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PROJE ÖZETİ
Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesinin arkasındaki fikir

PROJENİN AMAÇLARI

işini kaybetmiş ya da işi olmayan kişilere kariyer danışmanlığı

İşsiz kişilere danışmanlık konusunda yeni metot ve

sağlamaktır. Çoğu zaman işini kaybetmiş bir kişinin kariyerini tekrar

teknikleri araştırmak, ortak ülkelerdeki iyi örnekleri

planlaması, hayatını düzene sokması çok zor olmaktadır. İşini

paylaşmak

kaybetmiş kişiler için hatlarının misyonlarını tekrar elde edebilmeleri

İşsiz kalan kişilere değişen ve gelişen iş yaşamına adapte

için yeniden yapılanmalara ihtiyaçları vardır. Kişilerin kariyerlerini

olabilmelerini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak

yeniden yapılandırmaları hem kendileri için hem de iş hayatının

İşsiz kişilerle çalışan koçlar, danışmanlar ve kariyer

gerekliliklerindendir. İşini kaybetmiş bir kişinin kariyerini yeniden

planlayıcılarına yönelik bir rehber hazırlamak.

yapılandırması, iş hayatının gerekliliklerini kavraması ve anlaması

Kültürler arası diyaloğu geliştirmek, konuyla ilgili ortak

hayati derecede önem taşımaktadır.

ülkelerdeki iyi örneklerin görülmesi ve tecrübelerin

Kişinin bu noktada hayatını planlaması, hayata dair fikirlerini
gözden

geçirmesi,

ilgi

ve

yeteneklerini

değerlendirmesi

değişiminin sağlanması

ve

geliştirmesi, iş hayatına atılmasındaki motivasyonunu sağlaması
açısından önemlidir.
Hayattaki yeni misyonunuzu nasıl bulursunuz? Bu soru
projemizin temel ve özetleyici sorusunu oluşturmaktadır.

Yaygınlaştırma materyalleri: broşürler, poster ve web

Bu proje, hayatlarının amacını belli bir dönemde kaybetmiş
kişilere

yardım

etmeyi

amaçlayan

eğiticilere,

PROJE ÜRÜNLERİ

koçlara

sayfası.

ve

danışmanlara bir yol haritası hazırlamayı amaçlamaktadır.

Rehber Kitap: Rehber kitap işsizlerle çalışan kişilere

Proje kapsamında işini kaybetmiş kişilere kariyer planlamalarında

rehberlik etmek amacıyla hazırlanacaktır. Özellikle işsiz

yardımcı olmayla ilgili metotlar hakkında bir araştırma yapılacak.

kişilerin iş yaşamına tekrar adapte olabilmeleri için gerekli

Araştırma sonuçları ortaklar arasında karşılaştırılıp kıyaslanacak.

motivasyonlarının sağlanabilmesi, ilgileri doğrultusunda

Sonuçlar baz alınarak ortaklar eğiticiler için (işini kaybetmiş kişilere

nasıl bir kariyer planı çizebileceklerine dair nasıl bir yol

kariyer

izleyecekleri konusunda rehber kişiler, danışmanlar, koçlara

planlamalarında

yardımcı

olacak

eğiticiler,

koçlar,

danışmanlar) bir kılavuz kitap hazırlayacaklar.

bu rehber kitapçık bir çerçeve sunacaktır.

Hazırlanan kılavuz kitapçıklar pilot eğitimle test edilecek.
Test sonucu verilerine göre kılavuz kitapçıklar tüm ortak ülkelerde
hedeflenen kişilerin kullanımına sunulmak üzere basımı yapılacak.

Detaylı bilgi için lütfen proje web sitemizi ziyaret ediniz.
www.missiongate.info
http://www.facebook.com/missiongate.info
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