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Araç Seti 

Bu araç, etkili bir proje planı geliştirme ve iletişimin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için küresel 

tavsiyelerin ve araçların bir derlemesidir. İçerik bağlayıcı değildir ve her proje kendi programına 

özgü gereksinimlerinin farkında olmalıdır. 

 

Proje Geçmişi 

 

Toolkit’in amacı, mesleki eğitim ve öğretim hizmetinin herhangi bir ülkedeki ilgisini ve etkisini 

sağlamak ve Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında herhangi bir programda belirtilen öncelikleri 

vurgulamaktır. 

 

Modelin, yerel aktörlere, işgücü piyasasının ihtiyaçlarının sürekli izlenmesi ve sağlanan Mesleki 

Eğitim ve Öğretimin uyarlanması için yerel bir eylem planı tasarlama, uygulama ve değerlendirme 

yolunda rehberlik etmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca göre, Model 4 farklı "Nasıl Rehberi" 

konfigürasyonunda yapılandırılacaktır. Bu nedenle, herhangi bir ülkede bu 4 adımı rahatlıkla 

yürütebilmek için farkli araçlar bir araya getirilmiştir.  

 

Genel anlamda, Araç Seti, ortaklık yaratmada, piyasa ihtiyaç analizi, mesleki eğitim ve öğretim 

programlamasında ve MEÖ programlarının etkin değerlendirmelerinin yapılmasında paydaşlara 

yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Araçseti herhangi bir şekilde reçete olmaktan çok, 

paydaşların kendi koşullarına ve gereksinimlerini karşılamak için mevcut araçların yanı sıra kendi 

gerçeklerine göre değişiklik, uyarlama ve özelleştirme yapabilmesini öngörmektedir. Bu aracın 

kullanımının desteklenmesi dört kılavuzun oluşturulması ve geliştirilmesi değerlendirme sürecini 

bilgilendirecek ve yönlendirecektir. 

 

Araç Seti nasıl oluşturuldu? 

 

Bu Araç Setinde derlenen bilgiler, her bir rehberi kendi bölgesinde uygulayan ortakların deneyim 

ve araştırmalarından elde edilmiştir. Araç Seti, kendi ihtiyaçlarına göre ayarlanabileceği üzere, 

yerel, bölgesel veya ulusal seviyesine bakılmaksızın herhangi bir MEÖ programını başlatacak 

şekilde tasarlanmıştır. 
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Araç seti  1– Rehber 1 için araçlar:  Yerel Ortaklık 

 

SWOT ANALİZİ 

 

Okullar için bir SWOT analizi, valilerin, yönetim öğretmenlerinin ve personelin, okulun sistem ve 

prosedürlerinde neyin etkili ve daha az etkili olduğunu analiz etmesini sağlayacak bir araçtır. 

Genellikle bir plan hazırlığında kullanılır (denetim, değerlendirmeler, kalite kontrolleri vb. olabilir). 

Aslında, bir SWOT, okulun veya kuruluşun gelecekteki finans, planlama ve yönetim kararlarını 

etkileyebilecek herhangi bir planlama veya analiz faaliyeti için kullanılabilir. Daha kapsamlı bir 

analiz yapmayı sağlayabilir. 

Nedir 

 

SWOT analizi, Stratejik Planlama çerçevesinde kullanılan bir araçtır. Amacı bir organizasyonu ya da 

projenin gelişimini ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek olumlu ve olumsuz dış 

etkenleri belirlemek olan bu aracı kullanmak kullanışlı ve kolaydır. Nitekim SWOT, " Strengths 

(Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler)" 

kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. 

 

Nasıl işler 

 

SWOT analizi, farklı alanlarda (işletme, organizasyonun geliştirilmesi, proje yönetimi ... gibi) çeşitli 

kurumlar (işletmeler, organizasyonlar, proje yöneticileri, stratejik plancılar ... gibi) tarafından geniş 

bir yelpazede kullanılabilir.  

SWOT analizi, bir amaca ulaşmak için en önemli olarak kabul edilen kilit iç ve dış faktörleri 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, genellikle, SWOT, kuruluşunuzun veya projenin amacını 

belirledikten; bu da belirli araçların desteği ile yapılabilir ve bu başarı üzerinde etkisi olabilecek 

ilgili unsurlarları belirlemek için araştırma yaptıktan sonra ikinci bir adım aracıdır. 

Diyelim ki, kuruluşunuzun amacı, Çift Mesleki Eğitim programınızdaki kayıt sayısını artırmaktır. 

Bunu başarmak için hangi eylemleri öncelik vermeniz gerektiğini belirlemek için bir araştırma 

yapacaksınız. Bu araştırma kantitatif (istatistik ve kamusal bilgi kaynaklarına bakıldığında) ve 

niteliksel (anketler veya ilgili alandaki kilit kurumlarla yapılan görüşmeler yoluyla) olabilir. 
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Bu araştırmanın bir sonucu olarak, bir sürü öğe bulacaksınız ve bunlardan hangileri için sizin 

harekete geçmeniz gerektiğine karar vermeniz gerekecek. Durumu netleştirmek ve doğru seçeneği 

seçmenize yardımcı olmak için, bu unsurları dört grupta organize edebilirsiniz. 

- Güçlü yönler, yani kayıtları artırmanıza yardımcı olabilecek dahili öğeler (kuruluşunuzun 

veya MEÖ programının kendisinin) anlamını taşır.Weaknesses, the internal elements that, 

on the contrary, could prevent the achievement of your objective. 

 

Ancak dahili unsurların dışında (içeriklerinizin kalitesi, meskenleriniz, Mesleki Eğitim 

Merkezinizdeki itibarınız gibi) bazı dış öğelerin de etkisi vardır. Onları başka iki grup halinde 

organize edeceksiniz: 

- Fırsatlar. Doğru seçeneği seçerseniz amacınıza ulaşmanıza yardımcı olabilecek harici 

unsurlar (yasal çerçevedeki değişiklikler, kentteki yabancı öğrenci sayısını artırır ...) 

- Tehditler. Hedefinize zararlı olabilecek harici unsurlar (mesela alanınızdaki mesleki eğitim 

programları geniş çaplı bir teklifi olarak). 

 

Bilgileri organize ettiğinizde, hedefinize ulaşmak için hangilerinin sizin eylem çizgileriniz olması 

gerektiğini belirlemeye hazırsınız. Bu amaçla, her grubun en alakalı öğelerini belirleyip bağlantılı 

olup olmadıklarını araştırmaya çalışacaksınız. Eylem çizgileri şu sorulardan çıkacak: 

- Hedefe ulaşmak için en alakalı Güçlü Yönlerimi nasıl kullanabilirim? 

- Onlarla baş edebilmem için, ilgili Zayıf Yönlerimde nasıl çalışabilirim? 

- Belirlenen Fırsatlardan yararlanmak için ne yapmalıyım? 

- Tehditlerimin çabalarıma zarar vermesini nasıl önleyebilirim? 

 

Yine yapabileceğiniz başka bir şey, bu soruları sormak ve ilgili kurumların atölye çalışmaları yoluyla 

katılımcı bir şekilde cevapları aramaktır. 

Bu araç hakkında internette birçok bilgi bulabilirsiniz. Bununla Wikipedia'ya bir bağlantı: 

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis  

 

Kimler kullanabilir 

Daha önce de belirtildiği gibi, çok çeşitli ajanlar tarafından kullanılabilir. Rehberimiz söz konusu 

olduğu zaman, ilk taslak fizibilite çalışmalarının ve bölgesel teşhisin geliştirilmesinden sorumlu 

teknik personel tarafından hazırlanabilir. Ancak bu taslak belge, katılımcı bir süreç için gerekli tüm 

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
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etkenlerin iyileştirilmesi ve tamamlanması için yer alabileceği bir temel oluşturabilir. Bu nedenle, 

bu ikinci aşamada, araç, atölyeler veya çalışma grupları gibi faaliyetler dahilinde hepsi tarafından 

kullanılacaktır. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar 

SWOT analizinin amacının her zaman en önemli sayılan konular üzerinde hareket etmek olduğunu 

unutmayın. Bu nedenle, çok miktarda girdi ile aşırı yükleme yapmayın. Birçok faktörün etkisi 

olabilir, ancak nitel ve nicel bilgilere göre daha alakalı olanları seçmeye çalışın. 

Tecrübelerimize göre, SWOT analizi, katılımcı bir yaklaşımla kullandığınızda daha anlamlı ve 

kullanışlı. Anahtar ajanlar sizinle sadece araştırma aşamasında değil, aynı zamanda ele alınacak 

unsurların önceliklendirilmesinde ve eylemlerin tanımlanmasında da çalışsın. 

Tehdit veya zayıf yönlerini gizlemeyin veya hafife almayın.
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Araç seti 2 – Rehber 2 için araçlar:  Piyasa İhtiyaç Analizi 

Alt bölümler 

1)  Örnek Fiş Raporu 

2)  Araç seti göstergeleri 

 

1) ÖRNEK FİŞ RAPORU 

 

Bir pazar ihtiyaçları raporu, gerçek bir pazardaki verileri ve analizleri gösterir. İşgücü 

piyasasının ihtiyaç analizine temel hedef, toplum için en uygun eğitim eğitim 

yönergelerini tanımlamaktır. 

  

Bir eğitim ihtiyaçları değerlendirmesi, bireylerin bir veya daha fazla alanda yetkinlik, 

beceri veya bilginin mevcut seviyesini tanımlar ve bu yeterlilik düzeyini bir 

organizasyon içindeki pozisyonları veya başka bir pozisyonu için gereken seviyeyle 

karşılaştırır. Mevcut ve gerekli yetkinlikler arasındaki fark, eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesine yardımcı olabilir. Yönetim, tüm çalışanların eğitim veya hatta aynı 

eğitime ihtiyaç duyduğunu varsaymak yerine, bireysel çalışanlar, belirli iş kategorileri 

veya gruplar / takımlar arasındaki yetkinlik boşluklarına en iyi şekilde nasıl cevap 

vereceği konusunda bilinçli kararlar verebilir 

 

Nedir 

Bir rapor örneği, piyasayı analiz ederek toplanan verileri temsil eden bir araçtır. Genel 

olarak, iş gücü piyasasının ve potansiyel profesyonellerin, ortak hedeflerini 

gerçekleştirmek için gerekli gördükleri şeylerin listesi. 

 

Eğitimle iyileştirilebilecek performans boşlukları olduğu için, bir pazar ihtiyaçları analizi 

geliştirilmesi, eğitim sürecinin ilk adımı olacaktır. Tüm bilgileri topladıktan sonra verileri 

düzgün bir şekilde iletmek için bir araç olması gerekir. 

 

Nasıl işler 

Piyasa ihtiyaçları değerlendirmeleri, eğitim politikasının veya programın kalitesinin 
iyileştirilmesine yardımcı olabilir; böylece, performansta iyileşme ve arzulanan 
sonuçların elde edilmesi sağlanır. Sonuçların iyileştirilmesine, yani mevcut 
performanstan arzulanan performansa geçilmesine yardımcı olur ve genellikle değerli 
ve değerli bir çabadır. 
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Pazar ihtiyaçları değerlendirmesinin sonuçları, arzulanan sonuçlara ulaşılmasına yol 
açacak projelerin ve programların tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi de dahil 
olmak üzere daha sonraki kararları yönlendirecektir. 

Bu nedenle, bu bilgiyi geçirebilmek veya yayınlamak için net bir yapı olması gerekir; bu 

nedenle, çok çeşitli kullanıcılar bulguları kullanacaktır. 

 

Kimler kullanabilir 

 

Bir rapor planlama süreçlerinin bir parçasıdır ve genellikle bireylerde, eğitim / öğretim 

kurumlarında veya topluluklarda iyileştirme için kullanılır. 

 

Önemli bir bilgiyi diğer kuruluşlara / kullanıcılara yazılı olarak görüntüleyerek ve bir 

rapor boyunca dikkatle çağırarak açıkça iletmek önemlidir. 

