


ADIM 

03 

Hedef 12 

Seminerleri 

Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



Alanında kariyer yapmış ve çalıştığı sektöre değer katan  

meslek lisesi mezunlarının öğrencilerle buluşturulması temalı  

bir etkinlik programıdır. 

Ayrıca Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesinin  

“Deneyim Paylaşımı” ayağına katkıda bulunan etkinliklerdir. 

Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



Meslek Liselerinin 10. ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



Proje ilk bakışta bir Kariyer Günü etkinliği gibi gözükse de 

aslında çeşitli açılardan bir algı yönetimi ve motivasyon 

projesidir. 
Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



 Öğrencilerimizin okudukları okula ve aldıkları mesleki 

eğitime ilişkin saygılarını artırmak. 

 Hem sektör hem de öğrenciler açısından geleceğe dair  

umut veren/farkındalık yaratan bir tablo çizmek. 

Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



edilen konuşmacı üzerinden sektördeki  Davet 

lisesi, mesleki eğitim ve öğrencilerimize ilişkin 

meslek  

algıları 

olumlu yönde geliştirmek. 

 Yeni sektörel bağlantılar kurmak ve okul-sanayi işbirliklerini  

güçlendirmek. 

Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



 Okullarımızın kurumsal kimlik çalışmalarına katkıda  

bulunmak. 

 Sektörde kariyer yapmış meslek lisesi mezunlarından ortak  

bir envanter oluşturmak ve oluşan veri tabanından tüm  

okullarımızın istifade etmesini sağlamak. 

Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



 Öncelikle meslek lisesi mezunu olması koşuluyla alanında 

kariyer yapmış kişiler ile okulda söyleşi etkinlikleri 

düzenlenecek. 

 Davet edilen kişi ile ilgili mutlaka okulda ön çalışmalarla ve 

afişlerle etkinliğe ilişkin öğrenci hazır bulunuşluluğu  

yükseltilecek. 

Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



 Bu etkinliklere davet edilen kişilere kurumsal bir anlayışla  

karşılama ve ağırlama sağlanacak. 

 Etkinliğin yapıldığı salonda mutlaka arka fon, roll up vb.  

görsellerle okulun imaj ve vizyonuna ilişkin olumlu kanaat  

oluşturacak bir atmosfer oluşturulacak. 

Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



 Etkinlik esnasında ve sonrasında fotoğraf/video çekimi 

yapılarak okul sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda  

bulunulacak. 

 Yapılan tüm etkinlikler “MEET KAP” projesi  kapsamında  

yapılacağı için belirlenen formata uygun bir etkinlik planı 

oluşturulacak. Konuşmacıya söyleşi öncesi bazı odak  

noktalar belirtilecek. 

Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



 Davet edilen konuşmacıdan, oluşturulacak katalog için 

meslek lisesi vurgusu ile başarı hikâyesini anlatan bir metin 

talep edilecek. İstanbul genelinde yapılacak tüm 

etkinliklerden toplanan veriler ile bir katalog oluşturulacak. 

 Oluşan katalog/veri  

paylaşılarak yeni 

tabanı  

etkinlikler 

tüm meslek liselerimizle  

için  bağlantıların ortak 

kullanılması imkânı sunulacak. 

Algı 

Yönetimi 

ve 

Motivasyon 

ADIM 

01 



Mesleki ilgi ile ilgili yapılan çalışmalardan en bilineni Dr. 

John Holland tarafından 1959 yılında geliştirilen Mesleki 

Tercih Teorisidir. Holland, ortaya koyduğu kuramsal 

yaklaşımla insanların kişilik tiplerinin birbirinden farklı  

olduğunu ve kişilerin sahip olduğu kişilik tipleriyle uyumlu  

mesleki çevrelerde başarılı ve mutlu olacağını belirtmiştir. 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



 R-Realistic-Gerçekçi (Makine Mühendisliği, İnşaat  

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Her Türlü Mekanik  

ve Elektronik Teknisyenliği) 

 I-Investigative-Araştırmacı (Tıp Doktorluğu, Veterinerlik,  

Ziraat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre  

Mühendisliği, Matematik, Fizik gibi temel bilimler,  

Biyolog, Kimyager) 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



 A-Artistic-Artistik (Şair, Yazar, Yapımcı, Yönetmen, Besteci,  

Tiyatro Oyuncusu, Çevirmen, Yabancı Dil Uzmanı) 

