tüm etkinlikler PAI'de 
bildirilmelidir. 

 
İş arayışında eşlik etmekle ilgili etkinlikler iki şekilde gerçekleştirilecektir: 

 
• katılımcı huzurunda, mülakat araçları, beceri dengesi ve genel olarak, tespit edilen veya tespit 

edilebilir fırsatlarla eşleştirmek için gerekli olan her türlü kişiselleştirilmiş yardım yoluyla; 

 
• ofis arka planında, ve katılımcının profillerini, becerilerini ve profesyonelliğini tanıtmak; 

 

A5. Staj 

 
İş eğitimi kursunda başlar ve edinilen beceriler belgelendirilir. Staj 6 ay sürer ve haftada en az 
20 ila en fazla 30 saat arasında öngörülmektedir. Bu aşamada, Staj Organizatörü (ENGIM) 
tarafından belirlenen eğitmen, katılımcıya eğitim yolunda yardımcı olmak ve gerekli yardımı 
sağlamak zorunda olacaktır. 
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My Box (Kutum) 
 

Ortak: ENGIM 
 

ARACIN ADI: My box (Kutum) 

"My box", ESPoR projesinin temeli olan derinlemesine analiz alanlarını tanıtan 2 toplantıya 
ayrılmıştır. Sadece ilk toplantıyı ve üç etkinliğini dikkate alacağız, çünkü bunlar ilk bilgi 
aşamasıyla eşleşenlerdir. Bu etkinlikler, katılımcıların kaynaklarının değerlendirilmesi ve her 
zaman gönüllü olmayan göç projesinin yeniden detaylandırılması sürecini başlatmalarına 
olanak sağlayacaktır. Ayrıca, katılımcıların kurs dinamiklerini daha iyi anlamalarını ve bir 
grup oluşturmalarını sağlayacaktır. Doğrudan geleceğe yönelik beceriler ve beklentiler 
üzerinde çalışmaya başlamak rahatsızlık yaratabilir veya yanlış beklentileri artırabilir.  Bunun 
olmasını önlemek için, kurs, geleceğin özelliklerini daha fazla araştırmadan geçmişe ve 
bugüne odaklanacaktır. Etkinlik, katılımcının tanıtımı, kişisel ve coğrafi verileri ve kişinin 
köken ülkesindeki geçmişi ve yaşamı, boş zamanları, çalışmaları ve resmi veya gayri resmi 
çalışmaları ile ilgili ayırt edici özelliklerinin analizi ile başlar. Son olarak, etkinliklere, ilgi 
alanlarına, spora, sosyal gelişime ve katıldıkları eğitim ve mesleki yollara odaklanarak 
günümüze kadar gelir. Genel amaç geçmişi günümüzle birleştirmektir. 
Bazen bağlantısız görünürler, ancak aslında kişilerin becerileri ve deneyimleri ile 
bağlantılıdırlar ve aynı zamanda grup içindeki sosyal dokuyu güçlendirmeye yardım 
ederler. 

 
Bu etkinliğin önde gelen aracı, katılımcıların önerilen yolda ilerledikçe özelleştirmeleri 
gereken bir karton kutudur. Her katılımcının aşağıdaki özelliklere sahip benzersiz ve 
tanınabilir bir karton kutuya sahip olması önemlidir: 

 
– yanlardan yaklaşık 20/30 cm (7/12 inç) ölçülmesi; – kutunun her tarafı tek bir renkte ve 
tamamen desensiz olmalıdır, böylece katılımcılar istedikleri gibi kişiselleştirebilirler 
(renklendirilirse, beyaz kağıt veya nötr bir renkle kaplanabilir); – etkinlik için de kullanılabilecek 
bir kapağı veya başlığı olmalıdır; – önceden paketlenmiş olabilir (örneğin, bir ayakkabı veya 
ambalaj kutusu) veya yeterince büyük ve kalın bir kartondan doğrudan katılımcılar tarafından 
yapılabilir. 

 
Metodoloji ile ilgili olarak, etkinlik bir seminer olarak gerçekleştirilir ve katılımcılar, 
kendilerini diğerlerine anlatmak için başlangıç noktası olarak bir ürünün oluşturulmasında 
doğrudan yer alırlar. Etkinlik, katılımcıların rehberin talimatlarını izleyerek kutunun her bir 
tarafını tamamlamaları gereken iki toplantıya (geçmiş ve şimdi) ayrılmıştır. 

 
Etkinlikler aşağıdaki gibi ayrılır: 

 
– rehberin kısa bir beyin fırtınası ile hedefi açıkladığı giriş;  
– gelişme, yani hedefe ulaşmak için inşa ve yaratım süreci;  
– paylaşma, grup üyeleri arasında ortaya çıkan öğelerin paylaşılması, sunulması ve takas 
edilmesi etkinliği; 

 
Ek olarak, rehberin kendi kutusunu oluşturarak etkinliğe doğrudan dahil olması yararlı 
olabilir. Bu şekilde, grupla daha iyi bir empati oluşturulur ve gruba ek bir çok kültürlü öğe 
eklenir. Bu durumda, kendi iş değiştirme ve başka bir şehre taşınma deneyimlerini 
entegre etmek rehber için iyidir. Son olarak, kişi aşağıdaki etkinliklerin odak noktası 
olacağından, rehberin geleceğin temasını doğrudan ele almamaya dikkat etmesi gerekir. 
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Etkinlikler: 1. Ben kimim? 

 
Hedef: kendilerini grupta tanıtmak, kendine özgü bir özellik için tanınabilir hale gelmek; 

 
Süre: 60 dakika; 

 
Malzemeler: kutu, dergiler, tutkal, bant, makas, kalemler, boya kalemleri, işaretleyiciler, bez 
artıkları ve bir reklam panosu veya tahta; 

 
Gelişme: grubu oluşturmak için önemli olan ilk etkinliktir, katılımcıların birbirleri hakkında biraz 
daha fazla bilgi edinmelerini sağlar. Aslında, aynı kuruluşta yaşarken veya aynı dil kurslarına 
katılırken, katılımcılar genellikle birbirleriyle iletişim kurmaz ve hatta kendileri hakkındaki temel 
bilgiler başkaları için bir gizem olarak kalır; 

 
Etkinliğin üç anı: 

 
– Giriş (20 dak.): rehber katılımcılara neden bir kariyer kutusu oluşturacaklarını, laboratuvarların 
nasıl çalıştığını ve etkinlik sürelerini açıklar. Katılımcılardan, kutunun üstüne (veya kapağına) 
adlarını, soyadlarını, doğum tarihi ve ülkelerini çizmeye, yazmaya başlayarak kendi sunumlarını 
hazırlamalarını isterler: gruptaki çeşitli katılımcıların birbirlerini tanımalarını ve bilgi paylaşmalarını 
sağlayan bir tür kimlik kartı oluşturulur böylece. Dinlemenin, genellikle diğerlerinin hikayelerini 
keşfettiklerinde meraklanan ve geçmiş yaşamlarının ortak yönlerini paylaşmak için müdahale 
edebilecek katılımcılar arasında işbirliği ve paylaşım oluşturmak için temel olduğu sakin bir 
atmosferi teşvik etmek önemlidir. Grup eğitiminin ve katılımcıların kendi kendini gözlemlemesinin 
bu ilk anının yönetilmesi basit görünse de, coğrafi, nesnel ve kendi kendine referanslı bilgilerin 
sadece bir listesi haline gelmemesi için yapılandırılması ve yeterince yönetilmesi gerekir; 

 
– Gelişme (20 dak.): rehber, kişisel tanımlama ve analizlerin derinlemesine bir kısmıyla yüzleşerek 
katılımcılardan kendi hikayeleri ve kişiliklerine ilişkin bir veya daha fazla açıklayıcı özellikle kendilerini 
kutuda temsil etmelerini ister: dünyada bir tür "işaret" olarak. Bu an önemlidir, çünkü katılımcılar ne 
söyleyeceklerine karar vermekte özgürdürler, kendilerini başkalarına tamamen gösterebilirler veya 
sadece işlevsel bir çalışma grubu oluşturmak için yeterli olan bir yüzey planında kalabilirler. 
Katılımcıların kökeni aynıysa veya hepsi aynı coğrafi-kültürel alana aitse, bazı özelliklerin 
tekrarlanacağı ve katılımcıların kendilerini ifade etmekte ve anlatmakta daha az zorlandığı, etkinliğin 
kendisinin ötesine geçen aktif bir paylaşım ve dinleme ortamı yarattığı görülebilir. 

 
– Paylaşma (20 dak.): kendi kendini tanıtma sırasında, rehber tartışmayı teşvik etmeli, 
katılımcıların kökeniyle ilgili bağlantılar oluşturmalı ve geçmiş yaşamlarının anlatmada zorluk 
çekenlere yardımcı olmalıdır. Rehber, oluşturulan dinamikleri gözlemlemeli ve çalıştıkları merkezin 
misafiri olmaları durumunda katılımcıların bilgilerinden yararlanarak tüm grup içinde sakin bir 
diyalog ortamı oluşmasını kolaylaştırmalı ve tüm grubun katılmasını sağlamalıdır. 

 
İpuçları: Rehber sunum etkinliğine katılmalı ve sessiz kalınan anları olduğunda 
tartışmaya katılmalıdır. Herkesin görebileceği bir yere bir reklam panosu veya tahta 
ayarlayın ve katılımcıların adlarını üzerlerine yazın. 
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Etkinlikler: 2. Zamanımı _________ (menşe ülke veya daha önce kalınan ülke)’de böyle 

geçirirdim   

Hedef: Yeni bir yüzleşme bağlamında kültürel kimlik duygusunu güçlendirin;  

Süre: 60 dakika; 

Malzemeler: kutu, dergiler, tutkal, bant, makas, kalemler, boya kalemleri, işaretleyiciler, bez 
artıkları ve bir reklam panosu veya tahta; 

 
Gelişme: etkinlik, katılımcıların bırakıp geldikleri bağlamlarındaki günlük yaşamın bir değeri 
olduğunu ve kimliklerinin bir parçası olduğunu görselleştirmelerine ve tanımalarına yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Her birinin kendi ülkelerinde sahip olduğu yaşamı ve boş zamanları bazı yönleriyle 
keşfetmek ve grupla paylaşmak; 

 
Etkinliğin üç açıklama anı: 

 
– Giriş (15dak.): rehber, kutunun ikinci yüzünün inşa edileceğini ve bu amaçla Menşe ülkedeki 
geçmiş ve günlük yaşam hakkında kişiselleştirilmiş düşünme ve genellikle sık sık ziyaret ettikleri 
yerlere ve genellikle takip ettikleri etkinliklere odaklanılacağını açıklar: spor yapmak, enstrüman 
çalmak, bir şehri ziyaret etmek vb. Katılımcıların, odadaki herkesin görebileceği şekilde panoda 
veya tahtada konuşmalarına ve not almalarına izin vermeniz önerilir. Bu teknik, şimdiye kadar 
yapılan çalışmaları görselleştirmeye, nihai hedefe odaklanmaya ve herkesin katılımını teşvik 
etmeye yardımcı olur; 

 
– Gelişme (30 dak.): rehber kutunun kişiselleştirilmesinin başlamasına izin verir. Her katılımcı bir 
yüzü seçer ve dergilerden, ifadelerden, çizimlerden veya sembollerden kesilmiş görüntülerle 
istedikleri gibi dekore etmeye başlarlar. Bu süreçte yaratıcılığın özgürce işlemesine izin vermek 
önemlidir. Ayrıca, yönetmen her zaman katılımcıları yaratıcı olmaya ve etkinliğe katılmaya teşvik 
edecektir. Bu nedenle, katılımcının herhangi bir dış değerlendirme olmadan diğerleriyle paylaşmak 
istediği belirli bir deneyimi içerdiği için, her kutunun kişisel olduğunu hatırlamak önemlidir; 

 
– Paylaşma (15 dak.): üçüncü ve son an, yapılan işin paylaşılması ile karakterize edilir. 
Her katılımcı söz alır ve diğerlerine kutusunda ne olduğunu söyler. Bu aşamada, rehber 
anlatımı zorlamak için değil, gruptan olumlu yorumlara rehberlik etmek ve teşvik etmek 
için dikkat etmelidir. 62 ESPaR - Kılavuz İpuçları: tüm malzemeyi, katılımcılar gelmeden 
önce, çağrıştırıcı görüntüler içeren dergiler ve seyahat katalogları ile birlikte bir masaya 
yerleştirin. 

 
Etkinlikler: 3. Bir işçi veya öğrenci olarak ayak izim 

 
Hedef: menşe ülkedeki çalışma veya öğrencilik temalarını belirlemek; 

 
Süre: 60 dakika; 

 
Malzemeler: kutu, dergiler, tutkal, yapışkanlı bant, makas, kalemler, boya kalemleri, işaretleyiciler; 
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Gelişme: önceki etkinlikten ortaya çıkan her düşünceden esinlenen rehber, katılımcıların menşe 
ülkelerinde izledikleri çalışmanın veya öğrencilik hayatının kimliğini ve özelliklerini belirleyen 
faktörleri derinleştirerek bu etkinliği tanıtır; 

 
Etkinliğin üç açıklama anı: 

 
– Giriş (15 dak.): rehber, boş zaman ve etkinlikler sona erdiğinde (etkinlik no. 2), iş ve çalışmalarla 
ilgili etkinlikleri inceleme ve keşfetme zamanının geldiğini açıklar. Staj veya ara sıra yapılan işler gibi 
genellikle daha az ücretli veya hiç ödeme yapılmayan etkinliklerin bile beceri anlamına geldiği için iş 
olarak kabul edileceğini belirtmek önemlidir. Örneğin, uzman duvarcılarla kendi evini inşa etme 
konusunda yardım eli uzatan bir kişi, özellikle belirli beceriler edindiğini düşünüyorsa ve her şey 
tatmin ediciyse, gruba anlatmak için iyi bir deneyim yaşamıştır. Özellikle kadınlar için, ev işleriyle 
ilgilenmek, kıyafet dikmek veya komşularının saçlarını kesmek çok yaygındır; 

 
– Gelişme (30 dak.): kutunun bu yüzünün yapımının metodolojisi 2 numaralı etkinliğe eşittir. Bu 
nedenle, her katılımcı, malzeme kısıtlaması olmadan, fakat zamana uymak koşuluyla, kutunun bu 
üçüncü yüzünü istediği gibi kişiselleştirmekte özgürdür; 

 
– Paylaşma (15 dak.): paylaşma anı her zaman en önemlisidir. Tüm katılımcıların kutunun bu 
yüzünün unsurlarından en az birini sunma fırsatına sahip olması gerçekten önemlidir. Rehber, 
etkili bir tartışma için uygun gördükleri paylaşım modunu seçebilir. 

 
İpuçları: rehber, herkesin ifade özgürlüğüne uygun olarak, gerçekleştirilen etkinliklerin 
güçlü ve zayıf yönlerini paylaşmak için farklı iş veya okul deneyimlerini birbirine 
bağlayarak anlatıma katılanlara yardımcı olabilir. 
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Üç aşamalı göçmen hizmet merkezi modeli 
 
 
 

Ortak: ENGIM 
 

ARACIN ADI:  
Üç aşamalı Göçmen Hizmet Merkezi Modeli 

ENGIM 

 

 

 
1. Kullanıcı bilgisi / mülakat; 

2. Beceri ve yetkinliklerin dengesi; 

3. Olanakların analizi ve kullanıcının becerileri ile ilgili fırsatlar aramak (staj, çalışma, meslek 

dersleri, öğrencilik); 

 

Bu model farklı boyutları kuşatır: beceri dengesi; kariyer rehberliği; sosyo-kültürel-

çalışma geçmişinin analizi ve geliştirilmesi; dilsel-iletişimsel becerilerin 

geliştirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal hayata dahil olma yolu. Deneyimlerimize göre 

ve göç alanında gerçekleştirilen özel etkinliklere dayanarak, belirtilen boyutlar 

arasında sürekli referanslar ve karşılıklı etkileşimler kurulur. 

 

Duygusal/ilişkisel boyut göçmenlerle görüşmede merkezi bir rol oynar. Deneyimleri 

ve geçmişleri, günümüze yaklaşımlarında ve gelecekte kendilerini görme 

yeteneklerinde (depresyon, kayıtsızlık, iğrenme, pasiflik) "acımasız" bir etkiye 

sahiptir. Bu durum (özellikle Afrikalı göçmenler için) İtalyanca bilgisinin yetersiz 

olmasıyla birleştiğinde, herhangi bir dahil olma yolunu imkansız hale getirir. 

 
İlk aşama - Katılımcımızın/grubumuzun bilgisi. 

Bu aşamada kişiyle ilk temas kurulur: onu bizim karşımıza getiren nedenleri anlamaya 

çalışırız. Esas olarak, ihtiyaçları anlamaya ve ifade edilen "ihtiyaçlar zincirindeki" 

(örneğin, iş ihtiyacı ikincildir veya düzenli izin, dil bilgisi, sağlık hizmetleri,  konut 

sorunu vb. ile ilişkilidir) eksik bağlantıları yeniden yapılandırmaya çalıştığımız bir 

dinleme etkinliğidir (mümkünse İtalyanca - İngilizce, Fransızca veya İspanyolca - 

arabulucuların varlığı yoluyla),  

 

İlk görüşmede resmi bir araç yoktur. Araç röportajın kendisidir. İlk görüşmenin 
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sonunda ve birbirini izleyen toplantılarda kişisel verilerle ilgili bilgiler; okul ve iş 

geçmişi; psikofizik durumu hakkında geri bildirim; kendiliğinden ortaya çıkan göçün 

nedenleri; konut durumu ile kişisel ve ailevi güvenlik, operatörler ve yönetici 

tarafından paylaşılan dijital bir veri tabanında toplanarak girilir. İlk toplantıdan sonra 

ekip, sosyo-mesleki hayata dahil olmanın olası yollarını ve sorunların çözümü için 

etkinleştirilecek ağ stratejilerini hipotez etmek için katılımcının genel durumunu 

paylaşır. 