 

Bu nedenle, bir rapor örneğinin olması zorunludur. Bu nedenle, kullanıcılar, toplanmış 

tüm verilerin düzgün şekilde iletilmesine yol açan tüm öğeleri gösterecek net bir yapıya 

sahip olacaklardır. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar 

 

Bir işgücü piyasası ihtiyaç analizi yapmak genellikle, yeni çalışanlar için hangi eğitime 
ihtiyaç duyulduğunun ölçülmesi veya aşağıdakilere çözümler bulması için yapılır: 

 

1. Performans ile ilgili sorunlar  

2. Yeni sistem, görev veya teknoloji  

3. Fırsattan yararlanmak için örgütsel bir ihtiyaç  
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FİŞ 1 

 

RAPOR ÖRNEĞİ 

 

• Başlık sayfası: Yazarların Adları, Kurumlar ve Tarih 

• Yönetici Özeti (en son yazılır - rapor tamamlandıktan sonra) 

• Teşekkürler 

• Tablolar ve Şekiller Listesi 

• Danışma yapılanlar listesi / Kısaltmalar / Sözlük (uygunsa) listesi 

• Giriş (çalışmanın geçmişi ve raporun organizasyonu dahil) 

• Eğitim Tasarımı ve Organizasyonu 

• Çalışma amacı, hedefleri ve amaçlanan çıktılar 

• Çalışma ekibinin tanımı 

• Çalışma takvimi 

• Eğitim 

• Çalışma Alanı (ları) ve Nüfus (lar) 

• Arka plan (çalışma alanlarının haritaları dahil) 

• Örnekleme stratejileri 

• Araştırma ve Analizde Kullanılan Yöntem ve Araçlar 

• Sonuçlar (Betimsel analiz dahil ancak yorum yok) 

• Tartışma (bulguların yorumlanması ve değerlendirilmesi dahil) 

• Kullanılan Yöntemlerin / Aletlerin Değerlendirilmesi 

• Sonuç ve Öneriler 

• Kaynaklar (raporda kullanılan ve yönlendirilen belgesel materyallerin bir listesi) 

• Ekler / Ekler (bunlar çalışma programının detaylarını, faaliyetlerin eksiksiz günlüğünü, 

kullanılan gözlem ve mülakat programlarını, anketlerin transkripsiyonları gibi anketleri 

ve alan notlarını ve raporun içeriği ile alakalı olduğu düşünülen diğer şeyleri içerebilir 

ancak raporun ana gövdesine eklenmesi fazla olabilir.) 
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2) ARAÇ SETİ GÖSTERGELERİ 

 

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını İzleme hakkındaki Nasıl Rehberini, Annette Mummert 

tarafından Deutsche Gesellschaft International Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH, 2014'de yapılan bu çalışma ve göstergelere dayandırdık. Daha fazlası için: 

http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/201403_Guidelines_Employment%20Analysi

s_ELMA_Final_web.pdf 

ELMA, işgücü piyasasının ve istihdam durumunun ve bunun altında yatan sebeplerin 

kapsamlı bir analizi için metodolojik bir araç sunmaktadır. Alman kalkınma işbirliğinin 

istihdamın geliştirilmesi için entegre yaklaşımın mantığına dayanmaktadır. Dolayısıyla, 

olası faktörler, işgücü talepleri, işgücü arzı ve emek piyasasının uyuşma süreci 

üzerindeki etkilerine göre yapılandırılmış ve analiz edilmiştir. 

Nedir  

"İstihdam ve İşgücü Piyasası Analizi" (ELMA) için mevcut yönergelerin amacı, istihdam 

yaratmak için ülkeye özgü zorlukları daha derinlemesine anlamak için bu ihtiyaca cevap 

vermektir. ELMA'da temel sorgulama yöntemi nitel araştırma yöntemidir. Düşük gelirli 

ülkelerde, dönüşüm ülkelerinde ve orta gelirli ülkelerde işgücü piyasalarını analiz 

etmek için kullanılabilir. 

Nasıl işler 

Zaman ve kaynak kısıtlamalarını en iyi duruma getirmek için ELMA esas olarak mevcut 

verilere ve literatüre (ör. Çalışmalar, raporlar, araştırma kağıtları) dayanmaktadır. Bu 

veri kaynaklarının analizleri, bilgiyi doğrulamak ve derinleştirmek için alan röportajları 

ile tamamlanmalıdır. ELMA’nın uygulanmasını kolaylaştırmak ve zaman ve kaynakların 

planlanması ve hesaplanmasını kolaylaştırmak için, kılavuzlardaki olası göstergeler ve 

veri kaynakları hakkında sizi bilgilendireceğiz. 

Kimler kullanabilir 

ELMA kalkınma eğitim programları menfaat sahiplerinin bir çoğu için yararlı olabilir: 

operasyonel departmanlarda karar vericilere ve teknik departmanlarda sektör 

uzmanlarına karargahlarda yardımcı olabilir. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar 

•  Finansal kaynaklar 
•  Siyasal taahhüt ve kurumsal, organizasyonel, teknik ve mali kapasiteleri yansıtmalıdır 
•  işgücü piyasasına ve istihdam politikasına karşı mücadele 
 
 
 
 

http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/201403_Guidelines_Employment%20Analysis_ELMA_Final_web.pdf
http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/201403_Guidelines_Employment%20Analysis_ELMA_Final_web.pdf
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İSTIHDAM VE İŞGÜCÜ PIYASASI ANALIZI IÇIN YÖNERGELER (ELMA) 
 
ELMA beş aşamalı 

A 

 

(1-6) 

Ülkede istihdam için temel potansiyel nedir? 

1'den 6'ya kadar olan adımların hedefleri: 

 İşgücü talebini ve emek arzını etkileyen temel faktörleri tanıma 

 İstihdam sorunlarını tanıma ve yoğunlaşma 

B 

 

(7-11) 

Firmaların daha fazla emek talep etmelerini engelleyen nedir? 

7. ila 11. adımların hedefleri: 

 Genel olarak iş koşullarını tanımak ve belirli sektörler için daha ayrıntılı 

olarak bilmek. 

 İşgücü talebi ve istihdam yaratma sürecini takip eden işletme 

genişlemesi için en uygun kısıtlamaları belirlemek. 

C 

 

(12-14) 

İş gücünün, ihtiyaç duyulan becerileri (yeterli miktarda) sunmasını engelleyen 

nedir? 

12.-14. Adımların hedefleri: 

 Beceri uyuşmazlığı probleminin değerlendirilmesi 

 Eğitim hizmetleri sunumunun kapsamını ve kalitesini öğrenmek 

 Eğitim sisteminde yeterince nitelikli işgücü arzı sağlamak için yaşanan 
büyük güçlükleri tanımlama 

D 

 

(15-17) 

İşgücü piyasası kurumları, düzenlemeleri ve politikaları hangi yolla eşleştirme 

sürecini etkiler? 

15.-17. Adımların hedefleri: 

 Ücret / verimlilik gelişimi ile ücret oluşumunu etkileyen başlıca 

faktörlerle bağlantı kurarak ücret oluşumunu emek piyasasındaki 

merkezi eşgüdüm mekanizması olarak anlama; iş hukuku ve 

yönetmelikleri, ücret politikası, toplu pazarlık sistemi. 

 İşgücü piyasası ve sosyal koruma politikalarının etkinliğini ve verimliliğini 

değerlendirmek: Aktif işgücü piyasası politikası eşleştirme sürecindeki 

verimsizlikleri nasıl ele alabilir? Pasif emek piyasası ve daha genel sosyal 

koruma politikaları, işsizlik yüzünden insanları fakirlikten ve gelir 

kaybından nasıl korurum? 
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E 

 

(18-20) 

İş yaratmanın temel zorlukları nelerdir? 
 
İlgili ülkenin genel olarak reform çabalarından ne gibi sonuçlar çıkarılabilir; ve 
özellikle kalkınma programları için Alman işbirliğinden mi kaynaklanıyor? 
 
18.-20. Adımların hedefleri: 

 Yukarıda tanımlanan istihdam yaratma konusundaki ana sınırlamaların 
göreli önemini bilin. 

 Katılımcı bir sürece dayanarak, hükümet eylemi için olası alanlar ve 
seçenekler tanımlanır 

 ELMA'nın nasıl bir araya getirileceği konusunda Alman işbirliği 
programlarına seçenekler önerin 

 
 

ADIMLAR İŞGÜCÜ ARZI İŞGÜCÜ PİYASASINDA EŞLEŞTİRME İŞGÜCÜ TALEBİ 

 

A 

 

(1-6) 

Ülkede istihdam için temel potansiyel nedir? 
 
1'den 6'ya kadar olan adımların hedefleri: 
 

 İşgücü talebini ve emek arzını etkileyen temel faktörleri tanıma 

 İstihdam sorunlarının derecesini ve yoğunluğunu öğrenmek 
Oryantasyon: Gelişme için temel koşulları kontrol ederek ELMA'ya başlıyoruz, 
çünkü potansiyel bir büyüme işgücü talebi ve daha sonra istihdam için gerekli bir 
önkoşuldur. 

1 Coğrafi durum 

2 Geçmişte ekonomik kalkınma modelleri 

 Oryantasyon: Mümkün olduğu kadar çok çalışma üretmek için iş talebi sayılara 
karşılık gelmelidir, aynı zamanda iş teklifi için beceri ve vasıflara da karşılık 
gelmelidir. Tanımlanan büyüme, emek talebinin niceliksel yönlerinin ilk yaklaşık 
göstergesi olarak kullanılabilir. İstihdamın niceliksel yönlerini, demografik yapı ve 
emek göçünü göz önüne alarak sonraki 3. ve 4. adımlarda da yoğunlaştıracağız. Her 
iki faktör de iş teklifini şekillendirir: demografik yapı bir işe ihtiyacı olan çalışma 
çağındaki nüfusta bir artış veya azalma olduğunu gösterir; işgücü göçünün 
kapsamı, iş gücünün genellikle azalttığı (veya arttığı) emek arzının aşırı bir 
göstergesidir. 
 

3 Demografik yapı 

4 Işçi göçü 
 
Oryantasyon: İşgücü piyasasının arz ve talep tarafında üretken istihdam için olası 
temel kısıtlamaları belirledikten sonra, istihdam sorunlarının boyutlarını 
(diğerlerinin yanında) sabitleyerek emek piyasasının performansına genel olarak 
dönüyoruz. 
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5 İşgücü piyasası eğilimleri 

Rehberlik: Birçok gelişmekte olan ülke az ya da çok verilen kalkınma kısıtlamaları 
(örn. Yer, coğrafi, kaynak bağışları, iklim değişikliği) ile karşı karşıyadır. Fakat bu, 
mutlaka, ülkenin istihdam ve gelir yaratmada başarısızlığa mahkum olduğu 
anlamına gelmiyor. Bu durumda, bu özel sorumluluk kamu sektörü tarafından ele 
alınmalı ve hükümetin işlevini yerine getirme biçimine göre belirlenmelidir. Kamu 
eylemlerinin kalitesi, iş yaratma için olumsuz ilk koşulları telafi edebilir. Bu 
nedenle, kamu sektörünün bu rolü ile ilgili temel durumu analiz ederek ilk teşhis 
turumuzu tamamladık. 

Kesişen bir mesele olarak kamu sektörü: 
Siyasi durum ve ekonomik politikanın yönlendirilmesi 

 

ADIMLAR İŞGÜCÜ ARZI İŞGÜCÜ PİYASASINDA EŞLEŞTİRME İŞGÜCÜ TALEBİ 

B 

(7-11) 

 

Firmaların daha fazla emek talep etmelerini engelleyen nedir? 

7. ila 11. adımların hedefleri: 

Genel olarak iş ortamının koşullarını bilmek ve belirli sektörler için daha ayrıntılı bir 

şekilde bilmek. 

Ardından iş gücü talebini ve istihdam yaratmayı engelleyen iş genişlemesi için en 

uygun kısıtlamaları belirlemek. 

Genel olarak iş ortamı 

Altyapı koşulları ve politikası 

İşletmeler için düzenleyici çerçeve 

Finansal piyasa koşulları ve politikası 
 
Oryantasyon: İş genişleme ve sonradan istihdam yaratma konusundaki zorlukların 
ilk envanterine dayanarak iş ortamına ve belirli sektörlerdeki sektörel politikalara 
bakarız. 
Bu spesifik sektör analizinin ilk adımı, istihdam yaratma konusundaki alakalarına 
atıfta bulunarak seçtiğiniz sektörleri açıklamaktır. 
 

8 İş ortamıyla ilgili daha detaylı analiz edilmesi gereken sektör seçimini açıklamak 
 
Oryantasyon: Seçilen sektörlerdeki iş ortamındaki zorlukları kontrol ettikten sonra, 
KKİ'lerin (kayıt dışı ekonomi dahil) ve kamu sektöründeki koşulların incelenmesi 
gerekir. Bu adım tavsiye edilmektedir, çünkü her iki sektördeki emek talebi 
genellikle resmi ve gayri resmi işgücü piyasası üzerinde etkili olmaktadır. 
Bu nedenle, gerçek ülkedeki durum ne derece ve ne şekilde belirtilmelidir. 

9 İşgücü talep koşullarının sektörel özdeş analizi 

10 KOBİ'lerde (kayıtdışı ekonomi de dahil olmak üzere) istihdam olasılıkları 

11 Kamu sektöründe istihdam 
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ADIMLAR İŞGÜCÜ ARZI İŞGÜCÜ PİYASASINDA EŞLEŞTİRME İŞGÜCÜ TALEBİ 

C 
(12-14) 

İşgücünün ihtiyaç duydukları becerileri (yeterli miktarda) sunmasını engelleyen 

nedir? 

