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Giriş  
Günümüzde problem çözme becerileri, günümüz toplumundaki karmaşıklık ve değişimle 
başa çıkmada önemli bir rol oynamaktadır (Avrupa Komisyonu, 2018). Bu beceriler, bireylerin 
kişisel olarak gelişmesi ve engelleri ve değişimi ele almaları için artan ihtiyaçlarına cevap 
verebilir. Öğrenmek ve geliştirmek için yeni fırsatlar arayarak, problem çözme becerileri, 
önceki öğrenme ve yaşam deneyimlerini uygular.. 

ADDET'in amacı, Veteriner öğrencilerinin istihdam edilebilirliği ve problem çözme becerilerini 
geliştirmektir. Bu amaçla proje, tasarım düşünme metodolojisinin yanı sıra problem tabanlı 
öğrenmeye dayalı olarak lise ve yüksek ortaokul Veteriner okullarındaki öğrenciler için bir 
çıraklık modeli geliştirecektir. 

Projenin belirli hedefleri şunlardır:  

• Bir stajyerlik modeli ile lise ve üst ortaokul VETERİNER öğrencileri için problem çözme 
yetkinlikleri geliştirmek ve düşünme zihniyetini tasarlamak 

• Tasarım düşünme metodolojisini takip edecek bir stajyerlik modeli ile problem temelli 
öğrenmeyi geliştirmek   

• VETERİNER okullarında ve firmalardaki eğitmenlere hitaben ve stajyerlik modelini 
uygulayacak ve stajyerlik programını tasarlayacak, destekleyecek ve değerlendirecek bir 
eğitmen rehberi geliştirerek VETERİNER eğitmenlerine destek olmak.   

• VETERİNER-şirket ortaklıkları oluşturmak, stajyerlik modelini deney ve doğrulamak 

• VETERİNER okullarında ve stajyerlik modelini uygulamak isteyen işletmelerde eğitmenler 
için seminerler düzenleyerek stajyerlik alanında problem temelli öğrenme fikrini yaymak 

Geçerli belge, aşağıdaki gibi önceki üç görev sırasında yapılan sonuçlara ve çalışmalara 
dayanarak geliştirilen Stajyerlik Modeli'ni temsil eder: IO1/A1 En iyi uygulamaların 
tanımlanması, O1/A2 Odak gruplarının organizasyonu, O1/A3 Düşünce gelişimi 
metodolojisinin geliştirilmesi.   

Sonuç, düşünce gelişim metodolojisine dayanan problem çözme becerilerinin ve 
yetkinliklerin edinilmesine yönelik stajyerlik uygulaması için aşağıdaki geliştirilen modeldir. 

Stajyerlik modeli, stajyerliği barındıran şirket tarafından sağlanan gerçek sorunlara dayanan 
sürdürülebilir bir iş çözümünün geliştirilmesinden oluşur. Stajyerlik öğrencileri meşgul 
tutmak için problem temelli öğrenme yöntemlerini kullanır. 

Stajyerlik, şirketin karşılaştığı açık uçlu gerçek sorunlara dayanmaktadır. Eğitmenlerin 
desteğiyle stajyer, problemleri çözmek için gerçekçi ve uygulanabilir iş çözümleri formüle 
edecektir. Stajyerlik, çözüm odaklı stratejileri benimsemek için düşünce gelişim metodolojisi 
süreçlerini de kullanacaktır. 

Öğrencilere düşünce gelişimin beş aşaması üzerinde öğretilir (empati kurma, tanımlama, 
düşünme, prototip ve test etme). Başlangıçta belirlenen problemi gerçekleştirmek için 
öğrencinin takip etmesi gereken her aşama, farklı problem çözme becerilerini geliştirmek için 
dizayn edilecektir: 
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 empa empati - iletişim/ekip kurma/aktif dinleme, 
 tanımlamak - karar verme/araştırma, 
 tasarlamak - yaratıcılık/değerlendirme/planlama  
 prototip - risk yönetimi/önceliklendirme, 
 test - uyarlanabilirlik/esneklik/analiz/değerlendirme  

Stajyerlik modeli, düşünce gelişim metodolojisine dayalı problemlere dayalı becerilerin 
geliştirilmesi için stajyerlik programının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi için 
teorik temel ve rehberlik ilkelerini içerir. 

