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Karşılaştırmalı Rapor – Kariyer Danışmanlığı
Karşılaştırmalı Rapor, etkili ve yüksek kaliteli kariyer rehberliğinin temel ölçütlerini tanımlamak için
her proje ülkesindeki literatür taraması, ikincil araştırma ve saha çalışmasına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Rapor, bir hedef kitlenin elinde bulundurduğu proje araçlarının / çıktılarının ve beklentilerinin
geçerliliğini ele alan yüksek kaliteli kariyer rehberliğinin anahtar boyutlarını uluslararası bağlamda
belirlemektedir.
Raporun son hali proje web sitesinde yakında yayınlanacaktır.

KARŞILAŞTIRMALI RAPOR KARİYER DANIŞMANLARI İÇİN AŞAĞIDA
BELİRLENEN
ARAÇLARIN
TASARLANMASINDA
BELİRLEYİCİ
OLMUŞTURHE BASIS TO DESIGN FOLLOWING SUPPORTIVE TOOLS
İ Ş DÜNYASI OYUNU
ÖĞRENCİLER
İÇİN
ON-LINE
FOR CAREER
COUNSELLORS
EĞİTİM KLAVUZU
MESLEKİ YÖNELİM ARACI

Araç,
öğrencilerin
mesleki
açıdan güçlü yanları ve kariyer
yeterliliklerinin okul çağında
gelişiminin
izlenmesinde
vazgeçilmez bir rol oynayacaktır
(teorik bir çerçevede profesyonel
yeteneklerini
ölçme
karşılaştırmalı sonuçlar, beceri
değerlendirmesi
ve
kariyer
basamakları konusunda kendi
kendini izleme imkânı).

Oyun ( elektronik versiyonu),
öğrencilerin işgücü piyasasını,
işgücü piyasasının arz ve
talebini ve işgücü piyasasının
arzını etkileyen farklı faktörleri
öğrenip anlamaları için yararlı
bir araç olacak ve iş hayatında
yer almak için gerçek dünyadan
bilgi birikimi sağlayacak.

Kariyer rehberliği hazırlığıyla ilgili
çeşitli modüllerden oluşan bir
öğretim kiti aşağıdaki konuları
kapsayacaktır:
a) Geliştirilen oyunu sınıfa nasıl
uygulayacağınıza ilişkin Öğretmen
kılavuzu
b) Rehberlik psikolojik danışma
dersi planı, geliştirilen tüm araçları
kapsar
c) Öğrenciler için Eylem Planı
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2. Proje Yönetim Toplantısı
Projenin ikinci uluslararası toplantısı 14-15 Haziran 2017'de Limasol'da (Kıbrıs) gerçekleştirildi.
Toplantı sırasında proje ve genel faaliyetler gözden geçirildi konsorsiyum üyeleri arasında alınacak acil
eylemler belirlendi ve kararlaştırıldı. Eurosuccess Consulting'e bu harika organizasyon için teşekkür
ederiz!

Temmuz – Aralık 2017 arasında yapılan çalışmalar
* Öğrenciler için On-Line Mesleki Yönelim Aracı
Aracın içeriği geliştirildi ve bugünlerde EUROSUCCESS CONSULTING (Kıbrıs), içeriğin on-line
platforma aktarılması için aracın BİT hali üzerinde çalışıyor.
* İş Dünyası Oyunu
Ürünün makro yapısı tasarlanmıştır. Bugünlerde, Sorumlu ortak, oyunun makro yapısını, ortakların
geri bildirimine göre revize etmektedir.
* Eğitim Kılavuzu
HIGHGATE PRIVATE SCHOOL (Kıbrıs), Eğitim Kılavuzunun makro yapısının önerisini sundu.
Ortakların geribildirimlerine dayalı olarak revize edilen araç kitinin makro yapısının son hali 23 Ocak
2018'de şekillendi.

Sıradaki Çalışmalar
Daha önce bahsedilen tüm çalışmalar, 23-27 Nisan 2018 tarihleri arasında OIC Poland Foundation
(Lublin, Polonya) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan projenin kısa süreli personel eğitimi etkinliği
sırasında gözden geçirilecek. Bu eğitim faaliyetine her bir ortaktan (rehberlik danışmanları, eğitimciler,
eğitmenler) 2 temsilci katılacaktır. Bu etkinlik süresince:
ü Geliştirilen proje araçları ile çalışmak için proje uzmanlarının (eğitmenler, danışmanlar ve
öğretmenler, eğitimciler) kapasitelerini artırmak - Öğrenciler için on-line kariyer testi ve işgücü
piyasasını tanıma - oyunu.
ü Uzmanları, tamamlanan proje çıktılarını, pilot uygulamalar ile (öğrenciler için on-line kariyer testi
ve işgücü piyasasını tanıma - ) yerel / bölgesel / ulusal düzeyde kullanmak için hazırlamak.
ü Eğitim Kılavuzunu ve materyalleri, yani gelişmiş araçlar, kariyer danışmanlığı dersi senaryolarının

kullanımı hakkında kılavuz / talimatları test etmek.
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Proje Ortakları
OIC POLAND FOUNDATION
www.oic.lublin.pl
Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
http://akdeniz.meb.gov.tr
Ahmet Callut ŞAHİN
ahmet.c.sahin@gmail.com

CPR PLURILINGÜE NUESTRA SRA DEL CARMEN
www.atochabetanzos.com
Juan Antonio González Parga
atochabeteuropa@hotmail.com

EUROSUCCESS CONSULTING
www.eurosc.eu
Giorgos Giorgakis
george@eurosc.eu

HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LTD
www.highgateschool.ac.cy
Antreas Antreou
antreasa@highgateschool.ac.cy

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
Kinga Lazarska
kingaruszuk@gmail.com
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