12.-14. Adımların hedefleri: 

 Kapasite boşluğu sorununun değerlendirilmesi 

 Eğitim hizmetlerinin sağlanmasının kapsamını ve kalitesini öğrenmek 

 Yeterli nitelikli işgücünü sağlamak için eğitim sistemindeki ana zorlukların 

tanımlanması 

Rehberlik: C aşamasının ilk adımı (iş teklifinin analizi), mevcut ülkedeki beceri ile 

korelasyonun ne derecede bir problem olduğunu değerlendirmeye çalışmaktır 

Oryantasyon: C evresinin ilk adımı (iş teklifinin analizi), mevcut ülkedeki beceri ile 
ilişkilendirmenin gerçekten ne kadar önemli olduğunu değerlendirmeye 
çalışmaktır. 

12 İş gücünün niteliği 

Oryantasyon: Temel olarak becerilerin bir uyumsuzluğu, eğitim sistemindeki (a) 
ve / veya (b) işgücü piyasasındaki tesadüf sürecinin verimsizliklerinin bir sonucu 
olabilir. Sonuncusu, örneğin, çok etkili olmayabilecek istihdam danışmanlığı 
hizmetlerinin sağlanmasında Kamu İstihdam Hizmetleri rolüne atıfta 
bulunmaktadır. D aşamasındaki işgücü piyasasının eşleştirme sürecindeki olası 
kısıtlamaları ele alacağız. Bu aşamada, eğitim sisteminin sonuçlarına ve 
koşullarına odaklanıyoruz. 

13 Eğitim sistemlerinin tanımı 

 

14 Eğitim ve öğretimde karşılaşılan zorluklar 

  TVET'e özel odaklanma 

 

ADIMLAR İŞGÜCÜ ARZI İŞGÜCÜ PİYASASINDA EŞLEŞTİRME İŞGÜCÜ TALEBİ 

D 

 

(15-17) 

 

İşgücü piyasası kurumları, düzenlemeleri ve politikaları eşleştirme sürecinde ne 
derece etkili olmaktadır? 
 
15.-17. Adımların hedefleri: 
Ücret / verimlilik gelişimi ile ücret oluşumunu etkileyen başlıca faktörlerle 
bağlantı kurarak ücret oluşumunu emek piyasasındaki merkezi eşgüdüm 
mekanizması olarak anlama; iş hukuku ve yönetmelikleri, ücret politikası, toplu 
pazarlık sistemi 
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İşgücü piyasası ve sosyal koruma politikalarının etkililiğini ve verimliliğini 
değerlendirmek: Aktif işgücü piyasası politikaları eşleştirme sürecindeki 
verimsizlikleri nasıl ele alabilir? Pasif emek piyasası ve daha genel sosyal koruma 
politikaları, işsizlikten ötürü insanları fakirlikten ve gelir kaybından ne kadar 
koruyabilir? 

15 Ücretler, iş hukuku ve yönetmelikleri, 

16 Toplu pazarlık sistemi 

17 Aktif işgücü piyasasının rolü 

 
 
ADIMLAR İŞGÜCÜ ARZI İŞGÜCÜ PİYASASINDA EŞLEŞTİRME İŞGÜCÜ TALEBİ 

E 

 

(18-20) 

İş yaratmanın temel zorlukları nelerdir? 
 
İlgili ülkenin genel olarak reform çabalarına ilişkin olarak ne gibi sonuçlar 
doğurabilir? ve özellikle kalkınma için Alman işbirliği programlarından, 
istihdam promosyonuna destek veriliyor mu? 
 
18.-20. Adımların hedefleri: 

 Başlıca engellerin istihdam yaratımına göreceli önemini bilme 

 Katılımcı bir süreci esas alarak, hükümetin eylemi için olası alanları 
ve seçenekleri tanımlayın 

 ELMA bulgularının nasıl bir araya getirileceği üzerine Alman işbirliği 
programlarının geliştirilmesi için seçenekler önerme 

18 Zorlukların özeti ve istihdam yaratma konusundaki önemi 

19 Zorluklarla yüzleşebilecek reformlar için olası seçenekler ve yaklaşımlar 
arasında 

20 Alman kalkınma işbirliği için sonuçlar ve sonuçlar 
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Araç Seti 3 - Kılavuzlara Araçlar 3: Mesleki Eğitim Programlama 

Alt bölümler 

1)  Bir eğitim planı şablonu 

2)  Bir izleme planı örneği 

     Bir izleme gösterge örneği 

3) Eğitim Programı örneği 

1. Bir eğitim planı için şablon 

Eğitim Planının amacı, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak stratejileri, 

görevleri ve yöntemleri tanımlamaktır. Kararlar, geribildirim ve diğer konular yeniden 

yapılandırıldığından dolayı, sürekli olarak revize edilmiştir. Eğitim planı aşağıdaki 

kavramları dikkate alacaktır: 

 Eğitim Kapsamı: Eğitimin amaç ve hedeflerinin  ve varsayımların  listesini açıkça 

belirtmektedir.  

 Eğitim Önerileri: Eğitim grupları, eğitim türleri, eğitim yaklaşımı, eğitim 

müfredatı, eğitim programı ve lojistik bilgi de dahil olmak üzere, eğitimin 

tanımlandığı önerileri açıklar. 

 Görev ve Sorumluluklar: Eğitimin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve 

değerlendirilmesinden sorumlu personelin görev ve sorumluluklarını sunar ve 

kaynakların net bir tanımını ve bir iş planını içerir. 

 Acil Eylem Planı:  Olasılıkları belirler ve her olasılık için bir plan ayrıntılarını 

içerir.  

 Eğitim Malzemesi Tasarımı, Standartlar ve Yönergeler: Eğitim materyallerini 

hazırlamak için kullanılacak Eğitim Malzemesi Tasarımı, Standartları ve 

Rehberlerinin bir kopyasını içerir. 

Eğitim Planı 

 

Nedir 

Bu araç, bir eğitim planı için bir şablon olup, Mesleki Eğitim ve Öğretim programındaki 

Nasıl Yapılır Kılavuzundaki ilk adım 'Hazırlık''ın nihai çıktısıdır. Eğitim planında, bir dizi 

eğitim planlanırken dikkate alınması gereken farklı hususlar özetlenmektedir. Bu 

nedenle, bölgenizdeki Mesleki Eğitim ve Öğretim ile ilgili olarak ne yapmayı 

planladığınızın bir özeti şeklindedir. 
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Nasıl işler 

Kılavuzun tavsiyelerini takiben ortaklığın, bölge için bir eğitim planının amaç ve 

hedeflerini tanımlaması gerekir. Farklı alanlar hakkında tartışmaların sonuçları (ör. 

Zamanlama, hedef grup, vb.) Eğitim planı şablonuna yansıtılır. Bu nedenle, aşağıdaki 

soruların yanıtlanması gerekir ve cevaplar şablonun içine konmalıdır: 

Eğitim Planına genel bakış açısı için (A Bölümü):  

Eğitim hangi periyotta yapılmalıdır? 

Bu periyot için kaç tane eğitim faaliyeti planlanmaktadır? 

Eğitim faaliyetlerinden kaç kişi yararlanmalıdır? 

Eğitim faaliyetleri ne kadara mal olur? 

Eğitim faaliyetinde kimler yer alır? 

Faaliyetlerin listesi için (B bölümü): 

Eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri nelerdir? 

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hangi faaliyetler ele alınacak? 

Faaliyetlerin her biri için maliyetler nelerdir? 

Planlama için (C bölümü): 

Bu bölümün, her bir eğitim faaliyeti için ayrıca doldurulması gerekir. 

Eğitim faaliyetinin beklenen etkisi nedir? 

Eğitim için hedef grup ve / veya sektör nedir? 

Temel gereksinimler nelerdir? 

Faaliyetler hangi kaynaklardan finanse edilebilir?  

Kaç katılımcıyla nerede ve ne zaman eğitim gerçekleşecek ve eğitimini kim yapacak? 

Kimler kullanabilir 

Eğitim planı yerel ortaklık tarafından oluşturulmuştur. Bazı ortakların veya tek bir 

ortağın eğitim planını geliştirmesi de mümkündür. Bu durumda, planın da tüm ortaklık 

tarafından sunulması ve üzerinde anlaşmaya varılması gerekir. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar 

1. Zaman ve kaynaklar sınırlıdır. 

2. Eğitimin öğrenciler için etkileyici veya etkili olup olmadığını kontrol edilmelidir 

3. Hedefler başarılabilir ölçüde olmalıdır 

4. Hedefler gerçeğe yakın olmalıdır 
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EĞİTİM PLANI 

 

A. Eğitim planına genel bakış 

Eğitim dönemleri 

 

Planlanan eğitim faaliyetlerinin sayısı 

 

Yararlanıcıların sayısı 

 

Toplam bütçe 

 

Dahil olan kuruluşlar 

 

İlgili dökümanlar 

 
 
 
 
 

B. Kapsanan faaliyet ve ihtiyaçların listesi 

Eğitim İhtiyaçları 
(İhtiyaç Analizi'nde açıklandığı gibi) 

Faaliyetler Bütçe 

   

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

C. Planlama 

 
Eğitim İhtiyacı 1. Doğal taş sektöründe gereksiz hale gelme tehlikesine karşı bu üst düzey 
çalışanların adaptasyon kapasitelerini arttırmak 

 
Faaliyet 1. İsim: CNC makine operasyonu 

Beklenen etki 

 

Hedef grup/sektör 
 

Temel ihtiyaçlar 
 

Finansman kaynakları 
 

Eğitim Programı 

Yer Tarih Katılımcı sayısı MEÖ Tedarikçisi 

    

    

 
İSTİHDAM EĞİTİM PLANI 

                                              VINALOPÓ 2016 – 2017 

A. Eğitim planına genel bakış 

Eğitim Dönemi 

2016 – 2017 

Planlanan eğitim faaliyetlerinin sayısı 

5 

Yararlanıcıların sayısı 

105 

Toplam bütçe 

35.500 € 

Dahil olan kuruluşlar 

Consorcio Pacto por el Empleo del Vinalopó, SERVEF, Doğal Taş Teknolojik Enstitüsü, 
MEÖ Entegre Merkezi -Eğitim Bölümü 

İlgili dökümanlar 

Vinalopó Vadisi 2016 - 2017 için eğitim ihtiyacı analizi 
Mesleki Niteliklerin Ulusal Portföyü 
Mesleki Eğitim Programlama Rehberi Nasıl Yapılır - ImproVET Projesi 
Etki değerlendirmesi için rehberlik nasıl yapılır - ImproVET projesi 
İzleme ve Değerlendirme Prosedürü 
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B. Kapsanan faaliyet ve ihtiyaçların listesi 

Eğitim İhtiyaçları 
(İhtiyaç Analizi'nde açıklandığı gibi) 

Faaliyetler Bütçe 

Doğal taş sektöründe gereksiz hale gelme 
tehlikesine karşı bu üst düzey çalışanların 
adaptasyon kapasitelerini iyileştirmek 
Öncelik: Yüksek 

1. CNC makine 
operasyonu 

15.000 

2. Girişimcilik becerileri 7.000 

Orta derecede bir derece elde etmeyen 
gençler için iş gücü fırsatlarını artırmak, 
turizm sektöründe belirlenen emek 
fırsatlarını karşılamalarını sağlamak 
 
Öncelik: 

3. Turizm sektörü için 
İngilizce 

2.500 

4. Turizm sektörü için 
Web geliştirme 

4.000 

5. Girişimcilik becerileri 7.000 

 

C. Planlama 

 

Eğitim İhtiyacı 1. Doğal taş sektöründe gereksiz hale gelme tehlikesine karşı bu üst 
düzey çalışanların adaptasyon kapasitelerini arttırmak. 

