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Bu sayıda,
öğrencilerimizin ilgi ve

yeteneklerine dair
sonuçlar ortaya koyan

iki uygulama
hakkındaki bilgileri

bulabilirsiniz...
   

             
             eSPrit /
            Rehberlik Servisi

Rehberlik  Servisimiz  9.  sınıftan  itibaren  12.  sınıfın
sonuna kadar öğrencilere, kariyer planlama ve meslek
seçimi  sürecinde  çeşitli  test,  anket,  envanterler
uygulayıp,  bireysel  veya  grup  çalışmaları,  Meslek
Tanıtım  Günü,  Mezun  Buluşmaları  gibi  çeşitli
etkinlikler düzenleyerek destek olmaktadır.

Bu  ay  sizlere  bu  çalışmalardan  ikisi  hakkında  bilgi
vermek istiyoruz; 9. sınıf öğrencilerine uyguladığımız
“Holland Kişilik Envanteri” ve 10.sınıf  öğrencilerine
uyguladığımız “Mesleki Eğilim Envanteri”...

Holland Kişilik Envanteri
Bu  envanterde,  meslek  ve  uğraşılarla  ilgili  olarak
öğrenciye  sıralanmış  olan  faaliyetlerden  hoşlanıp
hoşlanmadığı ya da bu faaliyetleri ne sıklıkla yaptığı
sorularak  kuramda  belirtilen  altı  kişilik  tipinden
hangisine  ne  düzeyde  sahip  olduğu  hesaplanır.
Holland'a göre :

Gerçekçi , Araştırmacı, Artistik, Sosyal, Girişimci
Geleneksel  olmak  üzere  toplam  6  farklı  kişilik  tipi
bulunmaktadır.

Gelin  hep  beraber  bu  altı  kişilik  tipi  ve  bu  tiplere
uygun kariyer seçeneklerine bir göz atalım : 

Gerçekçi
Gerçekçi  tipler  hayvanlarla,  nesnelerle  veya
makinelerle  çalışmaktan  hoşlanırlar.  Genellikle  bir
şeyler  öğretme,  birilerini  iyileştirmeye  çalışma  ve
birilerine  bilgi  verme  gibi  sosyal  aktivitelerden
kaçınırlar.  Görebildikleri,  dokunabildikleri  ve  bitkiler
ya da hayvanlar gibi üzerinde çalışabildikleri şeylere
daha fazla değer verirler. Kendilerini pratik, mekanik
ve gerçekçi olarak tanımlarlar. 

Araştırmacı
Matematik problemleri çözmeyi ve bilimsel aktivitelerle
uğraşmayı  severler.  Genellikle  insanları  ikna  etmek,
bir  şeyler  satmak  ya  da  insanları  yönetmek  gibi
etkinliklerden  kaçınırlar.  Matematiksel  problemleri
anlamada  ve  çözmede  oldukça  beceri  sahibidirler.
Bilime değer verirler ve kendilerini bilimsel, entelektüel
olarak tanımlarlar.

Artistik
Sanat, drama , dans, müzik ya da bir şeyler yazma
gibi yaratıcı etkinliklerde bulunmaktan hoşlanırlar.
Tekrarlayıcı  ve belirli  bir  düzende yapılması gereken
işlerden  kaçınma  eğilimindedirler.  Sıklıkla  artistik
yeteneklere  sahiptirler.  Yaratıcı  etkinliklere  değer
verirler. Genellikle kendilerini orijinal, bağımsız olarak
tanımlarlar. 

Sosyal
Sosyal  tipler  insanlara  yardım  etmekten  hoşlanırlar.
Öğretmenlik,  hemşirelik,  ilk  yardım,  bilgi  verme  gibi
hizmetler  sunmaktan  hoşlanırlar.  Genellikle  makine,
nesneler veya hayvanlarla çalışmaktan çok hoşlanmazlar.
Öğretmenlik,  psikolojik  danışma,  hemşirelik  veya  bilgi
verme  konularında  becerilere  sahiptirler.  İnsanlara
yardım  etmeye  ve  sosyal  problemleri  çözmeye  değer
verirler.  Kendilerini   yardımcı,  arkadaş  canlısı  ve
güvenilir olarak tanımlarlar.
Girişimci
Girişimci  tipler,  insanları  ikna  etme  ve  yönlendirme
konularında ve bir şeyler ya da fikir satma konularıyla
ilgilenmekten  hoşlanırlar.  Genellikle  çok  fazla  dikkat
gerektiren,  bilimsel  ve  analitik  düşünmeyi  gerektiren
işlerden kaçınırlar.  İnsanları  yönlendirme ve bir  şeyler
satma  konularında  oldukça  beceriklidirler.  Politikada,
liderlikte  ve  iş  yaşamında  başarıya  önem  verirler.
Kendilerini enerjik, hırslı ve girişken olarak tanımlarlar.

Envanter  uygulandıktan  sonra  verilen  cevaplar
doğrultusunda  hangi  tiplere  daha  yatkın  olabileceğine
dair  sonuçlar  hazırlanarak  bir  grafik  eşliğinde
öğrencilerle  paylaşılmaktadır.  Bu  yıl  9.sınıflarda
envanter  uygulaması  mart  ayının  son  haftasında
yapılacaktır.

Mesleki Eğilim Envanteri
Bu envanter,  öğrencilerin  alan seçimi  süreci  öncesinde
mesleki  eğilimlerini  görebilmek  ve  tercihlerinde  bu
bilgileri kullanabilmeleri amacıyla uygulanmaktadır.

Envanterde  öğrenciler  60  farklı  maddeye  ilişkin
kendilerine  uygun  olduğunu  düşündükleri  seçeneği
işaretlerler.  Cevaplar  daha sonra sayısallaştırılarak bir
grafik  haline  dönüştürülür  ve  sonuçlar  sınıflarda
paylaşılır.  Aralık  ayının  son  iki  haftasında  yapılan
uygulamanın  sonuçları  öğrencilerimize  bir  grafik  tablo
şeklinde verilmiştir. 

Envanterde 6 farklı alanda öğrencinin ilgi ve eğilimleri
görülebilir:  Fen  Bilimleri,  Sosyal  Bilimler,  Tıp/Sağlık,
İktisadi/İdari,  Edebiyat/Dil  ve  Sanat...  Öğrenciye
verilen  grafik  tablonun arka  yüzünde  de  bu  alanlarda
olan iş ve meslek alanlarından örnekler yer almaktadır.

Sonuçlar  öğrencinin  alan  ve  mesleki  seçimlerinde
destekleyici bir bilgi olarak kullanılabilir. 

Öğrencilerimiz,  9  ve  10.sınıfta  uygulanan  envanter
sonuçlarını  11.sınıfta  düzenlenen  ”Meslek  Tanıtım
Günü”nde   edindikleri  bilgiler  ile  birleştirerek  mesleki
tercihlerini oluşturabilirler.

2017 yılının tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz için
güzel geçmesi dileklerimizle!