Dahası, iş temelli öğrenme yaklaşımı, önemli farkındalık ve gerçek hayatla bağlantılar 
geliştirir ve öğrencilerin tamamen risksiz dinamik, hızla değişen bir ortamda gerçeklik 
duygusu yaratmalarına, zorluklarla ve aksiliklerle test edilmesine, sıçramalara ve ödüller 
kazanmasına olanak tanır. Model, ortak ülkelerinin ulusal bağlamları temelinde 
oluşturulmuştur, ancak Avrupa'daki farklı bağlamlarda ve ülkelerde uygulanacak kadar genel 
bir modeldir.  

Ortak ülkelerinin çeşitlendirilmiş profili, farklı ihtiyaçları ve sektörleri kapsar ve daha sonra 
daha geniş aktarılabilirliğini sağlamak için farklı bağlamlarda şekillendirmek için özel bir 
öneriyle aynı zamanda 'tek boyut' bir şema sunar. 

Stajyerlik modeli, şirketin karşılaştığı açık uçlu gerçek sorunlara dayanmaktadır. Eğitmenlerin 
desteğiyle stajyer, problemleri çözmek için gerçekçi ve uygulanabilir iş çözümleri formüle 
edecektir. Stajyerlik, çözüm odaklı stratejileri benimsemek için düşünce gelişim metodolojisi 
süreçlerini de kullanacaktır. 

. 

Model şunları tanımlar: 

 Hedefler ve hedef gruplar  
 İlgili taraflar ve sorumlulukları  
 Probleme dayalı öğrenme metodolojisini uygulayabilme  
 Düşünce gelişim metodolojisinin her aşamasında edinilmesi gereken yeterlilikler ve 

problem çözme yetkinlikleri  
 Stajyerlik modelinin planlanması, uygulanması ve izlenmesi için metodoloji ve pratik 

araçlar   
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Amaçlar ve hedef gruplar 
Modelin temel amacı: 

Öğrencileri  iş sürecine dahil ederek Stajyerlik programlarının nasıl 
geliştirileceği ve uygulanacağı konusunda genel rehberlik sağlamak ve 
düşünce gelişimini yapılandırılmış ve bütüncül yaklaşımla geliştirerek 

problem çözme becerilerini geliştirmek . 

Hedef gruplar:  

 firmalar ve stajyerlik projelerinde yer alan şirketlerin eğitmenleri  
 lise ve yüksek ortaokul Veteriner okullarında öğrenciler  

Hedef gruplar ortaklık ülkelerindeki eğitim sistemleri bağlamında ayrıca şu şekilde 
tanımlanmıştır: 

Almanya: 
 
Almanya'daki Stajyerlik sistemi ikili bir sistemdir: stajyerlar mesleki okullarda teorik bilgiye 
sahip olurlar ve geri kalan zamanlarda profesyonel ekonomik sektörden şirketlerde eğitim 
alırlar. Bir şirkette eğitim süresinin okulda öğrenme süresine oranı 3:2 civarındadır. 

Düzenli stajyerler aslında her gün gerçek iş dünyasındaki sorunlarla uğraşmak zorundadır. 
Şirketlerde deneyimli uzmanlarla birlikte çalışırlar. Yeterli bir tanıtımdan sonra “günlük 
problemleri” ve görevleri bağımsız olarak çözmek zorundalar. Bu nedenle, problem çözme 
becerilerinin geliştirilmesi, tüm stajyerlik döneminde aktif olarak geliştirilmiştir. 