 

Görüşmeye ek olarak, aynı amaç için kullanılabilecek daha fazla araç/etkinlik 

vardır. FETI için uygulanacak bir model hayal ederek, ESPoR Projesi'nde kullanılan 

"kutu etkinliği" adı verilen grup etkinliğini düşündük (ör. Ekteki etkinlik). 

 

İkinci aşama - Bu ikinci aşamada katılımcımız/grubumuz, eğitim ve çalışmadaki tüm 

deneyimlerin (resmi, resmi olmayan ve gayri resmi) derinlemesine analizi için ikinci 

bir toplantıya çağrılır. Bu aşamanın sonunda, genellikle Europass formatında 

İtalyanca bir Curriculum Vitae oluşturuyoruz. Bu noktada katılımcının/grubun 

çalışma beklentilerini ortaya çıkarmaya, planlarını orta/uzun vadeli proje 

perspektifleriyle bağdaştırmaya çalışıyoruz. Bu bilgiler, dahili veritabanındaki profili 

tamamlar. 

 

Üçüncü aşama - Bu üçüncü aşamada katılımcı/grup, bölgenin sunduğu tüm iş, 

akademik veya mesleki fırsatları araştırmak için ENGIM ağından (resmi ve gayri 

resmi paydaşlar, kamu ve özel sosyal hizmetler) yararlanarak Göçmen Hizmetleri 

Merkezi çevresinin bir parçası haline gelir.  

Katılımcılar operatörlerle aşağıdakiler aracılığıyla sürekli iletişim halindedir: 

● günlük görüşmeler (akıllı telefon yoluyla veya yüz yüze); 

   ● alıcının beklentilerine saygı göstererek iş fırsatlarının tanımlanması (İtalya'daki 

büyük iş arama siteleri aracılığıyla); 

● CV'nin sürekli güncellenmesi; 
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● İtalyanca dil kurslarına kaydolma; 

● belgelerin durumunun analizi (ikamet izni, nüfus cüzdanı, sağlık kartı, vergi kodu, 

ikametgah, ekonomik durum, iş sözleşmesi, kira sözleşmesi vb.); 
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Göçmenlerin sosyo-mesleki dahil edilme etkinlikleri için, bizim için ana örnek, 

ENGIM'in önerdiği konulardan biri olan PUOI projesi aracılığıyla Ulusal Aktif 

Çalışma Politikaları Ajansı (ANPAL) tarafından yönetilen sosyo-işgücü dahil etme 

stajlarıdır. Göçmen Hizmet Merkezi işletmecileri tarafından her gün kullanılan bu 

proje kapsamında çeşitli araçlar öngörülmektedir (ekteki örnek);  
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Ek III 

Oslo Voksenopplæring Servicesenter'dan Araç Seti 
 
 

Ortak: Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo 
 

ARACIN İSMİ: Kariyer yetkinlikleri modeli - kariyer rehberliği oturumlarında vurgu 
yapılacaklar veya dahil edilecekler için yardımcı araç 

 

Bu aracı kim kullanıyor? 
(profesyonel rol, örneğin danışman, 
eğitmenler, sosyal hizmet uzmanı...) 

Danışmanlık, öğretim veya eğitim alanlarında çalışan 
herkes bu aracı kullanabilir, çünkü son derece esnektir 
ve hemen hemen her bağlama ayarlanabilir. Araç, 
Ulusal Norveç Kariyer Rehberliği Kalite Çerçevesi'nin bir 
parçası olarak geliştirilmiştir. Birçok danışman ve 
öğretmen kariyer öğrenme/kariyer yetkinlikleri ile 
çalışmalarında kullanmaya başlamıştır 
(konuşma aracı). 
 

Yolun hangi aşamasında 
kullanılabilir? (lütfen, modelin 
görselini referans olarak kullanın) 

Konuşma aracı olduğu için modelin dört aşamasında da 
kullanılabilir. Danışman veya öğretmen, modelin 
(Oksimoronlar) mevcut danışma durumları içinde en 
uygun görünen kısımlarına odaklanabilir. 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için 
kullanılır? 

Aracın amacı, insanları çevreleyen bağlamla ilgili olarak 
kendilerini daha fazla fark etmelerini sağlamaktır. Bu 
yüzden modelin dairesel bir şekli vardır. Model 
konuşma aracı olarak kullanılır. 
 

  Beş çift kelime (oksimoron) beş farklı alan oluşturur: 
 
Ben ve bağlam 
Olasılıklar ve sınırlamalar 
Seçenekler ve rastlantılar 
Değişiklikler ve istikrar 
Uyum ve direnç 

Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

Kelime çifti (oksimoronlar) çok evrensel olduğu 
için her türlü kültürde herhangi bir kişi tarafından 
kullanılabilir. Danışmanlık seansları için çok iyi bir 
temel platform oluşturur. 

İpuçları ve öneriler: en iyi şekilde 
kullanmak için ne yapmalı? 

Sadece mevcut durumla en alakalı parçaları seçin. 
Kişinin daha fazla ne üzerine düşünmesi gerekiyor? 
Modelin hangi bölümünde en gergin ve neden 
öyle? Bu gerilimle ne şekilde başa çıkmak 
mümkün? Daha iyi nasıl dengelenebilir? 

İpuçları ve öneriler: kullanırken ne 
YAPMAMALI? 

Danışman aynı anda çok fazla alana 
odaklanmamalıdır. Kişinin, özellikle de hedef 
grubumuzdaki insanların bunalmış 
hissetmesini önlemek çok önemlidir. Bu 
kolayca motivasyon kaybına yol açabilir. 
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Aracı, farklı bir ortağın kendine özgü 
bağlamında (örneğin, kültürel farklılık 
sorunları varsa, veya bazı hassas 
konular varsa... ) kullanabilmesi için 
ipuçları (varsa) 

Evet, her zaman kültürel farklılıklar vardır. Ancak 
modelin, konuşmada araştırılması gereken önemli 
alanların neler olabileceğine dair bir "hatırlatma" olarak 
kullanılması çok kolaydır. 

 
 

 
 

 

Ben ve bağlam 
Olasılıklar ve sınırlamalar 
Seçenekler ve rastlantılar 

Değişiklikler ve istikrar 
Uyum ve direnç 
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Ortak: Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo 
 

ARACIN ADI: Lifeline, hayatınla ilgili geçmiş. 
 

Bu aracı kim kullanıyor? (profesyonel rol, 
örneğin danışman, eğitmenler, sosyal hizmet 
uzmanı...) 

Danışmanlar ve öğretmenler 

Yolun hangi aşamasında kullanılabilir? (lütfen, 
modelin görselini referans olarak kullanın) 

Aşama 1. 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için kullanılır? Amaç, katılımcıların eğitim ve mesleki 
geçmişlerini değerlendirmek olabilir. Diğer 
bir amaç ise katılımcının kendi yaşam 
öyküsünü anlatmak için kendi sözcüklerini 
kullanabilir, kendi kronolojisini, kalıplarını, 
vb. görsel olarak görebilir. 

Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

Hedef grup mülteciler ve farklı bir kültürel 
geçmişe sahip yeni gelenlerdir. Hem 
yüksek hem de düşük düzeyde becerili 
kişilerle kullanılabilir. 

İpuçları ve öneriler: en iyi şekilde kullanmak için ne 
yapmalı? 

Bırakın insanlar bu görevi kendilerine göre 
doğal bir şekilde yapsınlar. Ayrıntılar, 
çizimin nasıl yapılacağı vb. söz konusu 
olduğunda insanları çok fazla 
yönlendirmeyin. 

İpuçları ve öneriler: kullanırken ne YAPMAMALI? Bazı insanların hayat hikayelerini gruptaki 
diğer kişilerle paylaşma konusunda 
kendilerini rahat hissetmeyebileceklerini 
unutmayın. 

Aracı, farklı bir ortağın kendine özgü 
bağlamında (örneğin, kültürel farklılık sorunları 
varsa, veya bazı hassas konular varsa... ) 
kullanabilmesi için ipuçları (varsa)  

Karma cinsiyet gruplarında kişisel 
konulardan kaçınılmalıdır. Din bir konu 
olmamalıdır. 
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Lifeline/Kendimle ilgili geçmiş 
 

 

Amaç: Kendinizi ve tarihinizi tanımak 

Gelecekte nereye gideceğinizi bilmek, nereli olduğunuzu ve geçmişinizin ne olduğunu bilmek 
yararlıdır. Bu alıştırmada katılımcı, en doğal görünen şekilde kendi yaşam çizgisini çizmelidir. 
Bireysel olarak veya gruplar halinde yapılabilir. Amaç katılımcıların eğitim ve mesleki 
geçmişlerini değerlendirmektir, kişisel konulara yer verilmemelidir. Bu nedenle, "özel" ve 
"kamusal" alana tam olarak neyin ait olduğunu açıklamak yararlı olabilir. 

Bireysel olarak bu araç tanıştığınız kişiyi tanımak için kullanılır. Kişinin hayat hikayesini ele 
almak için kullanılabilir. Kişi kendi yaşam çizgisini çizer ve hikayenin keşfi söz konusu olduğunda 
danışman yardımcı olur. 

Bu görsel süreç, hedef grubumuzdaki (mülteciler) birçok kişi için sadece kelime kullanmaktan 
çok daha iyi çalışıyor. 

Amaç, katılımcının kendi yaşam öyküsünü anlatmak için kendi sözcüklerini kullanabilmesi, 
kendi kronolojisini, kalıplarını, vb. görsel olarak görebilmesidir. 

Yıl/tarih kullanmak ve kişinin yaşını yazmak faydalı olacaktır. Yol boyunca semboller vb. çizmek 
de iyidir. Danışman ayrıca gelecekle ilgili planları veya istekleri de sormalıdır. 

Bu araç daha açık ve gayri resmi bir konuşma elde etmeye yardımcı olur. Gevşemeye ve daha 
iyi bir "akış" elde etmeye yardımcı olur. 

Bu egzersiz daha küçük gruplarda da kullanılabilir. Farklı yaşam çizgilerinden birlikte geçmek ve 
bunları herkesin katılımıyla tartışmak son derece yararlı olabilir. Ayrıca, hayat çizgilerinden 
alınan bilgileri düzenlemek için RIASEC kodlarını (Hollanda) kullanmak da bir seçenek olabilir. 
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Ortak: Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo 
 

ARACIN ADI: SØT-modellen (konuşma araçları = şimdiki durum, ø = arzular, T = 
ölçümler) 

 

Bu aracı kim kullanıyor? (profesyonel rol, 
örneğin danışman, eğitmenler, sosyal 
hizmet uzmanı...) 

Bu araç öğretmenler, danışmanlar, sosyal hizmet 
uzmanları veya gruplar halinde kişisel kariyer gelişimi 
veya gelişimi ile çalışan diğer profesyoneller tarafından 
kullanılabilir. Model, çatışmaları çözmek ve işbirliğini 
geliştirmek için de kullanılabilir. 

Yolun hangi aşamasında kullanılabilir? 
(lütfen, modelin görselini referans 
olarak kullanın) 

Aşama 1 ve 2’de kullanılabilir. Fakat aşama 4’te de 
kullanılabilir. 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için 
kullanılır? 

Araç, insanların profesyonel veya özel hayatında 
engellerin / sorunların nerede oluştuğunu 
haritalamak için kullanılabilir. 
Netleştirmek için  
Analiz etmek için 
Sahip olduğunuz şey 
Neye ihtiyacınız var 
/ne istiyorsunuz 
Oraya nasıl 
ulaşabilirsiniz  
Ve sonra ne olacak? 

Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

Bu araç herhangi bir hedef grup veya kişi tipi 
(persona) ile kullanılabilir. Özellikle yeni insanlarla 
tanıştığınızda kullanımı kolaydır (aşama 1). 
Gruplarda kullanmak için mükemmel bir araçtır. 4. 
aşamada danışman veya öğretmen kişilerle ilk kez 
bir araya gelebilir ve dolayısıyla sonrasında çok 
yararlı olabilir. 

İpuçları ve öneriler: en iyi şekilde 
kullanmak için ne yapmalı? 

Bu araçla gruplarda çalışıyorsanız; daha önce aynı 
eğitim seviyesine sahip katılımcıları seçmeye dikkat 
edin. 

İpuçları ve öneriler: kullanırken ne 
YAPMAMALI? 

Hiçbiri. 

Aracı, farklı bir ortağın kendine özgü 
bağlamında (örneğin, kültürel farklılık 
sorunları varsa, veya bazı hassas 
konular varsa... ) kullanabilmesi için 
ipuçları (varsa)  

Bazı kültürlerden bazı kişilerin özel bilgi olarak 
gördükleri bilgileri gruplar halinde paylaşmakta 
zorlanabileceğini unutmayın. 
Gruplarla çalışırken cinsiyet konusunun farkında 
olun, bazılarına karma cinsiyet gruplarında olmak 
zor gelebilir. 
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SØT aracı (GAP analizi) 
 

 

Bu araç Kjartan Skogly Kversøy ve Marit Hartviksen tarafından geliştirilmiştir. 

Araç ilk bakışta başka bir "GAP analiz aracı" gibi görünebilir. Ancak, daha karmaşıktır ve 
ihtiyaçlara bağlı olarak birçok farklı yöne genişletilebilir. Araç kariyer danışmanlığında 
kullanılabilir, daha iyi iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için kullanılabilir ve çatışmaların ve 
zor durumların üstesinden gelmek için kullanılabilir. Aracın çekirdeği değişimdir. 

SØT kullanan bu alıştırma, katılımcıların yazabiliyor olmasını gerektirir. Bireysel olarak veya 
gruplar halinde yapılabilir. 

Amaç: İstenilen meslek/eğitim için yeterliliğin ve yetersizliğin değerlendirilmesi. 
Yetkinlik, beceri ve iş gereksinimlerini aksettirmeye katkıda bulunmak. 

Yetkinliğin ne olduğunu açıklayın ve farklı işler için gereksinimlerin neler olduğundan 
bahsedin. Ülkeler arasındaki farklılıkları vurgulamak önemlidir. 

• Bilgi 
• Beceriler, 
• Özellikler 
• Tutum 

Bazı iş ilanları örnekleri bulun (interneti kullanın) ve şartların neler olduğu hakkında 
konuşun. Büyük bir grupla çalışıyorsanız, bunu büyük bir ekranda göstermek faydalıdır. 

Formu dağıtın (aşağıdaki örnek). Tam olarak istediğiniz gibi elde etmek için elbette bu 
formun kendi sürümünüzü yapabilirsiniz. 

Gruplar halinde: Hem resimleri, çizimleri hem de metni kullanmak mümkündür. Sağ tarafta 
(Ø = istenen durum) katılımcılar hangi işi istediklerini açıklamalıdır. Birden fazla iş 
istiyorlarsa, her iş için bir form doldurmaları gerekir. Bunun yanında, seçilen işle (bilgi, 
beceri, özellikler ve tutum) ilgili olarak daha önce hangi niteliklere sahip olduklarını 
yazmalıdırlar. Ayrıca hangi niteliklerden yoksun olabileceklerini de yazmalıdırlar. Egzersizin 
bu kısmı ayrı ayrı yapılmalıdır, ancak danışman veya öğretmen yardımcı olmak için etrafta 
dolaşmalıdır. 

Sol altta (S = mevcut durum) katılımcılar mevcut durumlarını açıklamalıdır. Bu, gruba bağlı 
olarak az çok kişisel olabilir. Ancak, bazı insanların gruplar halinde kendileri hakkında 
konuşmaktan hoşlanmadığını unutmayın. Bu nedenle, ağırlıklı olarak eğitim / iş üzerinde 
durulmalıdır. 

T, istediğiniz duruma (S) ulaşmak için önlemleri, ne yapmanız gerektiğini, adımları ve hangi sırayla 
olduğunu açıklar. Kişinin bir plana bağlı olması çok önemlidir. Neyi hedeflemeye hazırsın? Ne zaman 
yapmak istiyorsun? Bunu yaptığınızda bana biraz geri bildirimde bulunabilir misiniz? Uygulanması 
çok zor olmayan bazı kısa vadeli hedefler üzerinde anlaşmak önemlidir. Önlemler somut, 
uygulanabilir ve zamanlanmış olmalıdır. Farkında olun! Birçok (ve mümkün olmayan) uzun vadeli 
hedefler kolayca motivasyon kaybına yol açabilir. 

 
 
 

Başka bir varyasyon: 

Katılımcılar çiftler halinde birlikte oturabilir ve birbirleriyle mülakat yapabilirler. Danışman 
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gerekirse bazı sorular iletebilir. 
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• Bu işteki görevler nelerdir? 
• Daha önce hangi görevlerle ilgili deneyiminiz var? 
• Nede iyisin? 
• İlginç olan nedir? 
• Bu işe girmek için ne tür bir eğitime ihtiyacınız var? 