Faaliyet 1. İsim: CNC makine operasyonu 

Beklenen etki 
35 üst düzey çalışanın emek ve kariyer geliştirme olanaklarını artırmak 

Hedef grup / sektör 

50 yaş üstü işçiler / Doğal taş 

Temel ihtiyaçlar 
Mesleki Niteliklerin Ulusal Portföyünde anlatıldığı gibi. Sertifika numarası: XXXX 

Finansman kaynakları 
Valencian Hükümeti tarafından Vinalopó İstihdam Paktı 

Eğitim programı 

Yer Zaman Katılımcı sayısı MEÖ tedarikçisi 

Novelda İlk çeyrek 2017 20 Doğal Taşların 
Teknolojik Enstitüsü 

El Pinós Üçüncü çeyrek 
2017 

15 Doğal Taşların 
Teknolojik Enstitüsü 
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2. Bir izleme planı ve kontrol paneli izleme örneği: 

İzleme planları, planlama aşamasından sonra ve müdahale programının tasarım 

aşamasından önce oluşturulmalıdır. İzleme, projeye ilgi duyan tüm kişiler ve kurumlar 

tarafından yürütülmelidir (paydaşlar). Bir projeyi verimli bir şekilde uygulamak için, 

planlayan ve uygulayan insanlar başlangıçtan başlayarak birbiriyle ilişkili tüm aşamaları 

planlamalıdır. Genellikle, planın ana hatlarını çizmelidir: 

• Program hedeflerine ulaşılmasının temelini oluşturan varsayımlar; 

• Faaliyetler, çıktılar ve sonuçlar arasındaki beklenen ilişkiler (çerçeve); 

• Temel verilerle birlikte iyi tanımlanmış kavramsal önlemler ve tanımlar; 

• İzleme takvimi; 

• Kullanılacak veri kaynaklarının bir listesi; 

• İzleme ve değerlendirme faaliyetleri için maliyet tahminleri; 

• Arzulanan sonuçların elde edilmesine yardımcı olacak ortaklıklar ve 

işbirliklerinin bir listesi; ve 

• Elde edilen bilgilerin yaygınlaştırılması ve kullanılması için bir plan. 

Bir İzleme gösterge tablosu: 

Gösterge tabloları, neler olup bittiğini izlemek için güçlü bir araç sağlayabilir. Bir 

gösterge panosunun iki özelliği; görsel doğası ve izlemeniz gereken her şeyi ancak tek 

bir görünümü izleyerek farklılaştıran yapısıdır. 

Bir eğitim gösterge tablosu öğrenciye öğrenme sürecinde ve öğretmene öğretim 

sürecinde destek olmak için kullanışlı olabilecek çok çeşitli bilgileri özetler ve 

görselleştirir. 

Nedir 

Bu araç, izleme dashboard'uyla birlikte bir izleme planına örnektir. Bu araçlar, eğitim 

planının uygulanmasının orijinal planlamaya uygun olup olmadığını takip etmeye 

yardımcı olur. Eğitim planı, program düzeyini ve bireysel eylem seviyesini izlemenin 

yollarını göstermektedir. Planlanan izleme faaliyetleri gerçekleştirildiğinde, izleme 

kontrol panelinin geliştirilmesi, tüm ortaklığın ilerlemesine genel bir bakış sağlamaya 

yardımcı olur. 

Nasıl işler 

Eğitim planının ilerleyişini izlemek için, eğitim planından bazı veriler, bir kaç kişiye 

yönelik eğitim faaliyetlerinin planlandığı, her eğitim faaliyetinin organizasyonundan 

kimin sorumlu olduğu ve eğitim sağlayıcısının eğitimini gerçekleşecek planlamanın  



 

22 

 

izlenmesi tabloya eklenmelidir. Ek bir sütun içerisinde, ilerleme, henüz eğitim 

başlamadığında, zamanında ya da bittiğinde işaretleyerek ölçülür. Orijinal plandan 

sapmalar olması durumunda durum hakkında kısa açıklama eklenebilir. Buna ek olarak, 

ortaklardan, önceden tanımlanmış hedeflere ilerleme konusundaki algıları hakkında 

geribildirim vermeleri istenebilir. Bu, görüşmeler sırasında veya ortaklığın ortaklarına 

yönelik bir anket ile gerçekleşebilir. 

Bireysel eylem seviyesinde, ortaklık bazı nicel göstergeleri izlemeli ve eğitim 

sağlayandan, katılımcı sayısı, katılımcıların kaçırdığı gün sayısı, eğitim faaliyetinden 

ayrılma sayısı ve kaç günlük eğitimden şimdiye kadar eğitim sağlandığı gibi bilgileri 

toplamalıdır. Nitel göstergeler açısından, ortaklık eğitim sağlayıcısı, eğitmen ve 

katılımcılar için anketler geliştirebilir. Tüm eğitimler için aynı anketlere sahip olmak 

avantajlıdır,böylece sonuçların daha kolay karşılaştırılması mümkündür. 

İzleme göstergeleri, ortaklığa sunulabilen ve paydaşlara dağıtılabilen bütün programın 

ilerlemesi hakkında kısa bir genel bakış sunmaktadır. Bu şekilde, her bir ortak, 

uygulama öncesi tanımlanmış hedefleri karşılayarak ve eğiticilerin ve katılımcıların 

eğitim algısı ne ise, kaç tane eğitimin yapıldığını veya daha önce yapıldığını görebilir. 

Kimler kullanabilir 

Kontrol planının yanı sıra izleme planı, ortaklık içinde geliştirilmiş ve ortaklığın eğitim 

planının ilerlemesini izlemesi için araçlarıdır. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar 

Gerçek zamanlı bir operasyon paneli tasarlanırken kaçınmanız gereken en yaygın ve 

maliyetli sorunlardan bazılarını not etmek faydalı olacaktır. 

· Şu sorunları inceleyelim: 

·  Çok fazla karmaşıklık 

·  Çok fazla uyarı şartı 

·  Fark yaratmayan uyarılar 

·  Ezici görseller 

·  Dikkat çekici görseller Uygunsuz görsel etki 

·  Bilgi ile görsel sunum arasındaki uyumsuzluk 

·  Ölçümlerin karmaşık ifade edilmesi 

·  Yetersiz içerik
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Yerel bir MEÖ Programının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi - Gösterge Tablosu Örneği 

1. Planlanan eğitim 2. Hedeflere ilerleme konusundaki algı 3. İyi bir eğitim için göstergeler 
 

 

 

4. Eğiticilerin algısı: Katılımcıların ilerlemesi 5. Katılımcıların algısı: 
Eğitim eğitiminde kullanılabilirlik 
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3)  Eğitim Planı Örneği; 

Eğitim sürecindeki bir sonraki adım, bir eğitim programı oluşturmaya yardımcı olacak 

bir eğitim çerçevesi oluşturmaktır. Bir eğitim programı, amaç ve hedefleri öğrenmeye 

ve bir oturumun ders planını nasıl etkilediğine odaklanacaktır. 

Eğitim planınızı geliştirirken, eğitim önceden planlanması ve geliştirilmesi gereken bir 

şey olduğu için bir takım dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. 

Nedir 

Bu araç, eğitim planında bireysel  eğitim için, bir eğitim programına örnektir. 

Nasıl işler 

Eğitim programının bir kısmı ortaklık tarafından oluşturulmalıdır. Ortaklık, her eğitim 

için bağlamı ve eğitimle işbirliği içinde tanımlar; sağlayıcı, hedef grup, eğitim türü, 

zamanlama ve kapsam ile altyapı üzerinde karar verir. Ayrıntılı eğitim programı - 

eğitimin her gün için içeriği - daha sonra eğitim sağlayıcısı tarafından geliştirilebilir. 

Ortaklık, eğitim programı üzerinde hemfikir olmalıdır ve gerektiğinde eğitim 

sağlayıcısına geribildirim verir. 

Kimler kullanabilir 

Bir eğitim programının içeriği ortaklık tarafından verilir ve eğitimin ayrıntıları daha 

sonra ortaklık ve eğitim sağlayıcısı arasında müzakere edilir. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar  

Bir eğitim programı geliştirirken bazı kilit noktalar vardır. Eğitim rastgele yapılmamalı, 

bunun yerine ihtiyaçları karşılamak için özel olarak geliştirilmelidir. 

 

· Amaçlar ve hedefler arasında ayrım yapmak 

· Öğrenme hedeflerinin önemini açıklamak 

· Öğrenme hedeflerinin ortak özelliklerini açıklamak 

· Ders planları oluşturmak 

· Eğitim için izleyici nin önemli bir nokta olduğunu unutmamak 

· Nasıl ölçüleceğini belirlemek 
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Bir Eğitim Planına Örnek 

Temel BT Eğitimi 

İçerik 

Bir şirket, çalışanların iç organizasyonlarını yeniden düzenleyecek ve zaman izlemesi ve 

tatil planlaması gibi şeyler için özel bir yazılım kullanmak istemektedir. Çalışanların 

çoğu düzenli olarak bilgisayar kullanmakta olup  yeni yazılımla ilgili herhangi bir 

problem yaşamayacaklardır. Bununla birlikte, şirketteki 20 çalışan, daha önce hiç 

bilgisayar kullanmadığı için ,onları yeni yazılım üzerinde eğitmek için öncelikle temel 

bilgisayar eğitimine ihtiyaç duyacaklardır. 

Eğitim süresince, bilgisayar kullanma seviyeleri en altta tutulmalı,bir bilgisayarın nasıl 

açılıp kapanacağını, fare ve klavyenin nasıl kullanılacağını, programları açmanın ve basit 

harflerin nasıl yazıldığını, belgeleri kaydetmek ve dosyalamak ve internetin nasıl 

kullanılacağını öğrenmelidirler. 

Hedef Kitle 

Hiç bilgisayar kullanmamış   20  şirket çalışanı. 

Eğitim Türü 

Katılımcılar daha önce hiç  bilgisayar kullanmadığından, eğitimi yüz yüze eğitim 

şeklinde yapmak zorunludur. Katılımcıların pratik yapmaya ihtiyaçları vardır, bu 

nedenle sadece açıklamaları dinlemekle kalmayıp aynı zamanda her şeyi bilgisayarda 

denemeliyiz. Bu nedenle, eğitim bir atölye şeklinde olmalıdır. 

Zamanlama ve kapsam 

Tüm katılımcılar şirkette tam gün istihdam edilmektedir. Şirket, katılımcıların bilgisayar 

becerilerini en kısa sürede geliştirmek istemektedir ve bu nedenle onları işten izinli 

göstereceklerdir. Eğitim her biri 10 hafta sürecek iki grupta (Pazartesiden Cumaya, 10 

gün) 2 hafta sürecektir. Bir grup sabah saat 4 saat, ikinci grup öğleden sonra 4 saat 

boyunca eğitim alacaklar. Böylece bütün eğitim her grup için 40 saat sürecektir. 

Altyapı 

Eğitim için, her katılımcının bilgisayarları olan bir oGüna ihtiyaç vardır. Şirkette 10 

bilgisayar bulunan bir oda bulunmadığından eğitim, gerekli donanıma sahip bir eğitim 

sağlayıcısına yaptırılacaktır. 
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Eğitim Programı 

Gün İçerik 

Gün 1 - bilgisayarlarla ilgili rezervasyonların azaltılması 

- bilgisayarların nasıl işlediği hakkında temel bilgi (ana bellek, sabit 

disk, işlemci) 

- bilgisayarı açma ve kapatma 

Gün 2 - Fare kullanma (pencereleri açma / kapatma, pencereleri simge 

durumuna getirme / simge durumuna küçültme, pencereleri taşıma, 

programları açma) 

Gün 3 - Fare ile eğitimin tekrarı 

- Bir metin programının açılması (ör. Microsoft Word) 

- Klavyeyi tanımak 

Gün 4 - Klavye ile daha fazla eğitim 

- Metin yazarken klavyeyi kullanma 

Gün 5 - mektup yazmak 

- metnin temel düzenlenmesi 

Gün 6 - mektup yazmanın ve metin düzenlemenin tekrarlanması 

- bir belge yazdırma 

- bir belge kaydetmek ve dosyalama 

Gün 7 - İnternet'i kullanma (internet güvenliği, e-posta programları) 

Gün 8 - İnternet'i kullanma (arama motorlarını nasıl kullanacaksınız) 

Gün 9 - şirketin yeni yazılımı üzerine yoğun eğitim (formları ve açılır 

menüleri kullanarak) 

Gün 10 - şirketin yeni yazılımı üzerine yoğun eğitim (formları ve açılır 

menüleri kullanarak) 
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Araç Seti 4 –4.Kılavuz için Araçlar : ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

Alt bölümler 

1. Bireyler üzerindeki etkinin değerlendirilmesi 

                                              Örnekleme metodolojileri 

                                               Eğitimin bireyler üzerindeki etki değerlendirmesi 

                                               Eğitim öncesi bireysel anket 

                                               Eğitim sonrası bireysel anket  

                                               Vaka analizi yöntemleri 

                                               Odak grupları metodolojisi 

                                               Anket göstergeleri 

2 Şirketler üzerindeki etki değerlendirilmesi 

3. Yerel Ortaklığın Değerlendirilmesi 

4. Bölgedeki etkisi 

1. Bireyler üzerindeki etkinin değerlendirilmesi 

 

Eğitimin bireyler üzerindeki etkisini değerlendirmek; 

Nasıl kılavuzundan; Eğitimin bireyler üzerindeki etkisini değerlendirirken, aşağıdaki 

özellikler ve değerlendirme soruları dikkate alınacaktır: 

• Beceriler ve yetkinlikler üzerine etkisi: stajyerler yeteneklerini geliştirdiler mi? Yeni 

görevleri nasıl yapacaklarını biliyorlar mı? 