Yunanistan: 
Yunanistan'da resmi ortaöğretim mesleki eğitim ve öğretim, özel veya kamu lise okulları 
(EPAL) ve ulusal İnsan Gücü İstihdam Örgütü OAED tarafından sağlanmaktadır. OAED, iki yıllık 
derslerle mesleki eğitim için toplam 50 EPAS okulu, stajyerlik okulu işletmektedir. Stajyerlik 
okullarına katılmaya hak kazanmış öğrenciler, ortaokulun en az bir dersini tamamlamış 16-23 
yaşları arasındaki öğrencilerdir. Ücretli Stajyerlik, özel veya kamu kuruluşlarında haftada dört 
veya beş gündür ve kurumlar ile kursiyerler arasındaki sözleşmede her türlü şartname 
vurgulanır 
 
Türkiye: 
Türkiye'deki VETERİNER okul sistemi en pahalı sistemdir ve ekonomiye önem veren Türkiye 
için uygun bir eğitim aracıdır. Mesleki ve teknik ortaöğretim, Türkiye'de Stajyerlik sistemi için 
VETERİNER eğitimi ve sorumlu eğitim sektöründe öğrencileri yetiştiren sistemdir. Kamu ve 
özel okullar aracılığıyla sunulmaktadır. Örgün mesleki ve teknik eğitim süresi 4 yıldır. Örgün 
eğitimden ayrılan veya zorunlu eğitim çağını takip eden alternatif bir meslek edinmek isteyen 
bireyler için mesleki eğitimin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mesleki açık öğretim liseleri 
kurulmuştur 
Bulgaristan 
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Bulgaristan'daki VETERİNER'nin son değişiklikleri ve uyarlaması 2018 yılında Mesleki Eğitim 
ve Öğretim Yasası (2014 yılından bu yana yürürlükte ve 2018 yılında yapılan son değişiklikler) 
ile yapılmıştır. İş temelli öğrenme, bir veya daha fazla işveren arasındaki ortaklığa dayalı 
olarak meslek okulu tarafından organize edilebilir. Ayrıca ortaöğretimin ikinci aşamasında 
olan 16 yaşına gelen öğrenciler için iş temelli öğrenme düzenlenmektedir. İkili eğitim ve 
öğretim 16 yaş üstü öğrenciler için orta düzeydeki meslek yüksekokullarında sunulmaktadır. 
Eğitim 2. veya 3. seviye mesleki yeterliliklere erişimi sağlar (EQF seviye 4).  Tamamlandıktan 
sonra, eğitim diploması üçüncül eğitime erişim sağlar. İkili eğitim, mesleki eğitim 
merkezlerinde üçüncül olmayan ortaöğretim sonrası eğitim merkezlerinde de sunulmaktadır 
 
Romanya 

Stajyerlik, mesleki eğitim kurumunda iş ve eğitim ile ilgili pratik eğitimi değiştiren bir eğitim 
dönemi olarak tanımlanabilir. 

İş yerinde stajyerlik, işyerinde bir Stajyerlik sözleşmesine dayanan mesleki eğitimdir. İş 
yerindeki stajyerlikler yürürlükteki mevzuat tarafından kurulan 1, 2 ve 3 yeterlilik seviyeleri 
için düzenlenmiştir. İş yerinde stajyerlikler yürürlükteki mevzuat tarafından belirlenen 
nitelikler ve Romanya'daki mesleklerin sınıflandırılmasına dahil olan meslekler için 
düzenlenmiştir, bunun için mesleki eğitim standartları sırasıyla mesleki standartlar vardır. 

UYGULAMA İŞYERİNDE KİME YÖNELİKTİR? 

a) 16 yaşın üzerindeki, gerçek, somut mesleki durumlardan başlayarak öğrenmeye 
odaklanmak isteyen, doğrudan iş yerinde bir mesleği uygulamanın gerektirdiği ilgili kişiler; 

b) Faaliyet alanlarına göre iş yerinde boş olduğu belirtilen işler için stajyerlik faaliyetleri 
düzenlemek isteyen işverenler  

16-24 yaş arası gençler için mevcut hibe mevcuttur. 