 
 

 
Çizimin alındığı kitap: "Samarbeid og konflikt - to sider av sammme sak" (İşbirliği ve çatışma – aynı madalyonun iki yüzü), 
Kversøy/Hartviksen. 
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Ortak: Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo 
 

ARACIN ADI: Vip24 
 

Bu aracı kim kullanıyor? (profesyonel 
rol, örneğin danışman, eğitmenler, 
sosyal hizmet uzmanı...) 

Kariyer rehberliği danışmanları, kamu çalışma 
ofislerindeki danışmanlar, psikologlar, işe alım 
profesyonelleri. 

Yolun hangi aşamasında 
kullanılabilir? (lütfen, modelin 
görselini referans olarak kullanın) 

Aşama 2 ve 3’te kullanılabilir. 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için 
kullanılır? 

Amaç, insanların hangi ilgi alanlarına, tercihlere, 
değerlere ve kişilik özelliklerine sahip olduğunu tespit 
etmektir. İnsanların kendilerini daha iyi tanımalarını 
sağlamak ve enerji dengelerinde nerede bir "sızıntı" 
olduğunu bulmak. İşe alım süreçlerinde de kullanılabilir. 
VIP24, insanların yaşamlarına ve zorluklarına karşı 
bütüncül bir yaklaşım sergiliyor. Araç, tek bir araçta farklı 
araçlardan oluşur (7 farklı profil). Araç, kullanıcıyı 
değişim için güçlendirir. 

Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

Herhangi bir hedef grupla kullanılabilir. Dijital sürüm 
temel dijital beceriler ve temel dil bilgisi gerektirir (en 
azından yerel dilde veya İngilizcede B1-B2) 
Okuma/yazma bilmeyenler veya yerel dil/İngilizce 
bilmeyenler için aracın BIIP sürümünü (resim kartları) 
kullanmak daha iyidir. Kim oldukları, hangi ilgi alanlarına, 
değerlere ve tercihlere vb sahip olduklarını daha çok 
düşünmeleri gerekenler tarafından kullanılabilir. Kartlar 
çok yönlüdür ve birçok farklı şekillerde ve diğer araçlarla 
birlikte kullanılabilir. 

İpuçları ve öneriler: en iyi şekilde 
kullanmak için ne yapmalı? 

BIIP sürümünü (resimli kartlar) gruplar halinde 
kullanıyorsanız, bir grupta en fazla 6 katılımcı önerilir. 
Gerekirse, rehberlik oturumunda her zaman bir çevirmen 
kullanın. 

İpuçları ve öneriler: kullanırken ne 
YAPMAMALI? 

Kişileri yanlış bir yöne yönlendirebileceğinden sonuçları 
çok fazla bire bir okumamaya dikkat edin. Sonuçlar 
yalnızca (her zaman) tartışma ve düşünme platformu 
olarak kullanılmalıdır. 
Dijital sürümü belirli bir eğitim seviyesine (minimum 
ilkokul) sahip olmayanlarla kullanmayın. 

Aracı, farklı bir ortağın kendine 
özgü bağlamında (örneğin, kültürel 
farklılık sorunları varsa, veya bazı 
hassas konular varsa... ) 
kullanabilmesi için ipuçları (varsa)  

Sağlık sorunları bazı kişiler için hassas bir konu olabilir, bu 
nedenle profil oluşturma aracını sağlık ve yaşam tarzı 
(livsstilshjulet) için kullanıyorsanız dikkatli olun. Alkol, 
uyuşturucu kullanımı, ruhsal bozukluklar vb problemleri 
tespit edebilir. 
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VIP 24 
 

 

 
 

 

Vip24, Norveçli Conexus şirketi tarafından geliştirilen lisanslı bir araçtır. Araç, internetteki diğer 
ücretsiz kaynaklardan da (kısmen) kullanılabilen farklı öğelerden / profillerden oluşur. Yani bu araç 
esas olarak bir ilham kaynağı olarak kullanılabilir. 

Hedef grubumuzda Norveççe veya İngilizce yeterli dijital beceri ve dil bilgisine sahip olanlar Vip24'i 
dijital bir öz değerlendirme aracı olarak kullanabilirler. Bu dijital araç çok karmaşıktır ve yedi farklı 
profil oluşturma aracından oluşur. Amaç kişiyi 24 saatlik bir perspektifte (bütüncül yaklaşım) 
görmektir. 

Yeterli dijital/dil becerisine sahip olmayanlar için, aracın resim tabanlı sürümü (Vip24 BIIP) 
kullanımı son derece verimli bir araçtır (hem bireysel hem de grup oturumlarında). 

BIIP aracı John Holland RIASEC sistemine (Hexagon) dayanmaktadır. RIASEC kodları, onun kariyer 
ve mesleki seçim teorisine referansta bulunur (kişilik tiplerine dayanarak). 

Altı farklı RIASEC tipi vardır: 

• Gerçekçi/pratik tip (sarı) 

• Araştırmacı, akademik tip (turuncu) 

• Sanatsal, yaratıcı tip (açık mavi) 

• Sosyal, yardımcı tip (leylak) 

• Girişimci, ikna edici tip (koyu mavi) 

• Geleneksel, organizatör tipi (yeşil). 
 

Aşağıda aracın bazı resimlerini ve nasıl kullanılabileceğini görebilirsiniz: 
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RIASEC modeli ve "merdivenler" (dengeli bir yaşam yaşayıp yaşamadığınızı gösterir), 
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Her RIASEC kategorisinde birçok farklı resim kartı vardır. Bazıları çalışma ortamlarının 
resimleri, bazıları sosyal durumların resimleri, bazıları etkileşime giren insan gruplarını 
gösteriyor, bazıları duyguları gösteriyor, bazıları yalnız çalışan insanları gösteriyor vb. Bu 
nedenle, kartlar çok yönlüdür ve bunları birçok farklı ortamda kullanmak mümkündür. 
"HAYIR" (yeşil), EVET (kırmızı) ve EMİN DEĞİL (sarı) gösteren metin kartları da vardır. 
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Ek IV 

Scottish Wider Access Programı West SCIO’dan Araç Seti 

Ortak: SWAPWest 
 

ARACIN ADI: Yüksek Öğrenim için SWAPWest Hazırlanma: Durum Değerlendirmesi 1 

Çevrimiçi adresi: http://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-students-september 
 

Bu aracı kim kullanıyor? (profesyonel 
rol, örneğin danışman, eğitmenler, 
sosyal hizmet uzmanı...) 

Eğitmenler ve bireyler 

Yolun hangi aşamasında 
kullanılabilir? (lütfen, modelin 
görselini referans olarak kullanın) 

Aşama 4 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için 
kullanılır? 

Durum Değerlendirmesi 1 çalışma kitabı, SWAPWest'in 
Yükseköğretime Hazırlık modülünün bir parçasıdır. Durum 
Değerlendirmesi, öğrencileri kişisel becerileri ve 
yetkinlikleri tanımaya ve iyileştirme alanlarını belirlemeye 
teşvik eder. Çalışma kitabı, şu amaçlarla bir dizi soru 
sorar: son başarıları tanımlamak; bu başarıları kişisel ve 
sosyal yetkinliklerle ilişkilendirmek; temel becerileri 
tanımlamak; bu becerileri öğrenme için gerekli olanlarla 
ilişkilendirmek; iyileştirme alanlarını belirlemek ve 
eksikliklere ulaşmak için hedefler belirlemek. Bu araç bir 
Word belgesi (SWAPWest web sitesinden indirilebilir) 
veya çevrimiçi bir form olarak kullanılabilir. 
Temel beceriler şunlardır: 
• İletişim 
• Başkalarıyla Çalışmak 
• Matematiksel beceri 
• Bilgi Teknolojisi 
• Problem Çözme 

• Düşünme 
Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

Eğitime erişmek isteyen ve temel yetkinliklerinin seviyesini 
bilmek isteyen bireyler. Bireyler aracı çevrimiçi olarak 
tamamlar ve daha sonra iyileştirme alanlarını ele almak 
için bulguları rehberlik danışmanının bir öğretmeniyle 
tartışırlar. 

İpuçları ve öneriler: en iyi şekilde 
kullanmak için ne yapmalı? 

Ne konuda eğitim açmak ve hangi alanda çalışmak 
istedikleri hakkında iyi bir fikri olanlarla en iyi şekilde 
kullanılır 
 

İpuçları ve öneriler: kullanırken ne 
YAPMAMALI? 

Yeni göçmenlerle kullanmayın 

Aracı, farklı bir ortağın kendine 
özgü bağlamında (örneğin, 
kültürel farklılık sorunları varsa, 
veya bazı hassas konular varsa... 
) kullanabilmesi için ipuçları 
(varsa)  

 

http://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-students-september
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Form_A1 - “Öz değerlendirme araçları belirleme” 
 

Kısım 1 - ARAÇ 

Araç Kodu P301 

Tanımlayıcı bilgiler 

Aracın adı (İngilizce) SWAPWest Preparation for Higher Education: Taking Stock 1 

Aracın adı (orijinal 
dilde) 

SWAPWest Yüksek Öğrenime Hazırlık: Durum Değerlendirmesi 1 

Yazar(lar) SWAPWest 

Yayın tarihi 2019 

Aracın web sitesine 
bağlantı 

http://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-students- 
september 

Tasarlandığı 
bağlam 

Yüksek Öğrenim (kolej) 

Aracın açıklaması 

Kısa açıklama 
(maks. 1000 
karakter) 

Durum Değerlendirmesi 1 çalışma kitabı, SWAPWest'in 
Yükseköğretime Hazırlık modülünün bir parçasıdır. Durum 
Değerlendirmesi, öğrencileri kişisel becerileri ve yetkinlikleri 
tanımaya ve iyileştirme alanlarını belirlemeye teşvik eder. Çalışma 
kitabı, şu amaçlarla bir dizi soru sorar: son başarıları tanımlamak; bu 
başarıları kişisel ve sosyal yetkinliklerle ilişkilendirmek; temel 
becerileri tanımlamak; bu becerileri öğrenme için gerekli olanlarla 
ilişkilendirmek; iyileştirme alanlarını belirlemek ve eksikliklere 
ulaşmak için hedefler belirlemek. Bu araç bir Word belgesi 
(SWAPWest web sitesinden indirilebilir) veya çevrimiçi bir form 
olarak kullanılabilir. 

Aracın tipi □ Anket 

□ Test 
• Kartlar 
• Yazılım 

X Diğer: Çalışma Kitabı 

Aracın amacı X Okul / eğitim rehberliği 
• İş rehberliği 

X Kişisel güçlendirme 
• Diğer   

Yönetim tipi X çevrimiçi 
X çevrimdışı 

http://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-students-september
http://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-students-september
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Geri bildirim tipi X Geri bildirim yok 

□ Otomatik standartlaştırılmış geri bildirim 

□ Bir danışmandan kişiselleştirilmiş geri bildirim 
• Diğer   

Erişilebilirlik X Araca çevrimiçi erişilebilir ve bağımsız olarak serbestçe kullanılabilir 

□ Araca çevrimiçi olarak erişilebilir ve kayıt olduktan sonra kullanılabilir 

□ Araca bir merkezde / ofiste erişilebilir ve bağımsız olarak kullanılabilir 

□ Araca bir merkezde / ofiste erişilebilir ve bir danışmanlık hizmetinin bir 
parçası olarak kullanılabilir 
 

Lisans X Herkes için ücretsiz araç 

□ Bazı şahıs tipleri için ücretsiz araç (belirtin: ) 

□ Herkes için ücretli araç 

Faktörler / araç aracılığıyla değerlendirilen yetkinlikler 

no. Faktörün adı 
/ yetkinlik 

Açıklama 

1 Kişilerarası 
Beceriler 

• İletişim 
• Başkalarıyla Çalışmak 

2 Akademik        •       Matematiksel beceri 
       •       Bilgi Teknolojisi 

3 Bilişsel • Problem Çözme 
• Düşünme 

Hedef Kitle 

Yaş □ Gençler □ Gençler X Yetişkinler □ Belirtilmedi 

Durum □ Eğitimde ya da çalışma hayatında yer almayanlar X Öğrenciler □ İşçiler □ 
İşsizler □ Emekliler □ Diğer □ Belirtilmedi 

Cinsiyet □ Kadınlar □ Erkekler X Belirtilmedi 

Sosyal 
marjinallik 
durumu 

X Düşük eğitimli insanlar 

□ Engelliler 

□ Uyuşturucu bağımlıları veya alkolikler 

□ Mahkumlar 

• Göçmenler veya sığınmacılar veya mülteciler 

• Uzun süreli işsizler 

□ İnsan Kaçakçılığı mağdurları 

□ Evsiz 

□ Diğer  
□ Belirtilmedi 

Aracın doğrulanması: Aracın geçerliliğini gösteren belgeler 

n. Tipi Referanslar 

1 O https://www.planitplus.net/Institutions/ViewCourse/9848 

https://www.planitplus.net/Institutions/ViewCourse/9848
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2 O Stephen O’Brien ve Mairtin O Fathaigh, Learning Partnerships for 
Social Inclusion: Exploring Lifelong Learning Contexts, Issues & 
Approaches (Glasgow: Oak Tree eWare, 2007) 

3 O Paul Bridges ve Mark Flin (eds.), Making Sense of Credit and 
Qualification Frameworks in the UK/Europe (Derby: University of 
Derby), s. 112 

4 P Helen Cormack, Widening Access Indicators for Guidance of Students: 
Final Report (Glasgow: SWAPWest, 2016) 

 

Kısım 2 - PRATİK 

PRATİK n. P301 Başlık: Yüksek Öğrenime Hazırlık 

Yer (Eyalet, bölge, özel bölge ...) İskoçya, Paisley 

Gerçekleştiren taraf (adı) West College Scotland 

Gerçekleştiren taraf (tip) Kolej 

Amaç / pratiğin hedefleri Öğrenme için temel becerileri belirleme ve geliştirme 

Pratiğin açıklaması (etkinlikler, 
aşamalar ...)  

Çalışma sayfalarının Grup/Bağımsız tamamlanması  
Bağımsız düşünme 
Temel becerileri belirlemek için grup çalışması 
Öğrenme yetkinliklerinin bağımsız gelişimi 
 

Hedef grup (lar) Düşük vasıflı yetişkinler 

Projenin / deneyimin sonuçları SWAPWest yıl sonu *profilinde doğrulanan 
etkinliğin tamamlanması 

*öğrenci karnesine eşdeğer 

Referans literatürü / bibliyografik belirtimler 

n. Tipi Referanslar 
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Ortak: SWAPWest 
 

ARACIN ADI: Öz değerlendirme araçları belirleme 

Çevrimiçi adresi: https://www.myworldofwork.co.uk/tools/about-me/start 
 

Bu aracı kim kullanıyor? (profesyonel 
rol, örneğin danışman, eğitmenler, 
sosyal hizmet uzmanı...) 

Kariyer danışmanları ve iş koçları 

Yolun hangi aşamasında 
kullanılabilir? (lütfen, modelin 
görselini referans olarak kullanın) 

Aşama 3 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için 
kullanılır? 

Çalışma Dünyam 'Beceri Gezgini Aracı', katılımcıların 
kişisel, sosyal ve öğrenme yetkinliklerini belirlemelerine 
yardımcı olur ve uygun istihdam biçimleri önerir. 
Katılımcıların şu anda sahip oldukları bir dizi yetkinlik 
arasından seçim yapmalarına izin veren araç, bu 
yetkinliklere uygun işler önerir. Bu araç çevrimiçi bir anket 
olarak kullanılabilir (Skills Development Scotland web 
sitesinden erişilebilir). 
Ayrıca, şunları içeren temel becerileri de değerlendirir: 

         
• Etik 
• Güvenilirlik 
• Kendini tanıma 
• Analiz 
• Hatırlama 
• Anlama 
• Dinleme 
• Okuma 
• Teknoloji ile çalışma 
• Yazılı iletişim 
• Bir plan geliştirme 
• Fikirlerin uygulanması 
• Kaynakları yönetme 
• Risk alma 
• Benlik saygısı 
• İnisiyatif alma 
• Zaman yönetimi 
• Empati kurma 
• Saygı duyma 
• Toplumsal vicdan 
• Yaratıcı 
• Tasarım 
• Yenilikçi 
• Becerikli 
• Değerlendirme 
• Problem çözme 
• Sayılarla çalışma 
• İlişkiler kurma 
• Uzlaşmacı 
• İşbirlikçi 
• Arabulucu 

https://www.myworldofwork.co.uk/tools/about-me/start
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 • İletişimi ağı kurma 
• Destekleme 
• Detaylara dikkat 
• Konsantre olma 
• Filtreleme 
• Sıralama 
• Koçluk 
• Temsilci seçme 
• Karar verme 
• Mentorluk 
• Başkalarını motive etme 
• Pazarlık 
• Sorumluluk alma 
• Gözlem 
• Sorgulama 
• Araştırma 

Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

İşsiz ve işe hazır 

İpuçları ve öneriler: en iyi şekilde 
kullanmak için ne yapmalı? 

BT becerilerine ve iyi dil yeteneğine sahip kişilerle kullanın. 
Bireyler etkinlikleri tamamlar ve yanıtları, hangi seviyelerde 
olduklarını söyleyen ve ne tür işlerin özellikle uygun 
olacağını öneren bir algoritma ile değerlendirilir. 

İpuçları ve öneriler: kullanırken ne 
YAPMAMALI? 