• Diğer kişilerle olan ilişkiler: kursiyer eğitimci ve rehberlerle olan ilişkilerden öğrendi 

mi? Evet ise, ne (kolay beceriler)? Diğer stajyerlerle olan ilişkiler benlik saygısı ve 

kendine güvenini güçlendirdi mi? 

• Başarının tanınması: becerilerin niteliğini arttırıcı eğitim sağlandı mı?  

• Bir iş bulma veya daha iyi bir iş bulma ihtimaliniz daha yüksek: iş bulmak için eğitim 

yararlı oldu mu? İş yerinde talep edilen yeterlilikler geliştirildi mi? Çalışma koşulları 

iyileştirildi mi? Yeni kazanılmış yetkinlikler nedeniyle gelir düzeldi mi? Istihdam 

edilebilirliği artırıldı mı? 
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Eğitim öncesi bireysel anket: 

Nasıl kılavuzundan: Ön eğitim testleri her katılımcı tarafından, muhtemelen adsız bir 

şekilde tamamlanmalıdır. Bununla birlikte, bu durumda, katılımcıların cevaplarını 

çarpıtma fırsatı bulamamaları nedeniyle, anonimlik zorunlu bir koşul değildir. Ön 

değerlendirme, eğitimin ilk aşamasında yapılır. Tasarımı kısmen değerlendirir ve 

özellikle stajyer bakış açısından kullanılan süreç ve kaynakları inceler. 

Nedir 

Aşağıdaki araç, kursiyerlere ve / veya eğitim sürecine başlamadan önce stajyerlerin 

başlangıç beklentilerini, algılarını ve kişinin eğitim uygulamasına karşı tutumlarını 

değerlendirmektir. 

Nasıl işler 

Anket, kursun başlangıcında eğitimin amaçlarının ve içeriğinin hemen gösterilmesinden 

sonra verilmelidir. Özellikle aşağıdakileri kullanabilirsiniz: 

• Açık sorulu anketler. Sonuçların daha resmileştirilmesi avantajına sahiptir, uzun 

öğrenme yollarını başlatırken özellikle yararlı olabilir. Bu, kursiyerleri motive etmek 

sürece dahil etmek için bir paylaşım etkinliğidir. 

• Ankette kullanılan aynı sorular ve uyaranlar aracılığıyla yuvarlak masa tartışmaları.Bu 

sayede sınıf ortamında moderatörlü tartışma ortamı oluşturulabilir ve bu da insanları 

harekete geçirmek ve dahil etmek, şüphe ve yanlış anlamaları netleştirmek ve öğrenme 

süreçlerinin etkinleştirilmesi için şartları belirleme avantajlarını sunar. Ortam serbest 

şekilde yönetilebilir ve birbirlerini önceden tanımayan kursiyerlerin kendilerini özgürce 

ifade etmeleri iletişim kurulması ve eğitimin ilerleyen aşamalarında verimliliğinin 

artmasında önem taşır. 

Kimler kullanabilir 

Anket, eğitim faaliyetlerinin başlangıcında katılımcılar tarafından derlenmiştir.  

Gerekirse öğretmen tarafından veya ders koordinatörü tarafından yönetilebilir. 

Sonradan katılanlara ilk günün eğitmeni tarafından verilir. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar 

Eğitimin başlangıcında ya grup tartışmasıyla ya da bireysel anketlerle gerçekleştirilen 

değerlendirme hem eğitim etkinliği hem de programlama için ilgili değerlendirme 

sonuçlarını elde etmeye, yani: 

• Öğrenilen ortamı yeniden tanımlamak, olası kuşkuları ve yanlış anlaşılmaları 

netleştirmek ve müdahaleyi insanların beklentileri ve mesleki menfaatleri 

doğrultusunda ince ayarlamak için stajyerin eğitim müdahalesi algısı hakkında bilgi 

edinmek; 
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• Stajyerlerin ilgisini ve katılımını teşvik etmek, bilgili ve katılımcı bir öğrenme süreci 

oluşturmak; böylece öğrenme değerini geliştirmek; 

• Eğitimin amaç ve içeriğinin algılanmasına ilişkin olarak (şirkette ya da işgücü 

piyasasında) stajyerlerinin kayıt edilmesinde kullanılan formların ve yöntemlerin 

etkinliği hakkında dolaylı geri bildirimde bulunmak; 

Araç, özellikle grup tartışmaları bazında, algılanan örgütsel beklentilere ilişkin farklı 

görüşleri ifade etme ve uyma arzusu nedeniyle sonuçların güvenilirliğini garanti 

etmeyebilir. En iyi seçenek, rahatsızlıklar, gizli uyuşmazlıklar vb. Için bir rahatlama 

gerektiğinde bireysel anketlerdir (örneğin, eğitim sürecinde çatışma durumlarıortaya 

çıkabilir - şirketin yeniden yapılandırılması klasik bir durumdur - veya şirket içi 

anlaşmazlıklar gibi). 
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Alet - Ön eğitim bireysel test anketi 

Eğitim kurs başlığı: 
......................................................................................................................................................... 

Tarih:  
......................................................................................................................................................... 

(Şirket):  
......................................................................................................................................................... 

(Stajyerler adı):  
......................................................................................................................................................... 

 

Talimatlar  

Aşağıdaki ankette, işbirliğimizden şunu anlamamızı istiyoruz: 

• başlamak üzere olan eğitimle ilgili beklentileriniz ve ilgi alanlarınız nelerdir; 

• İyileştirme ve mesleki büyüme ihtiyaçlarınızı nasıl ve ne ölçüde karşılıyor 

görünmektedir? 

eğitimden sonra memnuniyetinizi değerlendirmek için. 

İşbirliğiniz için teşekkürler! 

 

1. Katılmak üzere olduğunuz eğitimle ilgili beklentileriniz ve ilgi alanlarınız neler? 

 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2. Eğitimin amaçlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu düşünüyor 

musunuz? Lütfen aşağıdaki görüşleri 1'den 6'ya kadar kullanarak ifade ediniz. 

 

Hiç     Tamamen 

1 2 3 4 5 6 

 

3. Görüşlerinizi bildiriniz 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................
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Eğitim sonrası bireysel anket formu 

Nasıl Kılavuzundan. Değerlendirme, stajyerlerinin eğitime nasıl tepki verdiklerini, 

içeriğin ilgi düzeyini, öğretmenlerin performansını, organizasyonunu, metodolojisini, 

hedeflerin başarılmasını ve eğitim müdahalesinin diğer genel yönlerini nasıl 

değerlendirdiklerini içermektedir Genellikle, eğitim eylemi tamamlandıktan sonra 

stajyerlerin doldurduğu anketlerin kullanılmasını içerir. 

Aşağıdaki iki araç, eğitimin öğrenilen beceriler açısından değerlendirilmesini 

amaçlamaktadır. Birincisi, eğitimden hemen sonra sunulacak ve dersin ve öğrenme 

değerinin bireysel değerlendirilmesi hedeflerken, ikincisi, daha önce değil, 3 veya 6 ay 

sonra yapılan değerlendirme egzersizleri için olup, eğitim ortamının çalışma ortamıyla 

ilişkili kullanımının öz değerlendirmesini amaçlamaktadır. İkinci örnek, CVET'e göre 

uyarlanmıştır - ancak, olgu-dışı analiz değerlendirmelerinde kullanılacak göstergelere 

atıfta bulunarak VET e IVET için kolayca adapte edilebilir (bkz. Sonraki bölümler). 

Araç -  Eğitim  sonrası bireysel anket (eğitim bittikten hemen sonra) 

Nedir 

Aşağıdaki anket, eğitim faaliyetinin sonunda katılımcılar tarafından derlenmiştir. 

Stajyerlerimizin eğitimden memnuniyetini değerlendirmemizi sağlar. Ankette, takdir 

seviyesini sorgulayan konulara ek olarak, kendi değerlendirmesine dayalı dolaylı 

öğrenme göstergeleri dahil edilebilir.  

Nasıl işler 

Eğitim sonrası kursiyer anketinin, eğitim kursunu / programını, kursiyerler açısından 

değerlendirmeye yönelik kullanımı, sunum ve illüstrasyon için uygun bir süre 

verilmesini gerektirir. Dolayısıyla, sunumu ve yerine getirilmesi için ayrılmış bir zaman 

aralığı tahsis etmek önemlidir, aksi takdirde eğitim masalarının kapanışını karakterize 

eden kaotik iklimde aceleyle derlenecektir. Derlemeye, genel olarak öğretmenin ve / 

veya öğretmenin yanı sıra algı ve düşünceler üzerine odaklanan eğitim deneyimi 

hakkında yorum yapma fırsatı bulan genel bir tartışma ile baş vurulması uygun olabilir; 

bu da , " sonunda yanında ne götürüyorsu?"şeklinde ifade edilebilir. 

Kimler kullanabilir 

Anket, eğitim faaliyetlerinin sonunda katılımcılar tarafından derlenmiştir. Öğretmen 

veya kurs yöneticisi tarafından verilebilir. Olmayanlara son günün eğitmeni tarafından 

uygulanır. 

Birden fazla modülde düzenlenen eğitim kurslarında, her bir modülün sonunda 

tamamlanmış bir anket , hem eğitim görenlerin hem de derhal algılamalarını 

yakalamak için eğitim dersinin sonunda bir sentetik anket sunmak uygun olabilir.  
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Dikkat edilmesi gereken hususlar 

Stajyerler tarafından ifade edilen eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki sonuçlara 

ulaştırır; 

• öğrenme süreçlerini harekete geçirmek için gerekli olan (ancak yeterli değildir) bir 

koşul olan eğitim kursundan tatmin eden kursiyerlerin memnuniyeti hakkında bilgi 

edinmek; 

• ön eğitim anketine kıyasla karşılaştırma yapmak; 

Değerlendirmelerin ağırlıklı olarak eğitmenle olumlu ya da olumsuz sosyal ve duygusal 

ilişkiye dayalı eğilim olduğunu, eğitici inisiyatifin algıları ve memnuniyet derecesi yerine 

eğiliminin bulunduğuna dikkat edin. 

Araç- Eğitim sonrası bireysel anket (eğitim bittikten 3-6 ay sonra) 

Nedir 

Bu araç, eğitim faaliyeti sırasında öğrenilen ve geliştirilen bilgi ve becerilerin çalışma 

ortamında kullanılıp kullanılmadığını değerlendirir. Katılımcıların kendi öz 

değerlendirmelerine dayanmaktadır. 

Nasıl işler 

Eski eğitimlerin özdeğerlendirilmesine dayanan bu araç, sınıfta çizilen sonucun (varsa) 

katılımcılarla ve eğitimle ilgili şirketlerin görev sürelerinin çok net ve şeffaf şekilde 

paylaşılmasını gerektirir hedefler. Bu soruşturma yoluyla bilginin nasıl kullanılacağı 

konusunda şeffaflığa sahip olmanızı öneririz. Bu tür değerlendirmeler, şirketlerin 

yönetim dinamikleri üzerinde geniş bir anlamda güçlü bir etkiye sahip olabilir ve bu 

nedenle de katılaşan ve savunmaya yönelik tepkiler veren kişileri tetikleyebilir. 

Özellikle çok sayıda katılımcı üzerinde yapılan değerlendirmelerde, anketin bireysel 

olarak derlenmesini seçebilirsiniz. Bireysel derleme, eski stajyerin ismine veya anonim 

kanıtlara sahip olabilir. İkincisi, bilginin işlenme biçimi hakkındaki korkular durumunda 

daha anlamlı sonuçlar elde etmek için daha uygun olabilir. Bununla birlikte, 

değerlendirme anketinin, tatmin edici olmayan çalışma koşullarıyla ilgili itirazları ve 

anlaşmazlıkları ifade etme ve eğitimin değerini aşma fırsatı olarak yorumlanması riski 

vardır. 

Kimler kullanabilir 

Araç, kişiye bireysel bir görüşme sırasında öğretmen veya kurs yöneticisi tarafından 

teslim edilebilir veya tamamlanabilir veya kağıtta veya posta ile gönderilirse, eski 

stajyer tarafından derlenir. 