İtalya 

A İtalya'da Stajyerlik, gençleri eğitmeyi ve istihdam etmeyi amaçlayan açık uçlu bir iş 
sözleşmesidir. Stajyerlik çerçevesi 81/2015 Kararnamesi ile belirlenmiştir.  15 ila 29 yaşları 
arasındaki gençlere yöneliktir. Bu tür sözleşmenin ana özelliği eğitim içeriğidir: bir stajyerlik 
sırasında genç birey, belirli bir mesleki yeterlilik (mesleki stajyerlik) elde etmek veya bir 
yeterlilik elde etmek için gerekli becerileri kazandığı şirkette çalışır (1. ve 3. seviye stajyerlik) 
. Üç tipe ayrılmıştır: 

1. 1. Mesleki yeterlilik ve diploma için stajyerlik, yüksek ortaokul diploması ve 
yüksek teknik uzmanlık belgesi, 15 ila 25 yaş arası gençler için, işyerinde yukarıdaki 
niteliklerden birini elde etmek amacıyladır. İşveren, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim 
kurumuyla, işverenin eğitim yükümlülüklerinin süresinin içeriğini ve süresini 
belirleyen, Çalışma Bakanlığı'nın kararıyla tanımlanan bir şemaya göre bir protokol 
imzalaması gerekir; 
 

2. Profesyonel Stajyerlik, 18 ve 29 yaşları arasındaki gençler için, bir ticaret öğrenmeyi 
veya profesyonel bir yeterlilik elde etmeyi amaçlamaktadır. İşveren, personel 
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sınıflandırma sistemlerinde kurulan mesleki profillere göre teknik ve uzmanlık 
becerilerinin edinilmesi için eğitim süresini ve yöntemlerini belirleyen bir eğitim planı 
hazırlar; 
 

3. 18 ve 29 yaş arası gençler için ileri eğitim ve araştırma amacıyla, üniversite ve ileri 
eğitim nitelikleri elde etmeyi amaçlayan, araştırma doktoraları, yüksek teknik 
enstitülerinden diplomaları kapsayan, araştırma faaliyetleri ve mesleklere erişim için 
stajyerlikler. İşveren, Çalışma Bakanlığı'nın kararıyla tanımlanan bir şemaya göre, 
öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumuyla, işverenin eğitim yükümlülüklerinin 
süresinin içeriğini ve süresini belirleyen bir protokol imzalaması gerekir. 

Stajyerlik sürecinin gerçekleştiği şirket, sözleşmeye bağlı Eğitim Planında belirtilen eğitimi 
sağlamalıdır ve bu da stajyerın ders sonunda edineceği eğitim içeriğini ve becerilerini 
tanımlar. Stajyerlik sonunda stajyer şirket tarafından açık uçlu bir sözleşme ile kiralanacak ve 
elbette şirket için çalışmaya devam edecektir. 

Modelin belirli hedef grupları şunlardır: stajyerlerle çalışan inovasyon yöneticileri ve 
çalışanları dahil yöneticiler, malikler ve şirketlerin diğer önemli karar vericileri, ve lise ve 
yüksek ortaokul ve yüksek VETERİNER okullarından öğrenciler.  

IDEO tarafından tanımlanan düşünce gelişimi şudur:: 

Şirketlerin ürün, hizmet, süreç ve organizasyon geliştirme biçimini 
dönüştürecek olan, müşterinin ihtiyaçlarını anlamak, hızlı prototipleme ve 

yaratıcı fikirler üretmek üzere bağlantılı bir inovasyona yönelik insan 
merkezli bir yaklaşım. 

ADDET modelinde bunu, şirketler ve staj arasındaki çalışmalarda sorunların çözümüne çözüm 
tabanlı bir yaklaşım sağlayan doğrusal olmayan, yinelemeli 5 aşamalı bir süreç olarak 
görüyoruz. Yaygın olarak tanımlanmış veya bilinmeyen karmaşık sorunların üstesinden 
gelinmesinde, insan merkezli yollarla sorunu yeniden çerçeveleyerek, beyin fırtınası 
oturumlarında birçok fikir oluşturarak ve prototip oluşturma ve testlerde uygulamalı bir 
yaklaşım benimseyerek, ilgili insan ihtiyaçlarını anlayarak çok faydalı olmaktadır. (Kaynak: 
Etkileşim tasarım temeli, www.interaction-design.org)  