Mükemmel dil becerilerine sahip olmadıkları ve çalışmaya 
hazır olmadıkları sürece yeni göçmenlerle kullanmayın 

Aracı, farklı bir ortağın kendine 
özgü bağlamında (örneğin, 
kültürel farklılık sorunları varsa, 
veya bazı hassas konular varsa... ) 
kullanabilmesi için ipuçları 
(varsa)  

Bu, oldukça iyi İngilizce bilen bireylerle iyi çalışacaktır 
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Form_A1 - “Öz değerlendirme araçları belirleme” 

 

Kısım 1 - ARAÇ 

Araç Kodu P303 

Tanımlayıcı bilgiler 

Aracın adı (İngilizce)   Skills Development Scotland: My World of Work – Skills 

Explorer Tool 

Aracın adı (orijinal dilde) Skills Development Scotland: İş Dünyam – Beceri 
Gezgini Aracı 

Yazar(lar) Skills Development Scotland 

Yayın tarihi  

Aracın web sitesine bağlantı https://www.myworldofwork.co.uk/tools/about-me/start 

Tasarlandığı bağlam Çevrimiçi 

Aracın açıklaması 

Kısa açıklama (maks. 1000 
karakter) 

Çalışma Dünyam 'Beceri Gezgini Aracı', katılımcıların kişisel, 
sosyal ve öğrenme yetkinliklerini belirlemelerine yardımcı olur 
ve uygun istihdam biçimleri önerir. Katılımcıların şu anda sahip 
oldukları bir dizi yetkinlik arasından seçim yapmalarına izin 
veren araç, bu yetkinliklere uygun işler önerir. 
Bu araç çevrimiçi bir anket olarak mevcuttur (Skills 
Development Scotland web sitesinden erişilebilir). 

Aracın tipi ☐ Anket 
• Test 
• Kartlar 

X Yazılım 
• Diğer    

Aracın amacı • Okul / Eğitim rehberliği  

X İş rehberliği 
• Yazılım 

X Kişisel güçlendirme 
• Diğer    

Yönetim tipi X çevrimiçi 
□ çevrimdışı 

https://www.myworldofwork.co.uk/tools/about-me/start
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Geri bildirim tipi □ Geri bildirim yok 

X Otomatik standart geri bildirim 

☐ Bir danışmandan kişiselleştirilmiş geri bildirim 
• Diğer    

Erişilebilirlik □Araca çevrimiçi erişilebilir ve bağımsız olarak serbestçe 
kullanılabilir 

X Araca çevrimiçi olarak erişilebilir ve kayıt olduktan sonra 
kullanılabilir 

□ Araca bir merkezde / ofiste erişilebilir ve bağımsız olarak 
kullanılabilir 

□ Araca bir merkezde / ofiste erişilebilir ve bir danışmanlık 
hizmetinin bir parçası olarak kullanılabilir 
 

Lisans X Herkes için ücretsiz araç 
□ Bazı şahıs tipleri için ücretsiz araç (belirtin: ) 
□ Herkes için ücretli araç 

Faktörler / araç aracılığıyla değerlendirilen yetkinlikler 

no. Faktörün adı 

/ yetkinlik 

Açıklama 

1 Dürüstlük • Etik 
• Güvenilirlik 
• Öz farkındalık 
 

2 Anlamlandırma • Analiz 
• Hatırlama 
• Anlama 

 

3 İletişim • Dinleme 
• Okuma 
• Teknoloji ile çalışma 
• Yazılı iletişim 

 

4 Girişkenlik • Bir plan geliştirme 
• Fikirlerin uygulanması 
• Kaynakları yönetme 
• Risk alma 
• Benlik saygısı 
• İnisiyatif alma 
• Zaman yönetimi 

5 Duygu • Empati kurma 
• Saygı duyma 
• Toplumsal bilinç 
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6 Yaratıcılık • Yaratıcı 
• Tasarım 
• Yenilikçi 
• Becerikli 
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7 Eleştirel düşünme • Değerlendirme 
• Problem çözme 
• Sayılarla çalışma 

 

8 İşbirliği yapma • İlişkiler kurma 
• Uzlaşmacı 
• İşbirlikçi 

          • Arabulucu 
• İletişimi ağı kurma 
• Destekleme 

 

9 Odaklanma • Detaylara dikkat etme 
• Konsantre olma 
• Filtreleme 
• Sıralama 

 

10 Liderlik • Koçluk 
• Temsilci seçme 
• Karar verme 
• Mentorluk 
• Başkalarını motive etme 
• Pazarlık 
• Sorumluluk alma 

 

11 Merak • Gözlem 
• Sorgulama 
• Araştırma 

 

Hedef Kitle 

Yaş □ Ergenler □ Gençler □ Yetişkinler X Belirtilmedi 

Durum □ Eğitimde ya da çalışma hayatında yer almayanlar □ Öğrenciler □ 
İşçiler □ İşsizler □ Emekliler □ Diğer  X Belirtilmedi 

Cinsiyet □ Kadınlar □ Erkekler X Belirtilmedi 

Sosyal marjinallik 
durumu 

□ Düşük eğitimli insanlar 

□ Engelliler 

□ Uyuşturucu bağımlıları veya alkolikler 

□ Mahkumlar 

• Göçmenler veya sığınmacılar veya mülteciler 

• Uzun süreli işsizler 

□ İnsan Kaçakçılığı mağdurları 

□ Evsiz 

□ Diğer  
X Belirtilmedi 

Aracın doğrulanması: Aracın geçerliliğini gösteren belgeler 

n. Tipi Referanslar 
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1 R Eğitim İskoçya, '1 Ağustos 2014 – 31 Temmuz 2015 döneminde İskoçya 
kolejlerinde Eğitim İskoçya değerlendirme etkinliği bulguları hakkında 

SCF [İskoç Fon Konseyine Yıllık Rapor] - 28/05/2020 tarihinde şu 
adreste erişildi: 
https://education.gov.scot/Documents/AnnualReporttoSFC18121 
5.pdf 

2   

3   

4   

 

Kısım 2 - PRATİK 

PRATİK n. P302 Başlık: Skills Development Scotland: Çalışma Dünyam – 
Beceri Kaşifi Aracı 

Yer (Eyalet, bölge, 
özel bölge ...) 

İskoçya 

Gerçekleştiren taraf (adı) Skills Development Scotland 

Gerçekleştiren taraf (tip) Kariyer Hizmeti 

Amaç / pratiğin hedefleri Katılımcının becerileriyle eşleşen istihdam türlerini belirlemek 

Pratiğin açıklaması 
(etkinlikler, 
aşamalar ...)  

Çevrimiçi anket, katılımcılardan kategorilere ayrılmış bir beceri 
listesinden en fazla on yetkinlik seçmelerini ister. Araç daha 
sonra istihdam için seçenekler sunar. 

Hedef grup (lar) İşsizler 

Projenin / deneyimin 
sonuçları 

Katılımcılar becerilerine bağlı istihdam seçenekleri alırlar. 

Referans literatürü / bibliyografik belirtimler 

n. Tipi Referanslar 

https://education.gov.scot/Documents/AnnualReporttoSFC181215.pdf
https://education.gov.scot/Documents/AnnualReporttoSFC181215.pdf
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Ortak: SWAPWest Scotland 
 

ARACIN ADI: Önceki Öğrenimin Tanınması Araç Seti 

Çevrimiçi adresi: https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/ 
 

Bu aracı kim kullanıyor? (profesyonel rol, 
örneğin danışman, eğitmenler, sosyal 
hizmet uzmanı...) 

Eğitim danışmanları ve eğitim kurumlarına kabul 
personeli 

Yolun hangi aşamasında kullanılabilir? 
(lütfen, modelin görselini referans 
olarak kullanın) 

Aşama 4 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için 
kullanılır? 

Önceki Öğrenmenin Tanınması (RPL), bireylerin 
kişisel ve kariyer gelişimini desteklemek için iş tabanlı 
bir ortamda ve yaşam deneyiminden elde edilen 
öğrenimlerinin tanınabileceği anlamına gelir. 
 
RPL araç seti, kullanıcıların geçmiş deneyimleri 
hatırlamalarına ve pekiştirmelerine, hangi 
aktarılabilir becerilere ve öğrenmeye ulaşıldığını ve 
bu başarıların daha sonra yaşam boyu hedeflerin ve 
arzuların peşinden koşmak için nasıl 
kullanılabileceğini belirlemelerine olanak tanır. 
 
RPL araç seti, kullanıcıların dinamik bir ekonomik 
ortamda kişisel, kariyer veya eğitim hedeflerine 
ulaşmak için öğrenmenin nerede gerçekleştiğini ve 
bunun nasıl gösterileceklerini anlamalarına yardımcı 
olacak senaryolar ve sonuçlar önerecek bir kılavuz 
aracıdır. 

 
Ayrıca temel becerileri de içerir: 

• Düşünme 
• Benlik Saygısı 
• Karar verme 
• Problem çözme 
• Değişimi Yönetme 
• Başarıyı gözden geçirme 
• Hedeflere ulaşma 

Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

Nitelikleri veya deneyimleri hakkında belge 
kanıtlarından yoksun olan bireyler 

İpuçları ve öneriler: en iyi şekilde kullanmak 
için ne yapmalı? 

İşe yerleştirme veya akademik derslere kayıt için 
kanıta ihtiyaç duyanlarla birlikte kullanın. Bu kişilerin 
ayrıca Bilgi Teknolojileri (BT) konusunda oldukça 
bilgili olmaları ve makul dil becerilerine sahip 
olmaları gerekir. 
 

İpuçları ve öneriler: kullanırken ne 
YAPMAMALI? 

Kendi ülkelerinde edindikleri deneyim veya 
niteliklere sahip olduklarını iddia etmedikçe, yeni 
gelenlerle birlikte kullanmayın. 

https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/
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Aracı, farklı bir ortağın kendine özgü 
bağlamında (örneğin, kültürel farklılık 
sorunları varsa, veya bazı hassas konular 
varsa... ) kullanabilmesi için ipuçları (varsa) 
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Çevrimiçi adresi: https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/ 
 

 

https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/
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Form_A1 - “Öz değerlendirme araçları belirleme” 

 

Kısım 1 - ARAÇ 

Araç Kodu P304 

Tanımlayıcı bilgiler 

Aracın adı (İngilizce) Recognition of Prior Learning Toolkit 

Aracın ismi (orijinal 
dilde) 

Önceki Eğitimin Tanınması Araç Seti 

Yazar(lar) İskoç Kredi ve Yeterlilikler Çerçevesi (SCQF) 

Yayın tarihi ??? 

Aracın web sitesine 
bağlantı 

https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for- 
learners/ 

Tasarlandığı 
bağlam 

Çevrimiçi 

Aracın açıklaması 

Kısa açıklama 
(maks. 1000 
karakter) 

Önceki Eğitimin Tanınması (RPL), bireylerin kişisel ve kariyer 
gelişimini desteklemek için, iş tabanlı bir ortamda ve yaşam 
deneyiminden elde edilen öğrenme için tanınmaları anlamına gelir. 

RPL araç seti, kullanıcıların geçmiş deneyimleri düşünmesine ve 
pekiştirmesine, hangi aktarılabilir becerilere ve öğrenmeye 
ulaşıldığını ve bu başarıların daha sonra yaşam boyu hedeflerin ve 
hedeflerin peşinden koşmak için nasıl kullanılabileceğini 
belirlemesine olanak tanır. 

RPL araç seti, dinamik bir ekonomik ortamda kişisel, kariyer veya 
eğitim hedeflerine ulaşmak için, kullanıcıların öğrenmenin nerede 
gerçekleştiğini ve bunun nasıl gösterileceğini anlamalarına yardımcı 
olacak senaryolar ve sonuçlar önerecek bir kılavuz aracıdır. 

 
Bu araç SCQF web sitesinden çevrimiçi olarak edinilebilir. 

Aracın tipi ☐ Anket 
☐ Test 
• Kartlar 
X Yazılım 
☐ Diğer:    

https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/
https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/
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Aracın amacı X Okul / eğitim rehberliği 

 X İş rehberliği 
X Kişisel güçlendirme 
• Diğer   

Yönetim tipi X çevrimiçi 
☐ çevrimdışı 

Geri bildirim tipi □ Geri bildirim yok 

X Otomatik standart geri bildirim 

☐ Bir danışmandan kişiselleştirilmiş geri bildirim 
Diğer  

Erişilebilirlik X Araca çevrimiçi erişilebilir ve bağımsız olarak serbestçe kullanılabilir 

□ Araca çevrimiçi olarak erişilebilir ve kayıt olduktan sonra kullanılabilir 

□ Araca bir merkezde / ofiste erişilebilir ve bağımsız olarak 
kullanılabilir 

□ Araca bir merkezde / ofiste erişilebilir ve bir danışmanlık hizmetinin 
bir parçası olarak kullanılabilir 
 

Lisans X Herkes için ücretsiz araç 
□ Bazı şahıs tipleri için ücretsiz araç (belirtin: ) 
□ Herkes için ücretli araç 

Faktörler / araç aracılığıyla değerlendirilen yetkinlikler 

no. Faktörün adı 
/ yetkinlik 

Açıklama 

1 Yaşam Becerileri 
• Düşünme 
• Benlik Saygısı 

3 Bilişsel 
• Karar verme 
• Sorun çözme 
• Düşünme 

4 Dönüşüm 
• Değişimi yönetme 

5 Sosyo- Duygusal 
yetkinlikler 

• Başarıyı gözden geçirme 
• Hedeflere ulaşma 

Hedef kitle 

Yaş □ Ergenler □ Gençler ☐ Yetişkinler X Belirtilmedi 

Durum ☐ Eğitimde ya da çalışma hayatında yer almayanlar □ Öğrenciler □ 

İşçiler ☐ İşsizler □ Emekliler  

□ Diğer X Belirtilmedi 

Cinsiyet □ Kadınlar □ Erkekler X Belirtilmedi 
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Sosyal marjinallik 
durumu 

□ Düşük eğitimli insanlar 

□ Engelliler 

□ Uyuşturucu bağımlıları veya alkolikler 

□ Mahkumlar 

• Göçmenler veya sığınmacılar veya mülteciler 

□ Uzun süreli işsizler 

□ İnsan Kaçakçılığı mağdurları 

□ Evsiz 

□ Diğer  
X Belirtilmedi 

Aracın doğrulanması: : Aracın geçerliliğini gösteren belgeler 

n. tipi Referanslar 

1 O Madhu Singh, Global Perspectives on Recognising Non-formal and 
Informal Learning: Why Recognition Matters (New York, Dordrecht 
ve London: Springer, 2015), 141 

2 O P. Werquin, ‘International Perspectives on the Definition of Lifelong  
Learning,’ in Matthias Rohs (ed.) Handbuch Informelles Lernen 
(Wiesbaden: Springer, 2016) 63 

3 0 Stephen Adam, ‘Why is the recognition of prior experiential learning 
important and what are the national and institutional implications of 
this for lifelong learning,’ in Andrejs Rauhvargers and Sjur Bergan 
(eds.) New Challenges in Recognition: Recognition of Prior Learning 
and Recognition in a Global Context (Strasbourg: Avrupa Konseyi 
Yayınları, 2008), 40 

4 0 Bertelsmann Stiftung (ed.), Kompetenzen anerkennen: Was 
Deutschland von anderen Staaten lernen kann (Gütersloh: Verlag 
Bertelsmann Stiftung, 2015) 

 

Kısım 2 - PRATİK 

PRATİK n. P302 Başlık: Önceki Eğitimin Tanınması Araç Seti 

Yer (Eyalet, bölge, 
özel bölge ...) 

İskoçya 

Gerçekleştiren taraf (adı) SCQF 

Gerçekleştiren taraf (tip) İskoçya'daki tüm yeterlilik seviyeleri için ulusal kredi transfer 
sistemi. 

Amaç / pratiğin hedefleri Önceki eğitimin (eğitim ve yaşamda) eğitime erişmek veya iş 
olanaklarını artırmak için nasıl kullanılabileceğini belirlemek. 
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Pratiğin açıklaması 
(etkinlikler, aşamalar ...)
  

Kullanıcılara önceki eğitim başarıları, becerileri ve öğrenme ile 
ilgili bir dizi senaryo ve istenen sonuçları (eğitim, istihdam) 
ayrıntılı olarak açıklayan bir dizi senaryo sağlanır. Denetim 
listesini tamamladıktan sonra, kullanıcılara seçilen senaryolara 
bağlı olarak daha fazla rehberlik sağlayabilecek merkezlere bir 
dizi bağlantı sağlanır. 
Alıştırmalar için şablonlar kullanıcılara yardımcı olmak için 
sağlanmıştır: düşünme; öğrenme ve becerileri belirlemek; 
öğrenme ve becerileri göstermek için destekleyici kanıtları 
belirlemek. 

Hedef grup (lar) Öğrenciler ve iş arayanlar 

Projenin / deneyimin 
sonuçları 

Başarıları ve aktarılabilir becerileri tanıyarak artan özgüven ve 
gelişmiş güven. 

Bireysel güçlü ve zayıf yönlerini kabul ederken iş veya eğitimle 
eşleştirilebilen öğrenmeyi tanıyarak yeni kariyer fırsatları veya 
öğrenici yolları planlamak. 

RPL, bir öğrenim programına kabul için standart giriş 
gereksinimleriyle karşılaştırılabilir olarak kabul edilebilecek 
öğrenmeyi göstermek için kullanılabilir. 
Bilgi, beceri ve kavrayış kanıtı sunarak normal öğrenim süresini 
kısaltmak için bir niteliğe doğru kredi kazanın. 