Bir görüşme ortamında derleme yapılması durumunda, kişi, özellikle açık soruları 

yanıtlarken mülakata katılan kişi tarafından  yazıldığı doğrulanmalıdır. 
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Dikkat edilecek hususlar 

Öğrenme deneyiminin işyerine uygulanmasının (değerin) bir özdeğerlendirme temel 

alınarak değerlendirilmesi, önemli geribildirimler verir ve aşağıdakilerden biridir: 

• İnsanların uygun mesleki davranışların öğrenilmesi ve yerine getirilmesi ile 

ilişkili olarak eğitim etkinliğini nasıl algıladıklarına dair bilgi edinilmesi; 

• Sonuçlar hem katılımcılar hem de şirket paydaşları ile, özellikle eğitim emrini 

verenlerle tartışılıp paylaşılırsa, kariyer gelişim yollarının bilinirliğini ve bakımını 

teşvik edilmesi, 

• Daha ileri müdahaleler, yaratıcı ve hatta örgütsel ve yönetsel ihtiyaç üzerine 

bir düşünce geliştirilmesi; 

Bununla birlikte, akılda tutulması gereken bazı sınırlar vardır, örneğin: 

• Mesleki davranışlarını değerlendirmenin zorluğu; 

• Savunma dinamiklerinin sürekli düşen etkisi; 

• Algıların öznelliğinin etkisi 
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Araç – Eğitim sonrası bireysel anket (eğitim bittikten hemen sonra) 

Eğitim kurs başlığı: 
......................................................................................................................................................... 

Tarih: 
......................................................................................................................................................... 

(Şirket): 
......................................................................................................................................................... 

(Kursiyerler adı): 
......................................................................................................................................................... 

Talimatlar  

Aşağıdaki ankette, işbirliğimizden şunları anlamamıza yardım etmenizi istiyoruz: 

• Katıldığınız eğitim kursunun güçlü ve zayıf yanları nelerdir; 

• İhtiyaçlarınıza ne ölçüde cevap verdi 

• ne gibi değişiklikler ve yenilikler önerirsiniz. 

Eğitim birkaç unsurdan oluşur: 

• hedefleri 

• İçerik / konular 

• yöntem / zaman / sıralama 

•eğitmenler 

• katılımcılar 

Yorumlarınız eğitim kursunda önemli bir geri bildirimdir ve sonraki inisiyatifleri 

iyileştirmek için bir teşvik olarak kullanılacaktır. 

İşbirliğiniz için teşekkürler! 

Her bir soruyu ilgili kutuyu bir X işaretiyle işaretleyerek bir cevap veriniz 

Hedefler: 

1. Ders belirli eğitim ihtiyaçlarınıza ne ölçüde cevap verdi? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Az  

 Hiç  

 

 



 

35 

 

 

1.1 Eğer cevabınız çok az ise veya hiç ise, lütfen nedenlerini kısaca belirtin: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2. Kursun hedeflerine ulaşılmıştır: 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

2.1. Cevabınız Çok az veya Hiç ise, lütfen nedenlerini kısaca belirtin: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Dersin İçeriği 

3. Ele alınan konuların eğitim hedefleri ile tutarlı olduğunu ne ölçüde düşünüyorsunuz? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

3.1. Cevabınız Çok az veya Hiç ise, lütfen nedenlerini kısaca belirtin: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

4. Dahil etmek için hangi konuların faydalı olacağını düşünüyorsunuz? 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

. 

5. Görüşülen konuların derinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 Çok iyi  

 İyi 

 Kötü  

 Çok kötü   
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5.1. Cevabınız Kötü veya Çok Kötü ise, lütfen kısaca sebeplerini belirtin: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

6. Daha fazla bilgi gerektireceğine inandığınız konular nelerdir? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Kişisel sonuçlar 

7. Kurs, mesleki becerilerin geliştirilmesine hangi ölçüde katkıda bulunmuştur sizce? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

7.1 Cevabınız Çok az veya Hiç ise, Kısaca Nedenlerini belirtin: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

8. Kursun size ne ölçüde iş ortamında kullanılabilecek beceriler kazandırdığını 

düşünüyorsunuz? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

8.1 Eğer cevabınız çok az ise veya hiç ise, lütfen nedenlerini kısaca belirtin: 

......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 

Kursun değerlendirilmesi 

9. Kursu  aşağıdaki şekilde  değerlendirin: 

Eğiticiler  Çok etkili  Etkili  Biraz etkili  Etkili değil 

Öğretim materyalleri  Çok etkili  Etkili  Biraz etkili  Etkili değil 

(diğer)  Çok etkili  Etkili  Biraz etkili  Etkili değil 
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9.1. Yanıtlarınızdan bazıları Biraz etkili veya Etkili değilse, lütfen nedenlerini kısaca 

açıklayın: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

10. Sınıf iklimin katılım ve öğrenmeyi ne derece etkilediğini düşünüyorsunuz? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

10.1 I Cevabınız Çok az veya Hiç ise, lütfen nedenlerini kısaca belirtin: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Ders yardımcı programının değerlendirilmesi 

11. Yarın ders boyunca ele alınacak konularla ilgili bir sorunla karşı karşıya kalırsanız, 

düzgün bir şekilde baş edebilmeyi düşünüyor musunuz? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

12. Bu kursa katılarak zaman kaybettiğinizi mi düşünüyorsunuz? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

13. Kursta farklı sorunlar ele alınsa daha faydalı olur muydu? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  
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14. Başlamadan önce beklediğinizle karşılaştırıldığında, kurs beklentilerinize cevap 

verdi mi? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

15. Kursu arkadaşlarınıza önerir misiniz? 

 Kesinlikle Evet 

 Evet 

 Belki  

 Hayır 

25. Bir eğitim kursuna katıldıktan sonra, birisi şöyle diyecek: "Bize derslerde öğrettikleri 

hepsi teoriktir, iş başında her şey farklı." Bu ifadeye katılıyor musunuz? 

 Kesinlikle katılıyorum  

 Katılıyorum 

 Katılmıyorum 

 Kesinlikle katılmıyorum 
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Araç - Eğitim sonrası bireysel anket (eğitim bittikten 3-6 ay sonra) 

Eğitim kurs başlığı: 
......................................................................................................................................................... 

Tarih: 
......................................................................................................................................................... 

(Şirket): 
......................................................................................................................................................... 

(Kursiyer adı): 
......................................................................................................................................................... 

Görüşmeci tarafından doldurulacak 

Kursun geliştirmeyi amaçladığı beceriler: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Edinilen  iş davranışları: 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Talimatlar 

Her eğitim girişiminin temel amacı, iş performansının etkinliğini artırmaktır. 

Şirket, kursun işi yapma becerisini geliştirmenin ne kadar etkili olduğunu kontrol etmek 

ister. 

Bu nedenle dersin bitiminden 6 ay sonra size, eğitim sırasında edindiğiniz öğrenimi 

değerlendirmenizi ve eğitim sonrasında iş faaliyetlerinin iyileştirilmesinin nasıl 

olabileceğini sağlayacak bazı sorular sorarız.  Son olarak, belirtmek istediğiniz başka 

eğitim ihtiyaçlarını öğrenmek istiyoruz. 

Gözlemleriniz daha sonraki inisiyatiflerin iyileştirilmesi için bir uyarıcı olarak 

kullanılacaktır. 

İşbirliğiniz için teşekkürler! 
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Beklentilerin / eğitim ihtiyaçlarının gerçekleştirilme derecesi 

Eğitim kursuna ilişkin genel memnuniyet seviyeniz nedir? 

 Çok tatmin edici 

 Tatmin edici 

 Biraz tatmin edici 

 Tatmin edici değil 

Genel olarak eğitim kursunun mesleki becerilerinizi genişlettiğine inanıyor musunuz? 

 Hayır 

 Evet 

Cevabınız Hayır ise neden? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Edinilen becerilerin kullanımı derecesi 

Kazanılan becerileri ne sıklıkta iş yerinizde kullanıyorsunuz? 

 Asla 

 Bazen 

 Genellikle 

 Daima 

Hangi çalışma görevlerini veya durumlarını kullanıyorsunuz? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Eğitim kursunda edindiğiniz becerileri işyerinde uygulamakta karşılaştığınız zorluk 

derecesi nedir? 

 Birçok zorluk 

 Biraz zorluk 

 Az zorluk 

 Zorluk çekmiyorum 
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Bir çok veya bazı zorlukları yanıtladıysanız, hangi çalışma konularında veya durumlarla 

karşı karşıya kaldıklarını anlatır mısınız? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Birçok veya bazı zorlukları yanıtladıysanız, nedenini açıklayabilir misiniz? 

 Eğitim içeriği çok soyut 

 Zorluklar, işyerinde kullanılan örgütsel, metodoloji veya araçlarla tutarlı değildir  

 İşyerinde kazanılan becerilerin uygulanmasında kişisel zorluklar yaşadım 

 Diğer sebepler: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Mesleki becerilerinizi geliştirmenin derecesi 

Mesleki becerilerinizin eğitim kursu tarafından geliştirildiğini düşünüyor musunuz? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

Kursun daha çok (maks. 2 seçenek) ne için faydalı olduğunu düşünüyorsunuz? 

 Eğitim kursu içeriği / konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek 

 İşinizin organizasyonel ayarıyla ilgili bilginizi geliştirmek 

 İşyerinizde hissettiğiniz duyguyu arttırmak 

 İşyerinde özerkliğinizi  arttırmak  

 İşyerinizdeki motivasyonunuzu arttırmak 

 İşyerindeki benlik saygınızı arttırmak 

 Diğer, lütfen belirtin: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Bir dahaki sefer daha iyi bir eğitim kursuna yapılabilmesi için herhangi bir öneriniz var 

mı? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Eğitim deneyimine bir kez daha katılır mısınız? 

 Evet 

 Hayır 

Karşı-olgusal analiz için anketler:  

Kendi kendini değerlendirme metodolojilerinin eğitiminin etkililiğini ölçmek için, karşı 

olgusal analiz, objektif değerlendirme için en iyi araçtır (Etki değerlendirmesi için Nasıl 

Kılavuza Bakınız). 

Anket iki grup arasındaki farklılıkların analiz edilmesini gerektirir; biri stajyerler 

tarafından, diğeri ise stajyerler grubunun aynı özelliklere sahip kişiler tarafından yapılır. 

İlk adım iki grubun örneklenmesidir. Aşağıda anketi çalıştırmak için anketler 

hazırlamaktır. Üçüncüsü, sonuçları analiz etmek ve raporlamaktır. 1. ve 2. adımlar için 

araçlar aşağıdaki bölümlerde gösterilecektir. 

 

Örnekleme metodolojileri 

Örnekleme metodolojileri, analiz altındaki grubun temsiliyetini sağlar. Örnekleme, 

katılımcıların tüm grubunu sadakatle temsil eden bir alt grubun seçildiği prosedürdür. 

Bir numunenin boyutunu ve özelliklerini tahmin etmek için istatistiksel teknikler vardır; 

altın kural, her program katılımcısının örnek için seçilme şansına sahip olmasıdır. 

Teknikler çoktur ve bir istatistikçinin ilgisini çekmenizi öneririz. Hangileri olduğuna dair 

bir fikir edinmek için,  ilgili Wikipedia sayfası iyi bir başlangıç noktasıdır: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(statistics).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(statistics)
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Numuneyi oluşturmak için kullanılacak ana göstergeler: 

GÖSTERGELER NE NE ZAMAN 

Örnek özellikleri 

Cinsiyet E / K Ön 

Vatandaşlık Ulusal, Avrupalı, Avrupalı olmayan Ön 

Yaş 15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-64 

Ön 

Eğitim Düzeyi Ulusal sistemlere göre, ilköğretimden lisans 

sonrasına kadar olan seviye 

Ön / Son 

İş durumu İş arıyor 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Öğrenci 

Aktif değil 

Ön / Son 

 

 

İstihdam 

Sektörü 

Sektör listesi  Ön  (sadece 

CVET)/Son 

 

 

Karşılıklı anket göstergeleri (eğitim öncesi ve sonrası) 

Karşılıklı bir metodolojide birey üzerindeki etkilerin izlenmesi için anketler (Ön ve Son) 

oluşturmak için aşağıdaki boyut göstergeleri dahil edilebilir: 

  

GÖSTERGELER NE NE 

ZAMAN 

Öğrenmeye Etkiler 

Motivasyon - eğitimini tamamlamak 

- Eğitim yolunda edinilen teknik / 

mesleki becerilerin yetersiz 

olduğunu düşünmektedir. 

- İş aramak 

- Boş vakit var 

- Bir süre hareketsizlik 

döneminden gelir ve işgücü 

Ön 
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piyasasına geri dönmek ister 

- Arkadaşlarının veya 

tanıdıklarının çalışmalarına 

katılır. 