 S-Social-Sosyal (Öğretmen, Klinik Psikolog, Sosyal 

Hizmetler Uzmanı, Hemşire) 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



 E-Enterprising-Girişimci (İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler,  

Hukuk, Kamu Yönetimi, Serbest Meslek, Pazarlama ve  

Satış) 

 C-Conventional-Geleneksel (Bankacı, Muhasebeci,  

Sigortacı, Banka ve Vergi Müfettişleri, İdari İşler ve  

Personel Yöneticileri) 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



Meslek Liselerinin12. Sınıfında okuyan öğrenciler. Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



 12.  sınıfta okuyan öğrencilerin mesleki yönelimlerini  

tespit etmek. 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



 12. sınıf öğrencilerinin üniversite tercihlerine yön verecek 

bulgulara ulaşmak. 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



 12.sınıf öğrencilerinden farklı meslek gruplarına geçişlerde  

referans noktası oluşturmak. 

 12.sınıf öğrencilerine yürütülecek rehberlik faaliyetlerini 

şekillendirmek. 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



 Okul Rehberlik Servisleri aracılığıyla12. Sınıf  öğrencilerine 

Dr. John Holland tarafından geliştirilmiş olan  Mesleki 

Yaklaşım Envanteri uygulaması ve değerlendirilmesi  

yapılacak. 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



 RIASEC Modeli neticesinde elde edilen envanter ışığında 

12. sınıf öğrencilerinin üniversite rehberlik süreçleri Mesleki  

Yaklaşım Envanterleri ile paralel zeminde  

gerçekleştirilecek. 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



 12. sınıf öğrencilerinin mevcut mesleki alanlarına ilişkin  

Mesleki Yaklaşım Envanterleri kullanılarak yapılandırma  

süreci yürütülecek. 

Mesleki  

Yaklaşım  

Envanteri 

ADIM 

02 



ADIM 

03 

Hedef 12 

Seminerleri 

Meslek Liselerinin 12. sınıflarında okuyan öğrenciler. 



Her ne kadar öğrencilerimiz belirli alanlarda mesleki eğitimlerini  

almış olsalar da icra edecekleri mesleklerin seçimi noktasında  

özgürdürler. Alanlara yerleştirme sürecinde sağlıklı ve bilinçli  

verilmemiş kararlar öğrencinin tüm hayatını etkilememeli ve  

her zaman yeni alternatifleri olduğu düşüncesi hâkim  

kılınmalıdır. 

ADIM 

03 

Hedef 12 

Seminerleri 



 Mesleki Yaklaşım Envanterine göre aynı grupta yer alan  

öğrencileri ilgili meslek grubundan kariyer sahibi kişilerle bir  

araya getirerek nokta atış paylaşım ortamı oluşturmak. 

 Öğrencileri doğru kitleye hitap eden rol-modellerle  

tanıştırmak. 

ADIM 

03 

Hedef 12 

Seminerleri 



 Öğrencilerimizin üniversite tercihleri noktasında daha  

bilinçli kararlar vermelerine katkı sağlamak. 

 Üniversitelerin ev sahipliği yapacağı etkinlikler ile  

öğrencilerimiz farklı üniversite ortamlarını tanımalarına ve  

sosyal anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak. 

ADIM 

03 

Hedef 12 

Seminerleri 



 RIASEC modeli kullanılarak oluşturulan Mesleki Yaklaşım  

Envanteri ile elde edilen verilerden faydalanarak 12.sınıf  

öğrencilerine üniversite tercih rehberliği programı  

düzenlenecek. 

 12.sınıf öğrencilerinin yönelimleri ile kendi alanları  

arasında bağlantılar kurarak yeni iş fikirleri oluşturmak ve  

öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlanacak. 

ADIM 

03 

Hedef 12 

Seminerleri 



 RIASEC modeli kapsamında kategorize edilen öğrencilere  

mesleki yaklaşımları ile paralel alanlarda kariyer yapmış  

kişilerle bir araya getiren büyük çaplı kariyer söyleşileri  

düzenlenecek. 

 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kariyer  

söyleşilerine ev sahipliği yapacak üniversitelerle  

koordinasyon sağlanacak. 

ADIM 

03 

Hedef 12 

Seminerleri 



 Kariyer söyleşilerine davet edilecek konuşmacılar ile  

bağlantılar İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  

kurulacak. 

ADIM 

03 

Hedef 12 

Seminerleri 