Referans literatürü / bibliyografik belirtimler 

n. tipi Referanslar 
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Form_A1 - “Öz değerlendirme araçları belirleme” 

 

Kısım 1 - ARAÇ 

Araç Kodu P302 

Tanımlayıcı bilgiler 

Aracın adı (İngilizce) SPARK – Community Resource Tool Kit 

Aracın ismi (orijinal 
dilde) 

SPARK – Topluluk Kaynak Araç Seti 

Yazar(lar) SWAPWest 

Yayın tarihi 2012 

Aracın web sitesine 
bağlantı 

http://www.scottishwideraccess.org/west-projects-spark- 
introduction 

Tasarlandığı 
bağlam 

Topluluk Merkezleri 

Aracın açıklaması 

Kısa açıklama 
(maks. 1000 
karakter) 

Spark Topluluk Kaynak Aracı Seti, örgün eğitimde önemli eksiklikleri 
olan yetişkinleri dahil etmeyi ve ileri eğitime ve istihdama 
yönelmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Topluluk 
uygulayıcıları, katılımcıları kişisel, sosyal ve öğrenme yetkinliklerini 
belirlemeye teşvik eden bir dizi etkinlikle yönlendirmektedir. Etkinlik 
programı, yetkin karar verme becerilerinin geliştirilmesine yol açar. 
Topluluk uygulayıcıları, öğrencilerin öğrenme için uygun konuları 
belirlemelerini (yetkinliklerine dayanarak), öğrenme merkezleri ile 
iletişime geçmelerini, eğitim programlarına kayıt olmalarını sağlamak 
üzere rehberlik hizmeti sunar. 

Bu araç bir dizi video, egzersiz sayfası ve kılavuz notu olarak 
kullanılabilir (SWAPWest web sitesinden indirilebilir. 
 

Aracın tipi X Anket 
X Test 
• Kartlar 
• Yazılım 

X Diğer: Çalışma Kitabı 

Aracın amacı X Okul / eğitim rehberliği  

X İş rehberliği 
X Kişisel güçlendirme 

http://www.scottishwideraccess.org/west-projects-spark-introduction
http://www.scottishwideraccess.org/west-projects-spark-introduction
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• Diğer    

Yönetim tipi X çevrimiçi  

X çevrimdışı 

Geri bildirim tipi □ Geri bildirim yok 
□ Otomatik standartlaştırılmış geri bildirim 

X Bir danışmandan kişiselleştirilmiş geri bildirim 
• Diğer    

Erişilebilirlik X Araca çevrimiçi erişilebilir ve bağımsız olarak serbestçe kullanılabilir 

□ Araca çevrimiçi olarak erişilebilir ve kayıt olduktan sonra kullanılabilir 

□ Araca bir merkezde / ofiste erişilebilir ve bağımsız olarak 
kullanılabilir 

□ Araca bir merkezde / ofiste erişilebilir ve bir danışmanlık hizmetinin 
bir parçası olarak kullanılabilir 
 

Lisans X Herkes için ücretsiz araç 
□ Bazı şahıs tipleri için ücretsiz araç (belirtin: ) 
□ Herkes için ücretli araç 

Faktörler / araç aracılığıyla değerlendirilen yetkinlikler 

no. Faktörün adı 
/ yetkinlik 

Açıklama 

1 Yaşam 
Becerileri 

• Sunum Becerileri 
• Düşünme 
• İletişim 

2 Akademik • Matematiksel beceri 
• Okuryazarlık 
• Bilgi Teknolojisi 

3 Bilişsel • Karar verme 
• Problem çözme 
• Düşünme 

4 Çapraz              • Değişimi yönetme 

5 Sosyo-
Duygusal 
yetkinlikler 

• Başarıyı gözden geçirme 
• Hedeflere ulaşma 

Hedef kitle 

Yaş □ Ergenler □ Genç insanlar X Yetişkinler □ Belirtilmedi 

Durum X Eğitimde ya da çalışma hayatında yer almayanlar □ Öğrenciler □ 
İşçiler □ İşsizler □ Emekliler □ Diğer □ Belirtilmedi 
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Cinsiyet □ Kadınlar □ Erkekler X Belirtilmedi 

Sosyal 
marjinalliğin 
durumu 

X Düşük eğitimli insanlar 

□ Engelliler 

□ Uyuşturucu bağımlıları veya alkolikler 

□ Mahkumlar 

• Göçmenler veya sığınmacılar veya mülteciler 

X Uzun süreli işsizler 

□ İnsan Kaçakçılığı mağdurları 

□ Evsiz 

□ Diğer  
□ Belirtilmedi 

Aracın doğrulanması: Aracın geçerliliğini gösteren belgeler 

n. tipi Referanslar 

1   

2   

3   

4   

 

Kısım 2 - PRATİK 

PRATİK P302 Başlık: SPARK – Topluluk Kaynağı Araç Seti 

Yer (Eyalet, 
bölge, özel 
bölge ...) 

Glasgow ve batı İskoçya 

Gerçekleştiren taraf 
(adı) 

Bridgeton Topluluk Öğrenim Kampüsü 

Gerçekleştiren taraf 
(tip) 

Topluluk Merkezi 

Amaç / pratiğin 
hedefleri 

Kişisel, sosyal ve öğrenme yetkinliklerini belirlemek ve geliştirmek, 
eğitim ve istihdama öncülük etmek. Katılımcılar eğitime erişim için 
en iyi adımlar hakkında rehberlik hizmeti alacaklardır. 

Pratiğin açıklaması 
(etkinlikler, aşamalar 
...)  

Her oturum üç tür etkinliği birleştirir: videolar, egzersiz sayfaları ve 
rehberlik. Etkinlikler bir grup oturumunda (topluluk 
merkezlerinde) veya bire bir rehberlik oturumlarında tamamlanır. 

 

Videolar: 
Kısa videolar, önceki yaşam deneyimi hedef grubunkine benzeyen  
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 yetişkin öğrencilerin düşüncelerini içerir. Öğrenciler eğitime 
ve/veya istihdama yolculuklarını tartışırlar. Videolar, bir yetişkin 
olarak eğitime geri dönme kararını çevreleyen sorunlar üzerine 
düşünülmesini ve tartışılmasını teşvik etmek, mevcut destek 
hizmetleri hakkında farkındalık yaratmak ve eylemi teşvik etmek 
için tasarlanmıştır.  
 

Egzersiz sayfaları: 
  Egzersiz sayfaları yazılı bir alıştırma olarak tamamlanabilir veya    
  tercih edilirse, bire bir rehberlik oturumunda veya grup etkinliği   
  olarak düşünme ve tartışma için temel olarak kullanılabilir. 
 
Rehberlik: 
Her oturumun sonuçlanmasından sonra, öğrenciler programın geri 
kalanına devam edip etmemeye karar vermelidir. Bazıları harekete 
geçmeye hazır olabilir (örneğin yerel bir kolejle iletişime geçmek 
veya başvuruda bulunmak için), bazıları ise özetlendiği gibi 
oturumlara devam etmek isteyebilir. 
 
Tüm katılımcılar kendi destek ihtiyaçlarını belirlemeye başlamaya ve 
rehberlikle olası destek kaynaklarını belirlemeye teşvik edilmelidir. 

Hedef grup (lar) Eğitimde ya da çalışma hayatında yer almayanlar / Düşük Vasıflı 
Yetişkinler 

Projenin / deneyimin 
sonuçları 

Katılımcı ilerlemesi topluluk uygulayıcıları tarafından izlenir ve 
doğrulanır. Programın tamamlanması üniversiteye başvuruyla 
sonuçlanır. 

Referans literatürü / bibliyografik belirtimler 

n. tipi Referanslar 
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Ek V 

İstanbul Üniversitesi’nin Araç Seti 
 
 

Ortak: İstanbul Üniversitesi 
 

ARACIN ADI: Çevrimiçi Kendini Değerlendirme Envanteri ve Kültürel Zeka Envanter 
 

Bu aracı kim kullanıyor? (profesyonel 
rol, örneğin danışman, eğitmenler, 
sosyal hizmet uzmanı...) 

Çevrimiçi Kendini Değerlendirme Envanteri ve Kültürel Zeka 
Envanteri, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul KAGEM) 
danışmanları tarafından kullanılmaktadır. 

Yolun hangi aşamasında 
kullanılabilir? (lütfen, modelin 
görselini referans olarak kullanın) 

Her ikisi diğer aşamalar için de kullanılabilir, ancak 
kurumumuzun doğası gereği Yükseköğretimin "dördüncü 
aşaması" veya akademik yol için kullanıyoruz. 

Bu aracın amaçları nelerdir? Ne için 
kullanılır? 

Kendini Değerlendirme Envanteri'nin amacı, yetenek, ilgi 
alanları ve değerler gibi meslek seçimi kararının 
belirlenmesinde etkili olan üç farklı temel kişisel özelliğe 
göre başvuranları değerlendirmektir. Kendini 
Değerlendirme Envanteri açısından başvuranları 
değerlendirdikten sonra danışmanlar kariyer yolunda 
onlara öncülük eder. 
Başvuru sahibinin CV hazırlama, dil öğrenme veya 
Türkçeyi geliştirme, iş/staj arama, mülakatlar, lisansüstü 
profesyonel alternatifler ve hedef belirleme gibi konularda 
gelecekteki kariyerleri ile ilgili herhangi bir danışmana 
ihtiyaç duyduğunda birebir fiziksel/çevrimiçi 
mülakatlardan önce bir temel oluşturmak için kullanılır. 
Süreç çevrimiçi randevu sistemi üzerinden başlamış 
olduğu ve başvuru sahibi zaten çevrimiçi "kendini 
değerlendirme envanterine" tabi tutulduğu için hem 
danışman hem de başvuru sahibi için zaman kazandırır. 
Danışman başvuru sahibi ile görüşmeyi yaptığında, kariyer 
danışmanları çevrimiçi kendini değerlendirme envanteri 
aracılığıyla ulaşılan sonuçları zaten incelemiş ve analiz 
etmiş olacaktır. 
İstanbul KAGEM danışmanları tarafından kullanılan ikinci 
araç ise Kültür Zeka Envanteri'dir. Bu envanter ilk olarak 
P.Christopher Earley ve Elaine Mosakowski adlı 
akademisyenler tarafından yeni bir zeka türü olarak 
sunuldu. Bu envanterin temel unsuru, bireyin farklı bir 
kültürel veya çok kültürlü ortamda tatmin olması ve 
başarı elde etmesidir. Kültürel zekası yüksek insanlar 
kültürel evrenselliğin ve kültürel farklılıkların farkındadır. 
Kültürel Zeka ölçeği, kişinin farklı kültürlere ne kadar 
kolay uyum sağladığını ölçmek için kullanılır. Bu ölçeğin 
sonuçları bize birlikte çalışacağımız insanların ne ölçüde 
adapte olabildikleri hakkında bir fikir verecektir. Bu 
sonuçlar aynı zamanda kişilerin  
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 kültürel uyumunu sağlamak için kariyer danışmanları 
tarafından verilecek kültürel farkındalık kursları 
tasarlamamıza yardımcı olacaktır. Ölçekten elde edilen 
sonuçlara göre kültürel farkındalık derslerine girecek 
adaylar gruplara ayrılabilir.  
Ölçek 4 alt boyut ve 20 maddeden oluşur. Ölçeğin alt 
faktörleri şunlardır: 
Üst biliş: Kültürlerarası etkileşimlerde kullandığım 
kültürel bilgilerimin farkındayım. 
Biliş: Diğer kültürlerin dini inançlarını ve kültürel 
değerlerini biliyorum. 
Motivasyon: Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim 
kurmaktan zevk alıyorum. 
Davranış: Kültürlerarası etkileşimin ihtiyaçlarına göre 
konuşma hızımı değiştirebilirim. 

Hedef grup nedir? 
Hangi “kişi” tipi için kullanılabilir? 

Türkiye, geçici veya uluslararası koruma altındaki 
mültecilere farklı kabul kriterleriyle esnek bir yapıda 
eğitim hakkı tanımaktadır. Göçmen kökenli olanlar 
arasında Suriyeli öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nde en 
yüksek sayıda olan öğrencilerdir. Bu bağlamda hedef 
grubumuz, savaş nedeniyle kesintiye uğramadan önce 
kendi ülkelerindeki üniversite eğitimlerine ilişkin belgeleri 
sağlayan nakil öğrencileri veya İstanbul Üniversitesi 
Yabancı Öğrenci Sınavı'nı (İUYÖS) geçmeleri şartıyla lise 
diploması olanlar ve devam eden geçici koruma statüsüne 
sahip Suriyeli öğrenciler olacaktır. 
Suriyeli öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'nde 
olmasının temel nedeni, 2011 yılında Suriye'de patlak 
verilen iç savaştır. Bu nedenle, ilk etapta ana 
özellikleri savaştan kaçmalarıdır. Ancak yasal anlamda 
mülteci olarak kabul edilmiyor ve Türkiye'de resmi 
olarak "geçici koruma statüsünde" yaşıyorlar.  Suriyeli 
öğrenciler ya ailesiyle ya da üniversitenin yurdunda 
yaşıyor. Üniversite öğrencisi olmalarıyla ilgili olarak en 
az lise diplomasına sahip oldukları belirtilmelidir. Bu 
nedenle belli bir ölçüde akademik niteliklere 
sahiptirler. Bu bakımdan, okuma ve yazma gibi 
yeteneklerle ilgili herhangi bir engelleri yok. 
Üniversiteye kabul edilme şartlarının bir parçası 
olduğu için, Türkçe açısından B1 seviyesinde olmaları 
beklense de, Türkçe konuşmak hala bir sorundur. Bu 
nedenle Türkçe öğrenmek ve aktif olarak kullanmak 
hala onlar için sorun alanlarından biri olarak ortaya 
çıkmaktadır. Tekrar yükseköğretim öğrencisi olmaları 
ile ilgili olarak, üniversitede okudukları bölümlerle 
ilişkili çeşitli sektörlerde çalışma bakımından aslında 
gelecekteki yollarına çoktan karar verdikleri ifade 
edilebilir. Başka bir deyişle, bir mesleğe sahip olmak 
üzere kısa süreli bir eğitim için İstanbul Üniversitesi’ne 
başvurmuyorlar. Üniversiteden mezun olmanın onları 
daha nitelikli hale getireceğini ve böylece Türkiye ve 
diğer ülkelerde  



 Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. (Erasmus+ programı – yetişkin eğitimi için 
KA2 Stratejik Ortaklığı). Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların 
görüşlerini yansıtan içeriğin tasdik edildiği anlamına gelmez ve komisyon, burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 

65  

 daha iyi iş olanakları sağlayacağını düşündükleri için bir 
üniversite diplomasına sahip olmayı hedefliyorlar 
 

İpuçları ve öneriler: en iyi şekilde 
kullanmak için ne yapmalı? 

Kariyer danışmanının Kendini Değerlendirme Envanteri ve 
Kültürel Zeka Envanter uygulanırken fiziksel veya çevrimiçi 
olarak (pandemi nedeniyle çevrimiçi olma olasılığı daha 
yüksek) hazır bulunması önerilir. Başvuru sahibi,  
 ölçekteki bazı ifadelerin/deyimlerin net olarak 
anlaşılamaması durumunda kariyer danışmanından ölçeği 
doldururken bir ifadeyi netleştirmesini isteyebilme 
imkanına sahip olmalıdır, böylece danışman hemen 
yardımcı olabilir. Ölçek doldurulurken verilen cevapların 
samimiyeti, kişinin ilgi ve yeteneklerinin doğru ölçülmesi 
açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, ölçeği 
doldurmadan önce, amaç ölçeğin uygulanacağı başvuru 
sahibine açık ve samimi bir şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca 
süreç boyunca toplanan bilgilerin gizli olacağı ve üçüncü 
taraflarla paylaşılmayacağı konusunda garanti verilmelidir. 

İpuçları ve öneriler: kullanırken ne 
YAPMAMALI? 

Ölçekten gerçekçi bir sonuç alabilmek için danışman 
yönlendirici ifadeler ve jestler kullanmamaya özen 
göstermelidir. Ölçek başka bir dile çevrilirse, uygulayıcı 
kelimelerin doğru anlaşıldığından emin olmalıdır. 
Uygulayıcı, belirsiz anlam taşıyan kelimeleri kullanmamaya 
dikkat etmelidir. Başvuru sahibini yanıltmamak için ölçekte 
kullanılan kelimeler ve cümleler açık olmalıdır. 

Aracı, farklı bir ortağın kendine özgü 
bağlamında (örneğin, kültürel farklılık 
sorunları varsa, veya bazı hassas 
konular varsa... ) kullanabilmesi için 
ipuçları (varsa) 

Yukarıda bahsedildiği gibi, çeviri ölçeklerindeki bazı 
kelimelerin anlamı karşı tarafa aktarılamayabilir. Bu 
durumlar için mümkün olduğunca basit ve net 
kelimeler ve cümleler kullanılması önerilir. 
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Çevrimiçi Kendini Değerlendirme Envanteri 
 

Not: Bu, 230 sorudan oluşan çevrimiçi çoktan seçmeli bir envanterdir. Başvuru sahibi 

soruları A: Hiçbir zaman / Hiç önemli değil, B: Ara sıra / Pek önemli değil, C: Sık sık / Önemli, D: Her 

zaman / Çok Önemli dört seçeneğinden birisini seçerek yanıtlamalıdır. 

Bir açının kaç derece olduğunu doğru bir biçimde tahmin edebiliyor musunuz?   

Bir yazıyı hızlı ve doğru okuyabiliyor musunuz?   

Kelimeleri düzgün bir biçimde söyleyebiliyor musunuz?   