- konularda kişisel ilgi 

- Becerilerinin / bilginin 

yükseltilmesi / geliştirilmesi 

- Müdahale (ders), çalışma 

kariyerine yardımcı olacak 

kadar skor yaratır 

- Proje gider talepleri / küçük 

burs içeriyor 

Dersin tamamlanması - Tamamlanmış katılım 

- Eksik katılım 

Son 

Öğrenme deneyiminden memnuniyet, 

genel olarak 

- Yararsız 

- Biraz yararlı 

- İşe yarar 

- Yararlı 

- Çok yararlı 

Son 

Eğiticilerin ve öğretmenlerin mesleki 

kalitesiyle ilgili olarak öğrenmenin 

memnuniyeti 

- Çok olumsuz 

- Olumsuz 

- Pozitif 

- Yeterince olumlu 

- Çok olumlu 

Son 

Öğretmenin ve öğretmenin ilişkisel 

kalitesi ile ilgili olarak, öğrenmenin 

memnuniyeti 

- Çok olumsuz 

- Olumsuz 

- Pozitif 

- Yeterince olumlu 

- Çok olumlu 

Son 

Ders dokümantasyonu ve araçları ile 

ilgili öğrenimin memnuniyeti 

- Çok olumsuz 

- Olumsuz 

- Pozitif 

- Yeterince olumlu 

- Çok olumlu 

Son 

Öğrenme sonrası, ders sonrası 

yardımla ilgili memnuniyet 

- Çok olumsuz 

- Olumsuz 

- Pozitif 

- Yeterince olumlu 

- Çok olumlu 

Son 

 -   
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İnce becerilerin edinilmesinin 

memnuniyeti (eğitim programı 

hedeflerine göre tanımlanacak) 

- Yararsız 

- Biraz yararlı 

- İşe yarar 

- Yararlı 

- Çok yararlı 

Son 

İstihdam edilebilirliğin iyileştirilmesinin 

memnuniyeti (eğitim programı 

hedeflerine göre tanımlanacak: iş 

bulma, kariyer, işe yeniden 

yerleştirme) 

- Yararsız 

- Biraz yararlı 

- İşe yarar 

- Yararlı 

- Çok yararlı 

Son 

İş üzerine etkileri 

Dersi tamamladıktan sonra aktif arama 

(sadece MEÖ) 

- Evet iş aradım, 

o Önce > 3 ay 

o Sonra > 3 ay 

o Sonra > 6 ay 

o Sonra > 1 yıl 

- Hayır, iş aramadım 

o Kendi hesabına 

çalışmaya karar 

verdim 

o Zaten bir iş teklifi 

aldım 

o Kişisel nedenlerden 

dolayı 

o Sağlık nedenlerinden 

dolayı 

o Aile içi nedenlerden 

dolayı 

o Başka nedenlerden 

dolayı 

Son 

(sadece 

MEÖ) 

İş durumu - Dersi tamamladıktan sonra bir 

iş buldunuz mu? 

- Evet 

o Önce > 3 ay 

o Sonra > 3 ay 

o Sonra > 6 ay 

o Sonra > 1 yıl 

Son 

(sadece 

MEÖ) 
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- Hayır 

İstihdam tipolojisi (sadece önceki 

sorunun cevabının evet olduğu 

durumlarda) 

- Sahne 

- Çıraklık 

- Çalışan sözleşmesi 

- Danışmanlık 

- Kendi işinde çalışan 

Son 

(sadece 

MEÖ) 

İstihdam bölümü / tam zamanlı 

(sadece bir soruya evet cevabı 

verilirse) 

- Tam zamanlı 

- Yarı zamanlı 

- Yarı zamanlı <% 50 

Son 

(sadece 

MEÖ) 

İstihdam süresi (yalnızca bir önceki 

sorunun cevabının evetse) 

- Geçici 

- Geçici <3 ay 

- Geçici <6 ay 

- Geçici <12 ay 

- Geçici> 12 ay 

Son 

(sadece 

MEÖ) 

İstihdam tutarlılığı: sektör (yalnızca 

önceki sorunun cevabını evetse) 

- sektörlerin listesi Son 

(sadece 

MEÖ) 

İstihdam tutarlılığı: özdeğerlendirme 

(sadece önceki sorunun cevabının evet 

olduğu durumlarda) 

- Mesleğe uygun eğitim kursu 

bulundu 

o Evet 

o Kısmen 

o Hayır 

Son 

(sadece 

MEÖ) 

İstihdam tutarlığı - Kariyer ya da kariyer değişikliği 

ile tutarlı bir eğitim kursu 

o Evet 

o Kısmen 

      o Hayır 

Son 

(sadece 

MEÖ) 

 

Vaka analizi yöntemleri  

Vaka çalışması, en yaygın kullanılan kalitatif yöntemlerden biridir. Durum çalışmasının 

amacı, programın yararlanıcıları üzerindeki etkilerini, ihtiyaçlarını göz önüne alarak, bu 

ihtiyaçların etkinlikle ne ölçüde yerine getirildiğini analiz etmektir. Bu amaçla bir vaka 

çalışması, mevcut dokümantasyonun gözlemlenmesi ve analizi ile katılımcılar ve 

işverenlerle yapılan röportajlar gibi çok sayıda veri toplama tekniğini kullanmaktadır. 

Daha fazla bilgi edinmek için: https://en.wikipedia.org/wiki/Case_study 

Odak grupları metodolojisi: 

Odak grupları, ilgili tarafların hangi önemli değişikliğin algılanıp nasıl açıklanıp 

değerlendirileceğini anlamak için kullanılır. Odak gruplarında, kilit oyuncular, önceki 

değerlendirmelerde toplanan verileri ve değişiklikleri analiz etmeye katılmaya davet 

edilir. Etkilerin çeşitli boyutlarını keşfetmek ya da diğer metodolojilerden kaynaklanan  

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_study
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değerlendirme sonuçlarını yorumlamak ve daha fazla derinlik sağlamak için iyi bir 

metodoloji. 

Daha fazla bilgi edinmek için başlangıç noktası: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Focus_group 

 

Şirketler üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi 
 
Eğitimlerin şirketlere etkisinin değerlendirilmesi çoğunlukla, kursun 

tamamlanmasından sonra stajyerlerin performans gelişimini değerlendirmek demektir. 

Şirket açısından bakıldığında, asıl soru, öğrenmenin iş süreçlerine ne kadar aktarıldığı 

ve eğitimin organizasyona ne kadar etkilediğidir. Değerlendirme 3-6 aylık bir süre 

sonunda yapılmalıdır. 

Bundan sonra iki çeşit araç önermekteyiz. Birincisi, antrenmanın etkinliğinin 

değerlendirildiği şirket açısından 3-6 ay sonrası eğitim anketi yansıtma. İkincisi, örgütsel 

etkiye odaklanan bir araçtır - eğitimin, her şeyden önce, gelişmiş performans açısından 

organizasyon üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Araç- Eğitim sonrası yöneticilere anket (3-6 ay sonunda eğitim bittikten sonra) 

Nedir 

Değerlendirme, mesleki gösterilerde doğrudan gözlem ya da şirket yöneticilerini 

görüşme yoluyla yapılabilir. İkincisi için bundan sonra önerilen açık görüşmeler veya 

anket tabanlı görüşmeler kullanabilirsiniz. 

Nasıl işler 

Bu araçları kullanmak, eğitim hedefleri üzerinde paydaşlar arasında ve eğitim 

sonuçlarının kullanımında, eski eğitim alanlar arasındaki savunma tepkilerini önlemek 

için açık ve paylaşılmış bir görüş gerektirmektedir. 

Şirket yöneticisi tarafından yapılan değerlendirme, katılımcıların eğitim kursuna 

yaptıkları değerlendirme ile karşılaştırılabilir. 

Kimler kullanabilir 

Araç, öğretmen veya kurs yöneticisi tarafından müdürle yapılan bireysel bir görüşme 

sırasında teslim edilebilir veya tamamlanabilir veya kağıtta veya posta ile gönderilirse, 

aynı kişi tarafından derlenebilir. 

Bir görüşme ortamında derleme yapılması durumunda, kişi, özellikle açık soruları 

yanıtlarken mülakata katılan kişi tarafından yazıldığı doğrulanmalıdır. 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Focus_group
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Dikkat edilmesi gereken hususlar 

Bu değerlendirme, eğitimin etkinliği ve çalışma ortamı üzerindeki etkisi hakkında ilgili 

geri bildirim sağlayabilir. Ana geri bildirimler şu konularda ilgilidir: 

• İstenilen mesleki davranışları referans alarak eğitimin etkililiğinin yöneticilerin 

(dolayısıyla şirketin) değerlendirmesi; 

• Sonuçların, eski eğitim alanları ve şirket yöneticileri arasında paylaşılması 

durumunda, eğitim tarafından oluşturulmakta olan mesleki gelişme yolları 

hakkında tüm paydaşların farkındalığının ve bakımının arttırılması; 

Bunlar arasında dikkat edilmesi gereken sınırlar şunlardır: 

• Yöneticilerin meslektaşlarını profesyonel performanslarını değerlendirmede 

zorlanmaları; 

Görüşülen müdürlerin kişisel önyargıları, ilişkisel, duygusal ve örgütsel ilişkileri 

değerlendirmeyi etkileyebilir. 

Araç- Eğitim sonrası yöneticilere anket (3-6 ay sonunda eğitim bittikten sonra) 

Eğitim kursu başlığı: 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Tarih: 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

(Şirket): 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

(Kursiyer adı): 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Görüşmeci tarafından doldurulacak 

Kursun geliştirmeyi amaçladığı beceriler: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….............. 

Edindikleri iş davranışları: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………........................................ 
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Talimatlar 

Her eğitim girişimi temel amacı, iş performansının etkinliğini artırmaktır. 

Şirket, kursiyerin eski çalışanlarının işe geri dönmelerini sağlamak için ne kadar etkili 

olduğunu kontrol etmeyi istemektedir. 

Bu nedenle, kursun sonundan 6 ay sonra size eğitim sırasında kazanılan öğrenim gören 

eski eğitimli çalışanların değerlendirmesini sağlayacak bazı sorular soruluyor ve her 

şeyden önce, iş etkinliklerinin ilerlemesini izleyebiliyor.Son olarak, düşündüğünüz 

başka bir eğitimin verilecek olup olmadığını öğrenmek isteriz. 

Gözlemleriniz daha sonraki inisiyatiflerin iyileştirilmesi için bir uyarıcı olarak 

kullanılacaktır. 

İşbirliğiniz için teşekkürler! 

 

Eğitime katılan meslektaşlarınız hakkındaki  memnuniyet  seviyeniz nedir? 

 Çok tatmin edici 

 Tatmin edici 

 Biraz tatmin edici 

 Tatmin edici değil 

Genel olarak eğitim kursunun mesleki becerilerini genişlettiğine inanıyor musunuz? 

 Hayır 

 Evet 

Hayır sa, neden? 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………......................................... 

Edinilen becerilerin kullanım derecesi 

Daha önce eğitim alanların iş sırasında edindikleri becerileri iş yerinde kullandığını 

düşünüyor musunuz? 

 Asla 

 Bazen 

 Genellikle  

 Daima 
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Eğitim süresince kazanılan becerileri kaç tane eski stajyer iş yerinde kullanıyor? 

 Büyük çoğunluk 

 Birçok 

 Az  

 Hiç kimse 

Eski çalışanlar, edinilen görevleri daha sık kullanan çalışma görevleri veya durumları 

nelerdir? 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eğitim sırasında edinilen becerileri iş yerinde uygulamakta karşılaştıkları güçlük 

derecesi hangisidir? 

 Birçok zorluk 

 Bazı zorluklar 

 Birkaç zorluk 

 Zorluk çekmiyorlar 

Birçok veya bazı zorlukları yanıtladıysanız, kendileriyle karşılaştıklarında fark ettikleri 
çalışma görevlerini veya durumlarını açıklayabilir misiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………....................................... 

Birçok ya da bazı zorlukları yanıtladıysanız, nedenini  açıklayabilir misiniz? 

 Eğitim içeriği çok soyutlandı  

 Zorluklar, işyerinde kullanılan örgütsel, metodoloji veya araçlarla tutarlı değildir 

 İşyerinde kazanılan becerilerin uygulanmasında kişisel zorluklar yaşadım  

 Diğer sebepler: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………...................................... 
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Mesleki becerilerini geliştirme derecesi 

Mesleki becerilerinin eğitim kursu tarafından geliştirildiğini düşünüyor musunuz? 

 Çok fazla 

 Biraz  

 Çok az  

 Hiç  

Kursun daha çok (maks. 2 seçenek) ne için faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 

 Eğitim kursu içeriği / konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek 

 İşinizin organizasyonel ayarıyla ilgili bilginizi geliştirmek 

 İşyerinizde hissettiğiniz duyguyu arttırmak 

 İşyerinde özerkliğinizi  arttırmak  

 İşyerinizdeki motivasyonunuzu arttırmak 

 İşyerindeki benlik saygınızı arttırmak 

 Diğer, lütfen belirtin: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………........ 

Bir dahaki sefer daha iyi bir eğitim kursuna geçmek için herhangi bir öneriniz var mı? 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………........ 

Eğitim tecrübenizi meslektaşlarınıza bir kez daha önermek ister misiniz? 