Sıfır, eşitlik, sonsuz gibi matematik kavramları kolaylıkla öğrenebildiniz mi?   

Birbirine çok benzeyen karmaşık iki şekil arasındaki küçük farkı görebiliyor musunuz?   

Bir problemin çözüm yolunu öğrendikten sonra benzer problemleri çözebiliyor musunuz?   

Bir parçayı bir kere okuduktan sonra hemen özetleyebiliyor musunuz?   

Sizin düzeyinizde bir matematik kitabından bir problemin çözüm yolunu kolaylıkla bulabiliyor 

musunuz? 

  

Karmaşık bir geometrik şeklin sağa, sola, yukarıya ve aşağıya kaydırılması ile alacağı durumu 

göz önünde canlandırabilir misiniz? 

  

Açınımı verilmiş bir geometrik cismin kapalı halini göz önünde canlandırabilir misiniz?   

Kelime bilginiz,  sözcük dağarcığınız zengin midir?   

Bir problemin çözümünü veren denklemi hemen kurabilir misiniz?   

Öğrendiğiniz matematik kural ve ilkeleri fizik ve kimya derslerinde karşılaştığınız problemlere 

uygulayabiliyor musunuz? 

  

Matematik dersinde öğrendiğiniz ilkeleri ilk karşılaştığınız bir probleme uygulayıp çözümünü 

bulabiliyor musunuz? 

  

Sık rastlanmayan türden bir geometrik cismin açınımını çizebilir misiniz?   

Logaritma, sinüs gibi sembollerle yazılmış yazıları kolaylıkla okuyabiliyor musunuz?   

Okuduğunuz bir parçada belirtilen fikirler arasında ilişki kurabiliyor musunuz?   

Matematik bulmacaları çözer misiniz?   

Karmaşık bir geometrik şeklin küçük bir parçasını bütünden soyutlayarak algılayabiliyor 

musunuz? 

  

Bir problemin, size öğretilen çözüm yolundan farklı çözüm yollarını bulabiliyor musunuz?   

Bir konuda edindiğiniz bilgileri, kendi sözcüklerinizle başkalarına aktarabiliyor musunuz?    

Bir evin planına baktığınızda, evin yapılmış halini göz önünde canlandırabiliyor musunuz?   

Bildiğiniz sembollerin yazılmış, ama daha önce hiç görmediğiniz bir matematik kitabını 

rahatlıkla okuyabiliyor musunuz? 

  

Bir konuyu söz ve yazı ile anlatırken fikirleri doğru bir sıra ile verebiliyor musun?   
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Yabancısı olduğunuz kapalı bir mekanda yönünüzü kolaylıkla bulabilir misiniz?   

Bir yazıdaki fikir ve iade hatalarını kolaylıkla görebiliyor musunuz?   

Gelişigüzel parçalara ayrılmış bir şekli yeniden ve çabucak oluşturabiliyor musunuz?   

Akıcı bir üslupla güzel yazı yazabiliyor musunuz?   

Bir makinenin şemasına bakarak makineyi kurabilir misiniz?   

Bir yazının ana ve yardımcı fikirlerini kolaylıkla bulabiliyor musunuz?   

Başkalarına, kişisel sorunlarının çözümünde yardımcı olabiliyor musunuz?   

El sanatları ya da resim kursuna gitmek ister misiniz?   

İnanç ve düşüncelerinizi başkalarına kolaylıkla aktarabilir misiniz?   

Televizyondaki reklâmları eleştirir, daha iyi nasıl yapılabileceğini düşünür müsünüz?   

Çeşitli kültürlerde çocuk yetiştirme yöntemleri konulu bir konferansı dinlemek ister misiniz?   

Ünlü yazarların hayatını inceler misiniz?   

Her işinizi günü gününe yapar mısınız?   

Mekanik bulmacalar çözer misiniz?   

Evcil hayvanların hangi koşul ve ortamlarda daha iyi geliştiklerini inceler misiniz?   

Gelecekte kendinizi bir laboratuarda araştırmacı olarak düşlediğiniz olur mu?   

Müzik aletleri sergisini gezer misiniz?   

Pazarlama ve satış yöntemlerini öğreten bir kursa devam etmek ister misiniz?   

Ünlü sanatçıların, ressamların haytalarını inceler misiniz?   

Mektupları zamanında cevaplandırır mısınız?   

Söz ve davranışlarınızın başkaları üzerindeki etkisini öğrenmeye çalışır mısınız?   

Yaşlılar yurdunda eğlence günleri düzenlemek ister misiniz?   

Edebiyat ödüllerini izler, ödül alan eserleri okur musunuz?   

Ufak tefek besteler yapar mısınız?   

Elektrikli oyuncakların nasıl işlediğini inceler misiniz?   

Ailelerin tarih boyunca değişimi konulu bir makaleyi okumaktan hoşlanır mısınız?   

Tropikal çiçeklerin evlerde nasıl yetiştirileceği konulu bir konferansı dinlemeye gider misiniz?   

Satranç oynar mısınız?   

Evleri dolaşıp, bir ürünün tanıtımını yapmaktan hoşlanır mısınız?   

Daktilo edilmiş bir yazının hatalarını düzeltmekten hoşlanır mısınız?   

Şiir yazmayı hiç denediniz mi?   

İnsan hakları konulu bir kompozisyon yazmak ister misiniz?   

Her türlü araç ve gereç sağlansa bir radyo yapmayı dener misiniz?   
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Fizik, kimya ya da matematik alanında bir sorunla ilgili inceleme ya da proje yapar mısınız?   

Bir çiftliğin yöneticisi olmayı düşünür müsünüz?   

Çeşitli ülkelerin halk şarkılarını tanıtan bir programı izler misiniz?   

Konserleri, müzik programlarını izler misiniz?   

Boş vakitlerinizde yoksul çocuklara parasız ders verir misiniz?   

Sanat sohbetlerine katılır mısınız?   

Tahta ve metalden ev eşyaları yapar mısınız?   

Gazeteler için ilginç haberler derlemek ister misiniz?   

Hikaye, deneme, anı yazmayı denediniz mi?   

Bir işin ince ayrıntıları ile uğraşır mısınız?   

Tartışmalarda güçlü kanıtlar bularak görüşünüzü karşınızdakilere kabul ettirebilir misiniz?   

Yaz aylarında bir dükkân ya da ticarethanede kendi isteğinizle çalışınız mı?   

Bir hastanede gönüllü olarak çalışmak ister misiniz?   

Mimarlık ya da genel olarak sanat tarihi ile ilgili bir kitabı zevk duyarak okur musunuz?   

Bir müzik aleti çalar mısınız?   

Bahçede kaliteli meyve yetiştirmek ister misiniz?   

Çeşitli hayvan ve bitkilerin yaşayışını inceler misiniz?   

Çocukluğunuzda arkadaşlarınıza çiklet, çikolata, bilye gibi şeyler sattınız mı?   

Okulda münazaralara katılır mısınız?   

Bir evi veya salonu süslemekten hoşlanır mısınız?   

Başkalarına dinletecek düzeyde bir müzik aleti çalabiliyor musunuz?   

Felakete uğrayan insanlar için yardım kampanyalarına katılır mısınız?   

Bir kamp veya pikniğe gittiğinizde, çevredeki hayvanı ve bitkileri inceler misiniz?    

Okul gazetesine yazı yazar mısınız?   

Gittiğiniz bir kentte insanların adetlerini inceler misiniz?   

Model uçak yapmaya çalışır mısınız?   

Fizik ve kimya problemleri çözmekten zevk alır mısınız?   

Çeşitli yazarların üslup özelliklerini inceler misiniz?   

Resim ya da elişleri yarışmalarına katılır mısınız?   

Konuşurken çevrenizdeki insanların ilgisini çekebilir ve görüşlerinizi onlara kabul ettirebilir 

misiniz? 

  

Müzik yarışmalarına katılır mısınız?   

Ödevlerinizi zamanında, düzgün ve temiz bir biçimde yapar mısınız?   

Okul kantinin ya da kooperatifini yönetmek ister misiniz?   
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Engellilere beceri kazandırma kursunda gönüllü olarak çalışmak ister misiniz?   

İşçilerin verimini arttırıcı yöntemler konulu bir makaleyi okur musunuz?   

Evde bozulan aletleri onarır mısınız?   

Deniz dibindeki hayatı gösteren bir filmi ilgi ve dikkatle izler misiniz?   

Yeni çiçek türleri yetiştirmeyi dener misiniz?   

Bir makinenin (örneğin, elektrik motoru) evrimini gösteren bir sergiyi gezmek ister misiniz?   

Türkiye'nin nüfus özelliklerini inceleyen bir araştırma ekibinde çalışmak ister misiniz?   

Yaptığınız herhangi bir işin temiz ve düzenli olması için özen gösterir misiniz?   

Gazetelerde edebiyat ve tiyatro eleştirilerini okur musunuz?   

Sizin gibi düşünmeyen insanları ikna etmek için uzun tartışmalara girer misiniz?   

Altın, hisse senedi ve tahvil satışları ile ilgili konuşmalara katılır mısınız?   

Köy kadınlarına çocuk bakım yöntemlerini anlatmak ister misiniz?   

Müzik akımlarını izler misiniz?   

Boş vakitlerinizde çiçek, nakış, resim, heykel, vb. yapar mısınız?   

Vahşi hayvanların hayvanat bahçesine uyumu konulu bir makaleyi okur musunuz?   

Ünlü bilim adamlarının hayatını inceler misiniz?   

Bir makinenin işleyişini geliştirici yöntemler düşünür müsünüz?   

Çevrenizdeki çeşitli makine ve cihazlarını bakımını yapar, onları bozmadan, iyi bir biçimde 

kullanır mısınız? 

  

Mektupları, makbuzları, eski okul kamelerini vb. kâğıtları saklar mısınız?   

Gazetelerde kârlı yatırım alanları ile ilgili haberleri izler misiniz?   

Suçlu çocukları topluma kazandırma programında çalışmak ister misiniz?   

Müzik dersleri alır mısınız ya da müzik dersini seçer misiniz?   

Uzay araçlarının, roketlerin evrimini gösteren bir sergiyi gezmek ister misiniz?   

Evde bir hayvan (kuş, balık, kedi vb.) besler, bakımını yapar mısınız?   

Çatışmaları yatıştırmada arabuluculuk yapar mısınız?   

Edebiyatçılarla yapılmış röportajları izler misiniz?   

En son bilimsel buluşlarla ilgili bir makaleyi okur musunuz?   

Çevrenizdeki insanların davranışlarının nedenlerini araştırır mısınız?   

Edebiyat tartışmalarına katılır mısınız?   

Sanat eserlerini inceler, özelliklerini anlamaya çalışır mısınız?   

Yoksullara yardım demeklerinden birinde çalışmak ister misiniz?   

İnsanların satın alma eğilimlerini inceler misiniz?    

Çevrenizde hazırcevap bir insan olarak tanınır mısınız?   
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Saksıda çiçek yetiştirir misiniz?   

Aldığınız her şeyin ya da yaptığınız her işin düzenli bir biçimde kaydını tutar mısınız?   

Romanı, hikâye, şiir okur musunuz?   

Televizyonda ekonomi ile ilgili haberleri ve açık oturumları izler misiniz?   

Güzel konuşma ve başkalarını ikna edebilme gücünü geliştirici kurslara katılır mısınız?   

Bilimsel proje sergilerini gezer misiniz?   

Havuzlarda balık üretme yöntemlerini gösteren bir filmi ilgi ile izler misiniz?   

Meydana getirilen herhangi bir el işine estetik bir yön, bir güzellik vermeye çalışır mısınız?   

Gözleri görmeyen bir kimseye kitap okur musunuz?   

Yazılarınızı, notlarınızı konularına göre sınıflar ve dosyalar mısınız?   

İnsanların duygularını ve eğilimlerini inceler misiniz?   

Resim sergilerini, sanat galerilerini gezer misiniz?   

Ünlü bestecilerin hayatını inceler misiniz?   

Kamuoyu araştırmaları yapan bir kurumda araştırmacı olarak çalışmak ister misiniz?   

Alet ve makine desenleri çizebilir misiniz?   

Gelir ve harcamalarınızın ayrıntılı olarak hesabını tutar mısırız?   

Kendinizi genellikle mutlu ve rahat hisseder misiniz?   

Ünlü düşünürlerin ve toplum liderlerinin hayatlarını inceler misiniz?    

Grup halinde yapılan işleri bireysel işlere tercih eder misiniz?   

Bir işi yaparken ya da bir geziye çıktığınızda, önceden yaptığınız planın dışına çıkmak 

durumunda kalmak sizi rahatsız eder mi? 

  

Alanınızda üstün başar göstererek adınızı herkese duyurmak sizce önemli midir?   

“İnsan gönlü neyi çekerse onu yapmalıdır. Zevki erteleyerek kendini çalışmaya veren insan 

yaşamayı unutabilir” diye düşünür müsünüz? 

  

Bir salona girdiğinizde bütün başların size çevrilmesi ve sizden bahsedilmesi hoşunuza gider 

mi? 

  

Başkaları ile işbirliği halinde çalışmakla daha iyi bir iş ortaya koyma imkanı bulacağınıza 

inanır mısınız? 

  

Bir işin her yönünü kendiniz yaparak ya da yapılmasını planlayarak işin tümüne hâkim 

olmaktan hoşlanır mısınız? 

  

Kendinizi yetenekli gördüğünüz herhangi bir alanda yarışmalara katılır mısınız?   

Öğrendiğiniz bir şeyi uygulamaya kalktığınızda, kendinizden bazı yenilikler katar mısınız?   

Bir konuda başkalarının ne düşündüğünü veya bir işi nasıl yaptığını bilmeye önem verir 

misiniz? 
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Bir işe girince on ya da yirmi yıl sonra nereye geleceğinizi şimdiden bilmeye önem verir 

misiniz? 

  

Yemeklerinizi hep belli saatlerde ve alıştığınız şekilde yemekten hoşlanır mısınız?   

Bir işe başlamadan önce bütün ayrıntıları önceden planlar ve planlanan işleri aynen uygular 

mısınız? 

  

Mesleğinizin yenilikler yapmaya olanak verecek bir meslek olması sizce önemli midir?   

Hayal gücünüz zengin midir?   

Mutlaka yüksek puanla öğrenci alanı bir kurumda yükseköğrenim görmeniz gerektiğine 

inanıyor musunuz? 

  

Kendi başınıza karar vermekte güçlük çeker misiniz?   

Çevrenizde gördüğünüz sorunlara kimsenin bulamadığı değişik ve geçerli çözüm yolları arar 

mısınız? 

  

Sırf kendinizi göstermek için toplantılarda söz alır mısınız?   

Okula ya da işe belli saatlerde gitmekten ve yine belli saatlerde eve dönmekten hoşlanır 

mısınız?  

  

Yeni şeyleri merak eder ve onları denemeye girişir misiniz?   

Kazancı az da olsa işsiz kalma tehlikesi olmayan bir mesleği tercih eder misiniz?   

Grup çalışmalarında ya da oyunlarında başkalarının görüş ve kararlarına güvenir misiniz?   

Bir tartışmada çok değişik ve ilginç fikirler ileri sürer misiniz?   

"Azıcık aşım kaygısı başım” özdeyişini ilke olarak benimser misiniz?   

Yetenekli insanların bir yer edinmek için yarıştığı bir ortamda çalışmak ister misiniz?   

Yükselebilmeniz ve adınızı duyurabilmeniz için öncelikle iyi bir kazanç elde etmeniz 

gerektiğini düşünür müsünüz? 

  

Tanınmış bir kimse olmak sizin için çok önemli midir?   

Daima kendinizi aşmak, yaptığınız bir işi öncekinden daha iyi yapmak için çaba harcar 

mısınız? 

  

Sizden daha büyük ve tecrübeli insanların görüşlerini almaya önem verir misiniz?    

Toplumda iyi bir yer edinebilmek için her fırsattan yararlanmaya çalışır mısınız?   

Hep ayrı şekilde yapıları işler sizi sıkar mı?   

Bir insanın bütün isteklerini para ile elde edebileceğine inanır mısınız?   

Gruplara önderlik, toplantılara başkanlık eder misiniz?   

Başkaları kadar iyi yapamadığınız bir işi bırakıp başka işlere yönelmektense, onun üzerine 

düşünüp başarıncaya kadar uğraşır mısınız? 

  

Girdiğiniz ilk işte emekli oluncaya kadar çalışmayı düşünür müsünüz?   

Yarışmaların insanlarda yaratıcı güçleri harekete geçireceğine inanır mısınız?   
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Kazanç ve başarının, tehlikeyi göze alabilen insanların hakkı olduğuna inanır mısınız?   

Bir girişimde bulunmadan önce sonucun iyi olacağı yolunda kesin güvence arar mısınız?   

Gireceğiniz mesleğin, adınızı duyurmanıza olanak verecek bir meslek olmasına çok önem 

verir misiniz? 

  

Bir kimsenin çevresinde saygınlık kazanmasında kazancının önemli bir faktör olduğuna inanır 

mısınız? 

  

Bulunduğunuz sosyal ve ekonomik durumdan daha iyi bir duruma geçmek sizin için önemli 

midir? 

  

Bir iş yaparken çevrenizde danışabileceğiniz ve yardım alabileceğiniz insanlar olmasını ister 

misiniz? 

  

Zeki, bilgili ve üstün nitelikli kimselerle arkadaşlık ederek gelişeceğinize inanır mısınız?   

İhtiyaçlarınızı sınırlı tutarak kendinize yetecek düzeyde bir gelirle mutlu olabileceğinize inanır 

mısınız? 