 Evet 

 Hayır 

……………………………………………………………………………………………

…………………………........……………………………………………………………

…………………………………………………………........……………………………

…………………………………………………………………………………………....
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Araç - Örgütsel etki üzerine eğitim yöneticileri anketi  ( eğitimden sonra 3-6 ay sonra) 

 

Eğitimin örgütsel etkisinin değerlendirilmesi, nihai hedefi, eğitim müdahalelerinin en 

önemli sonucunu, bazen iş kapsamında neyin düşünülmüş olduğuna ilişkin bilgi sağlar. 

Nedir 

Bu, örgütsel etkiyi değerlendirmek için bir araçtır. Bu, ilgili organizasyon birimlerinden 

sorumlu yönetici göstergelerinin iyileştirilmesi algısına dayanır. 

Nasıl işler 

Sürecin bu kısmı özellikle pahalıya mal olduğu için (örneğin, karmaşık detaylandırmalar 

gerektirir ve şirket bilgi sistemleri tarafından desteklenmemektedir) amaçları ölçerken 

dikkatle davranılması önerilir. Gelişim algılarının kullanılması, eğitimden önce durum 

üzerinde uygun bir karşılaştırma ölçütü olmasa bile yapılabilecek bir etki 

değerlendirmesine olanak tanır. 

Anonim veya aday olarak derlenebilir. Özellikle, farklı işlevler ve sorumluluk seviyeleri 

olan yöneticiler tarafından ifade edilen farklı değerlendirmeler arasında karşılaştırma 

yapılabilir. 

Kimler kullanabilir 

Araç öğretmen ya da ders koordinatörü tarafından yöneticilere yapılan bireysel bir 

görüşme yoluyla gönderilebilir ya da tamamlanabilir ya da kağıt ya da posta yoluyla 

gönderilebilir ve doğrudan yöneticiler tarafından doldurulabilir. 

Görüşme sırasında derleme yapılması durumunda, sorumlu kişi, özellikle açık soruları 

yanıtlarken, mülakatı yapan kişinin yazdıklarını imza ile doğrulamalıdır. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar 

Yöneticilerin gelişme algılamalarının tanınması yoluyla örgütsel etkinin bu şekilde 

değerlendirilmesi aşağıdakilere imkan sağlar: 

• Yönetici rolleri tarafından tecrübe edildiği şekliyle, eğitim müdahalesinin 

etkililiğinin algısı hakkında bilgi edinin. Bu, şirket içindeki eğitim deneyimini de 

etkileyen ve bir sonraki eğitim döngülerinin analizi ve planlaması sürecinde 

dikkate alınması gereken bir unsurdur; 
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• Sonuçlar, tüm yönetim fonksiyonları, iş dünyası liderleri ve eğitim yöneticileri 

ile tartışılıp paylaşılırsa, beklenen örgütsel faydaları belirlemek için eğitim ve 

diğer organizasyonel ve yönetim becerileri hakkında analiz ve düşünmeyi teşvik 

edin; 

• Öğrenme değerlendirmeleri ve diğer örgütsel etki önlemleri ile karşılaştırma 

yapılabilecek bir karşılaştırma ölçütü sağlamak. 

 

Sınırlar yönetimsel algıların öznelliğinden etkilenir. Bu tür etkileri şeffaf hale getirmek 

için, yöneticilerin ifade edilen algılamaların motivasyonunu ifade edebilecekleri bir alan 

sağlamak mümkündür. 

Araç - Örgütsel etki üzerine eğitim yöneticileri anketi gönder (3-6 ay eğitimden sonra) 

Eğitim kursu başlığı: 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Tarih: 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

(Şirket): 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

(Kursiyer adı): 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Görüşmeci tarafından doldurulacak 

Kursun geliştirmeyi amaçladığı beceriler: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………........ 

Edindikleri iş davranışları: 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Talimatlar 

Her eğitim girişimi temel amacı, iş performansının etkinliğini artırmaktır. 

Şirket, kursiyerin eski mezunlarının işini geri getirebilmelerini sağlamak için ne kadar 

etkili olduğunu kontrol etmeyi ister. 

Bu nedenle, kursun sonundan 6 ay sonra size eğitim sırasında kazanılan öğrenim gören 

eski kursiyerleri değerlendirmenizi sağlayacak bazı sorular sorarız ve her şeyden önce, 

eğitim sonrasında iş faaliyetlerinin iyileştirilmesine yol açar. 
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Son olarak, düşündüğünüz başka bir eğitimin verilecek olup olmadığını öğrenmek 

isteriz. 

Gözlemleriniz daha sonraki inisiyatiflerin iyileştirilmesi için bir uyarıcı olarak 

kullanılacaktır.  

İşbirliğiniz için teşekkürler! 
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İstenen 

örgütsel 

sonuçlar 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle 

katılıyorum 

Hızlı 

değerlendir

menin 

dayandığı 

deneyimler, 

veriler, özel 

durumlar 

vb. 

Örnek: 

Bölümdeki 

üretim açığı 

azaltıldı 

     

Müşteri 

hizmetleri 

bürosunda 

alınan 

şikayetlerde 

azalma 

     

Müşterilerin 

memnuniyeti 

artar 

     

Satışlar, x 

döneminde 

arttı 

     

(…)      

İhtiyaç 

analizine 

atıfta 

bulunarak 

başka 

herhangi bir 
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2. Yerel ortaklığın değerlendirilmesi 

 

Aşağıda, yerel ortaklığın kalitesini değerlendirmek için odak gruplarında ve 

görüşmelerde kullanılabilecek kalite göstergelerinin bir listesini bulabilirsiniz. 

Mülakatlar söz konusuysa, aşağıda listelenen kalite göstergelerinden birine 

odaklanarak önerdiğimiz seçenek olan açık mülakatlarda paydaşları arayabilirsiniz; ya 

da bina soruları için ilgili kalite göstergelerini belirleyerek kendi anketinizi oluşturun. 

Değerlendirme odağı, yerel ortaklıkların bireysel becerileri ve istihdam edilebilirliğini, 

şirket rekabetçiliğini, toprak, sosyal ve ekonomik kalkınmayı etkileyebilecek 

mekanizmalar olarak etkinliği üzerine odaklanmaktadır. Yerel ortaklık etkinliğini 

değerlendirmek için asıl nitelikler şunlar olabilir: 

Ortaklığın önemi - ortakların tipolojisi; 

- mevcut ortaklıkların genişletilmesi; 

- yeni tür ortakların cazibe merkezi 

Programlama kapasitesi: toplu 

eylem stratejik ve konsensüal 

bakış açısının artırılması 

- Ortaklar hakkında daha fazla bilgi 

- Mesleki Eğitim ve Öğretim talebini örtbas 

etmek için çoğaltılmayı veya boşlukları 

önlemek için ortakların bireysel faaliyetleri 

arasında daha fazla uyum 

- Bölgesel düşünceye giriş, ortakların belirli bir 

yere bakan konulara odaklanmalarını teşvik 

etmek 

Katalitik etki: daha geniş bir 

kaynak havuzu üzerinde nüfuz 

sağlamak 

- Ek fon: Paktlara ek fonlama akımlarının 

konuşlandırılması için sorumluluk, özellikle AB 

programlarına vurgu yapılması 

- Ortaklaştırma: ortak faaliyetleri ilerletmek için 

kendi aralarından bir kısmını veya tamamını 

kullanmak için kendi aralarında anlaşmaya 
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varılan ortaklık anlaşması 

- Etki: Ortaklığın içindeki veya dışındaki diğer 

menfaat sahiplerinin kaynak dağıtım kararları 

üzerinde etki yaratmak 

Yenilik kapasitesi: Ortaklıklar 

kendilerini inovatif olarak ve 

hangi bağlamlarda hareket 

ettiklerini hissettiler 

- Yerel pakt görüşünden kaynaklanan yeni 

çalışma yöntemlerini, yeni fikirleri ve teknikleri 

tanıtmak, daha önceden iyi anlaşılmış 

etkinleştirilmiş programlar. 

- Farklı inisiyatiflerde öğrenme ve çapraz 

gübreleme kapasitesi 

Kesin olan Paktlara atfedilen 

başarılar 

- Bölge düzeyinde istihdam yaratma 

- Mesleki eğitim ve öğretimde arz ve talebin 

daha iyi belirtilmesi 

Partnership activity - Bölge düzeyinde istihdam yaratma 

- Mesleki eğitim ve öğretimde arz ve talebin 

daha iyi belirtilmesi 

- Ortaklık faaliyeti 

- Ortaklıkların yaratılması ve geliştirilmesi; 

- İşbirliği faaliyetlerini yürürlüğe koymak 

- Paydaşlar arasında karşılıklı güven, anlayış, etki 

ve ortak amaç artışı 

finansmanı harekete geçirmek - ek kamu finansmanının kaldıraç etkisi 

- özel sektör kaynaklarının kaldıraç etkisi 

Görünürlük ve etki: Sonuçların 

yaygınlaştırılması ve 

yaygınlaştırılması ve 

görünürlüğün artırılması 

- Pakt ortaklığı boyunca bilginin dağıtımı ve 

işlenmesi üzerine yoğunlaşan dahili olarak 

odaklanmış yayınlama 

- Yerel profil yaygınlaştırma, yerel alanda Paktın 

tanınması için teşvik edilmeye çalışılıyor 

- Paktın derslerini topraklardan öteye iletmeyi 

amaçlayan, dışarıdan odaklanan 
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yaygınlaştırma, en azından kısmen 

kaynaştırma ile ilgili olabilecek üstün 

makamlar da dahil olmak üzere izleyicilere. 

- Yerel ekosistem geliştirmesi: diğer işgücü 

piyasası girişimlerine sponsorluk 

Yerel pakt programının küresel 

etkileşimi 

- Sağlam yerel sonuçlar elde etti 

- Nasıl ulaştıklarını anladım. 

- Öğrenilen dersleri diğer taraflara iletti 

 

3. Bölgedeki etkisi 

 

 

Bundan sonra, MEÖ programının ve yerel ortaklığın bölgeye etkilerini değerlendirmek 

için bazı gösterge örnekleri bulabilirsiniz. 

Çıktı göstergeleri. Eğitim faaliyeti tarafından üretilen mal ve hizmetleri tanımlarlar; 

bunlar girdi dönüşümü faaliyetlerinden kaynaklanır ve eğitimde uygulanabilecek ürün 

sayısını artırırlar. Sonuç göstergelerine örnekler: 

Ne Göstergeler 

Eğitimin cazibesi Programa kayıt yaptırmak isteyen kişi sayısı 

Kayıt yaptırmak isteyenlerin coğrafi kökeni 

Eğitim alanlarındaki değişiklikler Yerel ortaklık kurulum öncesi ve sonrası eğitim 

kursları açılışları 

Niteliklerdeki değişim Yerel ortaklık kurulmasından sonra yeni 

niteliklerin sayısı 

Eğitim için ayrılan saat sayısındaki 

değişiklik 

Yerel ortaklık kurulum öncesi ve sonrası eğitim 

saati sayısı 
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Sonuç göstergeleri. Eğitimlerin ve kapasitenin bireyler, işletmeler ya da toplum 

üzerinde doğan sonuçlarına atıfta bulunurlar. Eğitim faaliyetlerinin katılımcıların 

taleplerini ne derece karşıladıklarını açıklarlar. Bazı etki göstergeleri: 

Neyi ölçüyor? Nasıl yapılır? 

Kayıt yaptıranların oranı Yerel ortaklık kurulum öncesi ve sonrası kayıt sayısı 

Sertifikalı katılımcı oranı Yerel ortaklık kurulum öncesi ve sonrası sertifikalı 

katılımcı sayısı 

İşletmelerde staj yapan 

katılımcı oranı 

Yerel ortaklık kurulum öncesi ve sonrası staj 

katılımcılarının sayısı 

Eğitim bırakma oranı Yerel ortaklık kurulum öncesi ve sonrası bırakma sayısı 

Kurum oluşturma projelerinin 

oranı 

Yerel ortaklık kurulum öncesi ve sonrası kurumsal 

teşvik projelerinin sayısı 

 

Etki göstergeleri. Mesleki Eğitim ve öğretim kuruluşlarının orta ve uzun vadeli etkileri 

ve yerel ortaklıkların etkisine atıfta bulunurlar. MEÖ programlarının toplumdaki gerçek 

değişime nasıl katkıda bulunduğunu açıklıyorlar. 

Neyi ölçüyor?  Nasıl yapılır?  

  

Gelir çeşitliliği Yerel ortaklık kurulum öncesi ve sonrası gelir 

İstihdam durumu 

değişimi 

Yerel ortaklık kurulmadan önce ve sonra işsizlik oranı 

Verimlilikte yükseliş Yerel ortaklık kurulum öncesi ve sonrası verimlilik oranı 

Uzmanlaşma stratejisi Bölgesel düzeyde kümelenmenin oluşturulması veya 

güçlendirilmesi 

 

 