  

Seçiğiniz meslekte gelişmek ve ilerlemek sizce önemli midir?   

Günlerinizin birbirine benzemesi sizi rahatsız eder mi?   

Her işi ciddiye alır mısınız?   

Seçeceğiniz mesleğin iyi gelir sağlayan bir meslek olması sizce önemli midir?   

Belli bir amacı gerçekleştirmek için insanları bir araya getirebilir misiniz?   

İnsanların görev ve sorumluluklarını belirleyip çalışmalarını denetleyebilir misiniz?   

Yaptığınız işleri başkalarınınki ile karşılaştırır, eksiklerinizi gidererek herkesten daha iyi işler 

yapmaya çalışır mısınız? 

  

Grup içinde en son kararı vereni kişi olabiliyor musunuz?   

Kazancı yüksek mesleklerin aynı zamanda itibarlı meslekler olduklarını düşünür müsünüz?   

Çok para kazanmak, zengin olmak sizin için hayata önemli bir hedef midir?   

Değişik yerlerde yemek, daha önce hiç yemediğiniz yemekleri denemek ister misiniz?   

Gelişmenizin ve ilerlemenizin, yeteneklerinize uygun bir mesleğe girmekle mümkün 

olabileceği görüşünde misiniz? 

  

Önemli sorumluluklar gerektiren görevleri istekle üstlenir misiniz?   

Grup çalışmalarında ya da oyunlarda sizin görüş ve kararlarınızın uygulanması sizce önemli 

midir? 

  

Yeni şeyleri denemekle gelişeceğinize inanır mısınız?   

Bir iş yerinde karar veren ve sorumluluk taşıyan bir kişi olmak ister misiniz?    

Nükte, espri yapar mısınız?   

Hangi alanlarda yetenekli olduğunuzu düşünür müsünüz?   

Yeni insanlar tanımaktan hoşlanır mısınız?   
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Konuşurken çevrenizdeki insanların ilgisini çekebilir, görüşlerinizi ve kararlarınızı onlara 

kabul ettirebilir misiniz? 

  

Yaşama biçiminizde zaman zaman değişiklik yapmanın yeni yollarını bulmaya çalışır mısınız?   

Daha çok gelir elde etme umudu ile sık sık iş değiştirmeyi göze alır mısınız?   

Mesleğinizin ilginç ve hareketli bir yaşam sağlayan bir meslek olması sizce çok önemli midir?    

Her zaman belli isleri yapmak, belli yerlere gitmek sizi sıkar mı?   

Olur olmaz şeyler için kaygılanır ve üzülür müsünüz?   

Çevrenizde daima yenilikler getiren yaratıcı bir kişi olarak tanınır mısınız?   

Hangi alanlarda daha çok kazanç elde edebileceğinizi araştırır mısınız?   

Bir yarışmayı kaybedince sorumluluğu üzerinize alır, nerede hata yaptığınızı, hangi yönlerden 

eksik olduğunuzu araştırır mısınız? 

  

Mesleğinizde ilerlemek, varabileceğiniz en son noktaya erişmek için bütün gücünüzle 

çalışmayı planlıyor musunuz? 

  

Daima başka insanlardan daha iyi olmak için çalışıyor musunuz?   

Üzerinize aldığınız bir işi dikkatle ve titizlikle yapmaya çalışır mısınız?   

Planlı ve düzenli bir yaşam sürmekle mutlu olabileceğinize inanır mısınız?   

Bir yarışmayı kaybedince, kendinizi geliştirip yeni bir yarışmaya girer misiniz?   

Toplumda adınızı duyurmak ve itibarlı bir yer edinmek içir her fırsattan yararlanmaya çalışır 

mısınız? 

  

Bir mesleği incelerken öncelikle kazanç durumu hakkında bilgi edinmeye önem verir misiniz?   

Hayatta her öğrenilen becerinin, hemen değilse bile, günün birinde kişinin meslek başarısını 

arttıracağına inanır mısınız? 

  

Yüksek mevki sahibi kimselerin yaşama biçimlerini ve değerlerini benimsemeye çalışır 

mısınız? 

  

Vaktinizi boş geçirmemeye, yeteneklerinizi geliştirici her türlü öğrenme fırsatını 

değerlendirmeye çalışır mısınız? 

  

Toplumsal düzeyi ne olursa olsun, yaptığınız işe usta bir kişi olmak sizin için önemli midir?   

Çalışırken sorumluluğu iş arkadaşları ile paylaşmak size rahatlık verir mi?   

Toplumda itibar görebilmeniz için itibarlı bir meslek sahibi olmanız gerektiğine inanır 

mısınız? 

  

Piyangodan yüklü bir para çıksa yine de bir meslek edinmek için uğraşır mısınız?   

Yetenekli olduğunuz bir alanda, işleri başkalarının söylediği biçimde ya da alışıldığı gibi 

yapmak zorunda olmak sizi sıkar mı? 

  

Size göre meslek, yetenekleri kullanma yolu mudur?   
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Çevrimiçi Kültürel Zeka Ölçeği  

 
 
 
MOT4- Yabancı kültürler içinde yaşamaktan keyif alırım 

MOT3- Yeni bir kültüre uyumlaşma konusunda yaşanabilecek stresle baş edebilirim 

MOT5- Farklı bir kültürün alışveriş alışkanlıklarına uyum sağlama konusunda kendime güvenirim 

MOT1- Diğer kültürlerden insanlarla etkileşim kurmaktan keyif alırım 

MOT2- Yabancı bir kültürde o ülkenin vatandaşları ile sosyalleşme konusunda kendime güvenirim 
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COG4- Diğer kültürlerin evlilik sistemlerini bilirim 

COG6- Diğer kültürlerin sözel olmayan iletişim kural ve yapılarını bilirim 

COG5- Diğer kültürlerin sanat ve el sanatlarını bilirim 

COG2- Diğer kültürlere ait dillerin (kelime, gramer vs.) kurallarını bilirim 

COG3- Diğer kültürlerin kültürel değer ve inanç sistemlerini bilirim. 

COG1- Diğer kültürlerin yasal ve ekonomik sistemlerini bilirim 

 

MC2- Kendi kültürüme yabancı insanlarla iletişim kurarken kültürel bilgimi uyumlaştırabilirim 

MC3- Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken kültürel bilgimin farkındayım 

MC1- Kültürler arası etkileşimlerde bulunduğum zaman kullandığım kültürel bilginin farkındayım 

MC4- Farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurarken kültürel bilgilerimin doğruluğunu kontrol ederim 

 

 

 

 

BEH5- Kültürler arası iletişim için gerektiğinde yüz ifademi durumun gereklerine uydurabilirim 

BEH4- Kültürler arası iletişim için gerektiğinde sözel olmayan davranışlarımı değiştirebilirim 

BEH2- Farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurarken gerektiğinde sessiz kalmasını bilirim 

BEH1- Kültürler arası bir etkileşimde sözel ifadelerimi (aksanım, ses tonum vb.) gerektiğinde 

uyumlaştırabilirim 

BEH3- Kültürler arası iletişim için gerektiğinde konuşma hızımı durumun gereklerine uydurabilirim 
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ENGIM yol örnekleri 
 

 

Joy, İbrahima ve Lamine karakterleri (persona) için FETI projesinin 4 aşamalı yolunu izleyerek, 
yararlanıcılarımızla tanışmakla başlıyoruz. 
 
Lamine'nin geçmişi 
 
Lamine öğrenimine İtalya'da devam etmek istiyor. Hedefi ortaokul diplomasını aldıktan sonra 
lise diploması almaktır. Masraflarının üstesinden gelmesi ve oturma izninin yenilenmesi gibi 
bir sorunu var. Bu nedenle, gündüz işi arıyor ve akşamlarını ders çalışmak için boş bırakıyor. 
 
Ibrahima'nın geçmişi 
 
Ibrahima'nın amacı, uluslararası koruma talebi reddedildiği için çalışma iznini yenilemek üzere 
bir iş sözleşmesi bulmak. 
 
Joy'un geçmişi 
Joy'un amacı, hem bebeğiyle vakit geçirmesine hem de yaşamak için para kazanmasına olanak 
verebilecek yarı zamanlı bir iş bulmaktır. 

 
Birinci adım: yararlanıcıyla tanışma 

 

FETI projesi için tasarlanan 4 aşamalı yolu takip ettiğimizde, ilk aşama, yararlanıcılarımızla 
tanışmak için farklı araçlar kullanma fırsatı veriyor. ENGIM için, bu aşamada iki yararlı araç 
vardır: "Kutum" etkinliği ve Norveç’in "SOT" etkinliği. 
 
"Kutum" etkinliğiyle başlar. Yararlanıcının konumunu anlamak için yapılacak kısa bir 
görüşmeden sonra, Joy/Lamin/Ibrahima, şimdiki/geçmiş durumlarına göre bu etkinliğe dahil 
edilebilir (etkinliğin açıklaması "araçlar" klasöründe bulunur). 
 
Bu, Lamine'nin bu bilgi aşamasına daha derine inmemizi ve ihtiyaçlarının daha ayrıntılı bir 
analizini yapmamızı sağlayacaktır. Amaç, istediği meslek/eğitim için yetkinliğinin ve 
yeterliliğinin değerlendirilmesi olduğundan ve yetkinlik, beceri ve iş/eğitim gereksinimleri 
üzerine düşünmesine olanak tanıyacağından, SOT etkinliği bize yardımcı olabilir. 

 

İkinci adım: boşlukları gidermek 

 
Birinci aşama ile uğraştıktan sonra sürecin ikinci aşamasına geçiyoruz: boşlukları gidermek. 
 
Deneyimlerimiz, bu iki aşamanın, İtalya bağlamında, göçmenler için bir iş, eğitim veya okul 
yerleştirme yolunu başarıyla sonuçlandırmak bakımından nasıl önemli olduğunu anlatıyor. 
 
Bu ikinci aşama için mevcut iki araç üzerinde odaklanıyoruz: PUOI projesinin A3 ve A4  etkinlikleri  
ve Norveç'in kariyer yetkinlikleri modeli. 
 
Norveç'in önerdiği etkinlikle başlayalım çünkü bu, FETI Yolu'nun birinci aşamasını devam ettiren 
bir konuşma etkinliğidir. Aracın amacı, insanları çevreleyen bağlamla ilgili olarak kendilerini daha 
fazla fark etmelerini sağlamaktır. Bu yüzden modelin dairesel bir şekli vardır. 
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Etkinliği tamamladıktan sonra, PUOI projesinin A3 ve A4 etkinlikleri (etkinliğin açıklaması 
"araçlar" klasöründe bulunur) sayesinde daha yapılandırılmış bir beceri değerlendirmesi ve 
kariyer rehberliği başlar. Açıkçası, PUOI projesi aktif olmasa bile, araçlarını diğer kısımlar için 
kullanabiliriz. 

Örneğin: bireysel bir eylem planının (PAI) taslağı PUOI projesinin ayrılmaz bir parçasıdır, ancak 
yararlanıcının ihtiyaç duyacağı yolu ve becerileri özetlemek ve görünür kılmak yararlı olduğu 
için başka amaçlar için de oluşturulabilir. 

 

Üçüncü/dördüncü adım: işgücü piyasasına dahil etme 
 

Bu aşama için İskoçya'nın "İş Dünyam" aracını kullanmak ilgi çekici olabilir, ancak ne yazık ki 
yararlanıcılarımız her zaman BT veya yabancı diller (İngilizce veya İtalyanca) hakkında iyi 
derecede bilgi sahibi olmadığından, ENGIM'de yaygın olan kişilik tipi için kullanılamaz.  

 
İtalya bağlamı için, yararlanıcının kişisel ve mesleki geçmişini analiz ettikten sonra (FETI ADIM 
1), iş/eğitim becerilerinin, kişisel ihtiyaç analizinin ve kariyer rehberliğinin (FETI ADIM 2) 
değerlendirilmesi sürecinin ardından, kullanılacak araçlar, ücretli staj sunan projelerle (PUOI 
projesi gibi) çalışarak sosyal hayata dahil etme, yararlanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak meslek 
okulları ve genel okullarla bir ağ oluşturulmasıdır. 

 

  Kullanıcılarımızın ihtiyaçları, oturma izinlerinin yenilenmesi için bir iş sözleşmesi bulmaktır. Yani ADIM    
  3'te (veya 4) ana hedefimiz bu iş sözleşmesini bulmak amacıyla bir sosyal/iş yönelimi yürütmektir. 
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Oslo Voksenopplæring Servicesenter yol örneği 

Modelde Aşama 1: Eğer ben, bir kariyer rehberlik danışmanı olarak Şirin'le ilk kez 
tanışsaydım, muhtemelen bu toplantı için kendi araçlarımızdan bazılarını seçerdim. İşimin 
bir parçası olarak değerlendirme yapmadığımdan, anketlere dayanan çoğu araç bu 
bağlamda benim için o kadar yararlı değildir. Onunla gerçek görüşmede/konuşmada 
kullanabileceğim araçlara konsantre olmalıyım. Muhtemelen Kariyer Yetkinliği Modeli'ni 
ve/veya SØT'yi kullanırdım. SØT modeli İtalyan 3 adım modeli ile bazı benzerliklere sahiptir. 

Bazen, ancak her zaman değil, ikinci toplantıda bir tür grup rehberliği oturumuna devam 
ederdim (modeldeki aşama 1 veya 2'nin bir parçası olarak). Bu gruplar için maksimum boyut 
4-6 kişidir. Böyle bir grup oturumunda İtalya'dan Kutum (MY BOX) kullanımı çok alakalı 
olabilir, bu yüzden bu aracı projenin ilerleyen bölümlerinde bir grupla deneyeceğim. SØT ve 
Lifeline araçları, katılımcılar arasında açık bir konuşma için çok iyi bir temel oluştururken 
gruplarla da kullanılabilir.   

Diğer araçlarda da ilginç bulduğum unsurlar var, ancak bunların çok azı mevcut halleriyle 
kullanılabilir, bu nedenle bağlamımızda yararlı olmaları için özelleştirilmeleri gerekir.  

Modelde Aşama 2: Kariyer yetkinlikleri modeli kesinlikle burada kullanılırdı. İlk toplantıdan 
sonra en önemli görünen kelime çiftlerine odaklanırdım. Ayrıca bazı kısa vadeli ve bazı uzun 
vadeli hedefler belirleyecek ve bir "plan" yapardık. Bu süreçte Lifeline veya SØT aracını da 
kullanabilirim. Shirin bir grup rehberliği toplantısına (4-5 kişiyle) katılacaksa, SØT, Lifeline, 
vip24 veya MY BOX kullanılabilir. 

ESPOR'daki bazı İtalyan araçlarının ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Üç adımlı model, 
Oslo'da (her şeyin çerçevesi) nasıl yaptığımıza da çok benziyor. Bu nedenle, bu, adım 2'de 
de yararlıdır.  

Modelde Aşama 3: Katılımcılarımıza modelin bu bölümünde doğrudan yardımcı olmuyoruz. 
Bu NAV'ın görevi. Ancak FETI projesindeki hedef grubumuzun çoğunun bir tür iş veya çalışma 
deneyimi var. Bu Norveç'te ne kadar kaldıklarına bağlı. Önceki Öğrenmenin Tanınması (üst 
ikincil düzeyde), Oslo VO'nun hedef gruba yardımcı olabileceği bir şeydir. Bu, modeldeki hem 
aşama 2 hem de aşama 3'ün bir parçası olabilir. Oslo VO Servicesenter/Careers Oslo'da 
önceki öğrenmelere ilişkin onaylama işlemi yapmıyoruz, sadece değerlendirme sürecinden 
önce danışmanlık yapıyoruz. İnsanlarla konuşuyoruz ve bunun onların durumuyla ilgili olup 
olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Eğer öyleyse, Oslo VO Sinsen süreci devralır. Oslo VO 
Servicesenter, hedef gruba iş bulma veya çıraklık konusunda yardımcı olmaz. Oslo VO 
Servicesenter, hedef gruba iş bulma veya çıraklık konusunda yardımcı olmaz. Bizim 
bağlamımızdaki RPL, daha önce nitelikleri olanlar ve çıraklık belgesine (meslek lisesi) ihtiyaç 
duyanlar/isteyenler içindir. Konuyla ilgili müfredat her zaman tanıma sürecinin temelidir. 
Yumuşak becerilere değil, esas olarak sert becerilere (bilgi ve pratik beceriler) odaklanır. 

 

Modelde Aşama 4: Katılımcılarımızın yükseköğretim diplomalarının tanınmasına yardımcı 
oluyoruz (Nokut bunu Norveç'te yapıyor). Shirin'le hemşire diploması olduğu için bununla 
başlarım. Ayrıca daha fazla yüksek öğrenimle ilgili sorular ve başvurularda ona yardımcı 
olurdum. Oslo Metropolitan Üniversitesi'nde "Mülteciler için Tamamlayıcı Eğitim" (sadece 
mühendisler, öğretmenler ve hemşireler için) adlı bir çalışmamız var. Kendi ülkelerinden 
hemşirelik eğitimi alanlar, yetki almak ve Norveç'te çalışmaya başlamak için bir yıllık kursa 
başvurabilirler. 



 Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. (Erasmus+ programı – yetişkin eğitimi için 
KA2 Stratejik Ortaklığı). Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların 
görüşlerini yansıtan içeriğin tasdik edildiği anlamına gelmez ve komisyon, burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 

80  

Hedef grubumuzda kendi ülkelerinden (genel olarak) bir tür yüksek öğrenim gören ve bir 
süredir Norveç'te bulunanların Vip24 gibi dijital araçlardan yararlanma olasılığı daha 
yüksektir. Kariyer yetkinlikleri modeli her zaman, modeldeki her seviyede, Shirin gibi 
insanlarla yapılan toplantılarda faydalıdır.



 Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. (Erasmus+ programı – yetişkin eğitimi için 
KA2 Stratejik Ortaklığı). Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların 
görüşlerini yansıtan içeriğin tasdik edildiği anlamına gelmez ve komisyon, burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 

81  

Araçlar: Araçların çoğu çok "yerel" görünüyor ve benim bağlamımda benim için özellikle 
yararlı değil. Ama bazı kısımları çok yararlı olabilir. Çoğu aracın yerel bağlamda yararlı olacak 
şekilde ayarlanması gerektiği önemli bir "bulgu" gibi görünüyor, bu nedenle bu çıktı 3 için 
başlangıç noktası olabilir. 
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SWAPwest yol örnekleri 
 

FETI Araçları Kişilik ve Atölye Yaklaşımı 

SWAP kursuna başlayanlar Yükseköğretime özel bir rotaya sahip olacaklarından, her iki 
Kişilik tipimize de benzer şekilde yaklaşırız. Hedef grubumuzla atölye oturumları 
oluşturduk (atölye slaytlarına bakın) ve aşağıdaki stratejileri devreye soktuk: 

Aşama 1- Kişiyi Tanıma 

Atölye seanslarımız, yakınlık kurmak ve bireyin rahat hissetmesini sağlamak için sohbetsel 
bir yaklaşım olan 'kaynaştırma toplantısı' ile başlar. Ayrıca mevcut yetkinlikleri düşünmeye 
ve bireyin hedefini tespit etmeye başlamak istedik. 

Norveç Lifeline aracı ve SØT aracı olmak üzere 2 aleti uyarladık ve uyguladık. Bunlar, bireyin 
kendini tanıtmasına, bize geçmiş deneyimlerinden biraz bahsetmesine, mevcut koşullarını 
tanımlamasına ve gitmek istediği gelecekteki yolu tartışmasına olanak tanır. 

Lifeline aracı, konuşmayı başlatmamıza ve yakınlık kurmamıza olanak tanır. Süre gereği, 
başlangıçta zihin haritası etkinliğini kullanmadık, ancak bu etkinliğin dahil edilmesine olanak 
tanımak için atölye süresini uzatmak istiyoruz. 

Birey hakkında biraz bilgi edindikten sonra, SØT aracını uyguladık. Bu, bireyin gelecekteki 
yolunu aynı anda düşünmek ve bu yolculuğa devam etmek için alınması gereken önlemler 
hakkında açık bir tartışma yapmak için zaman sağladı.  

 
Aşama 2- Boşlukların Giderilmesi 

Çalıştayımızın bir sonraki bölümünde mevcut yetkinlikleri değerlendirmeye baktık ve 
gelecek için gerekli yetkinlikleri tartıştık. 

Bu aşamada SØT aracı 'Taking Stock' (Durum Değerlendirmesi) (SWAP) modeli ile 
birlikte kullanılmıştır. Yine, her iki aracı da mevcut yetkinlikleri ölçmeye bakan ve 
gelecekteki başarı için gerekli olası yetkinlikleri göz önünde bulunduran bir yetkinlik 
değerlendirme tartışması oluşturmamızı sağlayacak şekilde uyarladık. 

 
Aşama 3 - İşgücü Piyasasına Erişim 

Bu aşama tamamen SWAP öğrencileri ile ilgili değildir. Kişilerimizle ve atölye gruplarımızla birlikte 
çalışarak, Lifeline aracının bireyin geçmişine dayanarak mevcut yetkinlikleri ve ilgi alanlarını göz 
önünde bulundurmamızı sağladığını düşünüyoruz. Hedef grubumuzun yetkinlikleri, ilgi alanları ve 
deneyimleri ile ilgili bir kariyere yol açacak bir Yükseköğretim Kursu olarak kabul etmesini sağlamak 
için bu yetkinlikleri ve ilgi alanlarını dikkate alıyoruz. İtalyan 'BOX' aracının burada işgücü 
piyasasına hemen erişmek isteyenler için iyi çalışacağı da açıktır, ancak bu SWAP'ın organizasyon 
etkinliği kapsamında değildir.  

 

 
Aşama 4 – Yükseköğretime devam etme 

Çalıştay kapsamında yetkinlik değerlendirme ve geliştirme modeli kapsamında 
'Taking Stock’ (Durum Değerlendirmesi) ve 'SØT'yi kullanmaya devam ettik. 
Bireylerden sahip oldukları yetkinlikleri ve Yükseköğretime ilerlemeyi başarıyla 
sürdürmek için ihtiyaç gösterecekleri yetkinlikleri düşünmeleri istendi. 
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Atölye oturumlarına bağlantı: 

https://rise.articulate.com/share/I2g- 
bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/lessons/r2Dm8r5wk3GFNjfJqRZ0QQhnylF-km1_ 

 

 

Daha Fazla Açıklama 

Çalıştay oturumlarımızdan öğrendiğimize göre, yakınlık ve güven oluşturmanın, mevcut 
yetkinlikleri değerlendirmek ve ek yetkinliklerin kazanılması ve geliştirilmesi ile ilgili anlamlı 
bir tartışma açmak için bir temel oluşturmanın anahtarı olduğu açıktır. 

Farklı aşamalarda bir dizi aracın bir araya gelen unsurları, uyum oluşturma ve yetkinlik 
değerlendirmesi için daha fazla açık alan yarattı. 

Kişilik ve atölyeler için SWAP süreci: 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://rise.articulate.com/share/I2g-bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p%23/lessons/r2Dm8r5wk3GFNjfJqRZ0QQhnylF-km1_
https://rise.articulate.com/share/I2g-bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p%23/lessons/r2Dm8r5wk3GFNjfJqRZ0QQhnylF-km1_
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İstanbul Üniversitesi yol örnekleri 
 

 
FETI –İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇİN AŞAMALAR 

 
ISHA ve Sayd kişileri için FETI projesinin 4 aşamalı yoluna göre 
 
Isha ve Sayd'ın geçmişi: 

Isha ve Sayd İstanbul Üniversitesi'nde öğrencidir. Isha Fransız Dili ve Edebiyatı, Sayd 
ise Ekonomi okuyor. Kendi ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Suriye'yi terk etmek zorunda 
kaldıklarından beri Geçici Koruma Statüsü altında Türkiye'de yaşıyorlar. Türk vatandaşı 
olmasalar da İstanbul Üniversitesi'nde ücretsiz olarak eğitim alabiliyorlar. İsha'nın 
durumunda, İÜYÖS sınavını (İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) geçerken 
aldığı puana göre İstanbul Üniversitesi'nde okuyabiliyor. Sayd'ın durumunda ise, Suriye'deki 
son eğitimine ilişkin resmi belgeleri verdiğinden, İstanbul Üniversitesi'nde transfer öğrencisi 
olarak öğrenimine devam etmektedir. Amaçları üniversiteden mezun olmak ve yüksek 
profilli işler bulmak. Hedeflerine ulaşmak için ilk etapta İstanbul Üniversitesi'nde 
eğitimlerine devam etmek üzere C1 seviyesine ulaşmaları gerekiyor. Bu bakımdan 
kendilerini daha iyi tanımaları ve mezun olduktan sonra iş bulabilmeleri için Türkçeye 
hakimiyetlerini sağlayacak şekilde rehberliğe ihtiyaçları vardır. 

 
Aşama 1: Yararlanıcıyla tanışma 

Unutulmamalıdır ki, İstanbul Üniversitesi'nin yapısı gereği bir kariyer rehberlik 
danışmanı, Isha veya Sayd’ın İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi'nden (İstanbul KAGEM) çevrimiçi randevu almaları koşuluyla ile görüşebilir. Bu 
nedenle, Isha veya Sayd ilk kez bir kariyer danışmanı ile görüşmek istediğinde, bunun İstanbul 
Üniversitesi'nin çevrimiçi kendini değerlendirme envanteri aracılığıyla yapılması gerekecektir. 
Ayrıca, değerlendirme kariyer rehberlik danışmanının sorumluluğunun bir parçası olarak 
yapılır. Bu bağlamda anketler yararlıdır. Şimdi durum böyle olduğundan, Isha ve Sayd'ın 
öncelikle çevrimiçi olarak merkeze başvurmaları ve kendini değerlendirme profilini 
doldurmaları gerekiyor. Profilleri tamamladıktan sonra, her katılımcı bir mülakata kabul 
edilecektir. Şimdilik görüşmeler sadece çevrimiçi olarak yapılacaktır. Derinlemesine bir 
görüşmeye başlamadan önce, kişinin kendini değerlendirme profili sonuçları, bir kariyer 
danışmanı tarafından yararlanıcı ile tartışılacaktır. Görüşme, onun değerlerine, hedeflerine, 
anılarına ve ilgi alanlarına bağlı olarak, katılımcının yaşam öyküsü kullanılarak şekillenecektir. 

Mülakatlar, yararlanıcıların farklı kültürel bağlamdan geldikleri dikkate alınarak 
gerçekleştirilecektir. Bu nedenle kültürel zeka ölçeği de kullanılmaktadır. Şu hususları 
tanımlamak için bu görüşmeler yapılacaktır: 

• Kişinin yaşam öyküsü 
• Kişinin kişilik tipi 
• Kişinin kendini değerlendirmesi 
• Değerler 

                               • İş hayatı için temel yetkinlikler; 
 

o Karar verme 
o Stres yönetimi 

o İletişim Becerileri 



 Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. (Erasmus+ programı – yetişkin eğitimi için 
KA2 Stratejik Ortaklığı). Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların 
görüşlerini yansıtan içeriğin tasdik edildiği anlamına gelmez ve komisyon, burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 

85  

 
Bazı insanlar bu tür özel soruları yanıtlamaktan hoşlanmayabilir veya rahat 

hissetmeyebilir, bu nedenle kişi hakkında bilgi derinlemesine bir görüşme ile elde edilecektir. 
Bu bağlamda, Norveç'in Lifeline aracı, yaşam envanteri ile ilgili bir geçmiş, yararlanıcının 
yaşam öyküsü hakkında bilgi toplamak için yararlı olabilir. Bu ölçekte, yararlanıcı yaşam 
çizgisini en doğal görünen şekilde çizmelidir. Bireysel olarak gerçekleştirildiğinde yararlı 
olabilir, çünkü bazı insanlar bu tür sorulara sözlü olarak cevap vermemeyi tercih ediyor. 
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Bu araçlar sayesinde kariyer danışmanları öğrencilerin kendilerinin farkına varmalarını 
sağlamaya çalışacaklardır. İlgili araçlara ek olarak, İskoçya'nın Öz değerlendirme belirleme 
araçları-İş Dünyam 'Beceri Gezgini Aracı', yazılı iletişim, karar verme, zaman yönetimi, 
inisiyatif alma, teknolojiyle çalışma, sorumluluk alma ve bazı yönetim becerileri ile ilgili bazı 
yetkinlikleri anlamak için yararlı olabilir. Bu ek noktalar, yararlanıcı için hedefler belirlemek 
üzere çerçeveyi belirlemeye yardımcı olabilir. 

Adım 2: Boşlukları giderme 

Yararlanıcının kişisel geçmişi analiz edildikten sonra bir plan yapılacaktır. Isha’nın 
durumunda, örneğin, yetkinliklerin değerlendirilmesinin ardından, istenen bazı yetkinliklerin 
eksikliğini gidermesi gerekecektir. Bazı hedefler onun ihtiyaçlarına göre birlikte 
belirlenebilecektir. Onun durumunda, Türkçeye hakimiyetini geliştirmek, mezun olduktan 
sonra iş bulmak ve Türkiye'de sosyal hayatla uyum içinde olmak gerektiği için ilk önemli 
yetkinlik olarak görünmektedir, ancak en önemlisi Türkçede C1 seviyesine ulaşarak mezun 
olabilmek ve öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olarak devam edebilmektir. 
Türkçesinin tüm yabancı kökenli öğrenciler için zorunlu olan B1 seviyesinde olması şartıyla 
İstanbul Üniversitesi'nde okumaya başladı. Çoğu durumda bu öğrenciler kendilerini Türkçe 
ifade etmekte zorlanırlar. İstanbul KAGEM'de veya İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde veya 
diğer paydaşlarda ihtiyaç duyanlar için ücretsiz dil kursları düzenlenmektedir. Proje açısından 
hedef grubumuz Türkçelerini geliştirebilecek ve iş hayatında rahatlıkla kullanabilecekler. 

Genel olarak, yararlanıcılarımızın en büyük ihtiyacı Sayd örneğinde olduğu gibi 
üniversite eğitimlerinin sonunda iş bulmaktır. Kariyer seçeneklerini geliştirmek için 
yetkinliklerini değerlendirdikten sonra CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Özgüven 
Geliştirme ve Atılganlık Atölyesi, güncel durumda Türkiye içinde çalışmak için gerekli yasal 
koşullar hakkında bilgi gibi yumuşak beceriler konusunda da yönlendirilecektir. 

 
Aşama 3: İşgücü Piyasasına Dahil Olma 

Yararlanıcılara iş bulma konusunda sorumlu organ olmasak da, ilk etapta iş bulmak için 
de üniversitede okudukları için bu konuda nasıl bir yol izleyecekleri ve hangi becerileri 
geliştirecekleri konusunda görüşmek üzere bir randevu belirleyebilir ve bir kariyer 
danışmanına danışabilirler. Ülkemizde işgücü piyasasının koşullarını ve iş olanaklarını kariyer 
gelişimi açısından bilen merkezdeki uzmanlarımız, bu öğrencilerimizin potansiyel gelişim 
alanlarını son piyasa trendlerine göre belirlemek ve öne çıkarmak için danışmanlık 
sağlamaktadır.  

Hedef grubumuzun kariyer seçeneklerinin iyileştirilmesi ile ilgili olarak, periyodik olarak 
'Yetenek Kapısı' tarafından sunulan iş fırsatları hakkında da bilgilendirileceklerdir. Bu, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla başlatılan çevrimiçi bir platformdur. Bu platformda 
firmalar, Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezunlara ve üniversite öğrencilerine ulaşarak 
öğrencilerin staj ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İş olanaklarının ve staj olanaklarının aranması 
yükseköğretim öğrencileri için hayati önem taşımaktadır. Bu noktada ENGIM'in (İtalya) 
Protezione Unita a Obiettivo Integrazione (PUOI) - Koruma ve Entegrasyon Süreci 
kullanılabilir. ENGIM tarafından yayınlanan bir rapora göre, ilgili aracın ikinci aşamasında, yerel, 
bölgesel ve ulusal iş piyasasında daha fazla iş/ eğitim fırsatı ve alıcının profesyonel profilinin 
tanıtımı için bazı araçlar bulunmaktadır. İş etiği kurslarını gerçekleştirdikten sonra öğrenciler 
topluma ve işgücü piyasasına entegre olmaya daha hazır olacaktır. Bu anlamda kendileri hakkında 
daha fazla farkındalık kazanan öğrencilerin işgücü piyasasında kendilerine uygun iş ve staj 
olanaklarının ve elbette geçici koruma statüsü ile çalışma yasal haklarının farkında olmalarına 
yardımcı olacaktır. 

 
Aşama 4: Yükseköğretim 

Yararlanıcılarımız zaten yükseköğretimde. Başka bir deyişle, hangi yolu izleyeceklerini 
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çoktan seçtiler. Burada yaptığımız şey, iş bulmak için mezun olmadan önce Türkçe veya diğer 
yumuşak becerilerini geliştirerek kendilerini daha iyi tanımaları açısından (aşama 1/2) 
kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, yükseköğretimde ihtisas programlarına 
nasıl başvurulacağı, temel şartlar ve sınavlar veya diğer resmi belgeler konusunda da 
kendilerine destek verilir. 
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Ek VII Araç seti ve 
aşamaları 

 
 
 
 
 
 

 

Farklı kariyer danışmanlığı araçlarıyla FETI modelinin illüstrasyonu 
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görüşlerini yansıtan içeriğin tasdik edildiği anlamına gelmez ve komisyon, burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 
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Araçlar - Dizin 
 
 

Hak Sahipleri ile Tanışma: 
 

• Induction Workshop (Giriş Atölyesi) (SWAPWEST) - 

• SOT (Norveç) 

• My Box (Kutum) (İtalya) 

• Lifeline (Yaşam Çizgisi) (Norveç) 

• Career Competence (Kariyer Yetkinliği) (Norveç) 

Boşluğu Giderme: 
 

• Sot (Norveç) 

• Tool Vip24 (Norveç) 

• My Box (Kutum) (İtalya) 

• Career Competence (Kariyer Yetkinliği) (Norveç) 

 
İşgücü Piyasasına Dahil Etme 

 

• Tool Vip 24 (Norveç) 

• PUOI (İtalya) 

• My World of Work (İş Dünyam) (İskoçya) 

• Career Competence (Kariyer Yetkinliği) (Norveç) 

 

 
Yüksek Öğretim: 

 

• Çevrimiçi kendini değerlendirme (Türkiye) 

• Kültürel Zeka (Türkiye) 

• Taking Stock (Durum Değerlendirmesi) (İskoçya) 

• Assessment of Prior Learning (Önceki Öğrenimin Değerlendirilmesi) (İskoçya) 
 