Stanford (d.school) Hasso-Plattner Institute of Design of Design (d.school) 
tarafından önerilen beş aşamalı Düşünce Gelişim modeli, Düşünce Gelişim 

öğretimi söz konusu olduğunda önde gelen üniversitedir. d.school 
uyarınca Düşünce Gelişimin beş aşaması şöyledir: Empati, Tanımlama 

(Sorun), Fikir, Prototip ve Test. 
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Bu bağlamda, bu yaklaşımı zaten uygulayan ve/veya uygulamak isteyen yöneticilerin katılımı 
kritik öneme sahiptir. Öğrenciler sürecin farkında olmalı ve şirketin arka planına aşina 
olmalıdırlar. Bazı iş kavramları ve arka plan da önemlidir.. 

Deneysel öğrenme ve takım şeklinde çalışan öğrenciler tarafından oluşturulan somut 
sonuçlar için bir metodolojidir.  

İlgili taraflar ve sorumlulukları 
Programa dahil olan ana taraflar şunlardır: 

 Ticari işletme— KOBİ, büyük şirketler, yöneticileri ve çalışanları ile girişimler usiness 
organization  

 VETERİNER okulları — öğrencileri ile yüksek ortaokul ve liseler 
 Öğretmenler ve eğitmenler .  

Takım oluşumu ve roller 

Aşağıdaki bölümde takım ve rol oluşturma süreci detaylandırılmaktadır. Katılımcıların bir 
grupta çalışırken öğrencilerin alacakları rolü belirlemek için psikometrik bir değerlendirme 
yapmak zorunda kalmaları gerekebilir.  

ADDET stajyerlik modelinde stajyer olan öğrencilerin diğer stajyerler veya çalışanlarla işbirliği 
içinde çalışabilme olasılığını göz önünde bulunduruyoruz. 

Proje odaklı ekip öğrenimi 

IO1/A3 Metodolojisinde açıklandığı gibi WBL düşünce gelişim metodolojisini dahil etmek için: 
model proje ve problem tabanlı öğrenme kavramından yararlanır.  Burada benimsenen 
yaklaşım, proje odaklı öğrenmenin rolünü geliştirmeye çalışmıştır. Buradaki yenilik, 
geleneksel bireysel proje çalışmalarının yanı sıra, öğrencilerin bireysel olarak değil, gruplar 
halinde karmaşık sorunların üstesinden gelmeleri için işbirliğine dayalı öğrenmenin de 
tanıtılmasıdır. İnovasyon alanındaki gelişmeler, alandaki projelerin o kadar karmaşık 
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olduğunu göstermiştir ki ekip çalışması gereklidir. 

• Bilişsel beceriler 

• Sosyal beceriler 

• Bilgi ve anlama 

 

Genel strateji çeşitli işletmelerin ihtiyaçları etrafında inşa edilen öğrenci merkezli olmasıdır.   

Başarılı olabilmek için Stajyerlik, işletmenin arka planı hakkında daha fazla bilgi sağlayan bir 
tanıtım Modülü ile başlamalıdır. Staj/intörleri kurum kültürüne, çalışanlarına, yöneticilerine 
tanıtmak da önemlidir. 

Hazırlık aşaması aşağıdaki üç ana adımı izlemelidir:

introduction

• İşletme hakkında bilgi
• Proje/problem kapsamı

personality test

• Ekibi tanımla
• Rolleri tanımla
• İş planı

start of the 
apprenticeship

• Düşünce gelişiminin ilk aşamasını başlatma
• Stajyerliği uygulama
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Genel strateji çeşitli işletmelerin ihtiyaçları etrafında inşa edilen öğrenci merkezli olmasıdır.   

Stajyerlik, işletmenin arka planı hakkında daha fazla bilgi sağlayan bir 
tanıtım Modülü ile başlamalıdır. Staj/intörleri kurum kültürüne, çalışanlarına, yöneticilerine 

Hazırlık aşaması aşağıdaki üç ana adımı izlemelidir: 

İşletme hakkında bilgi
Proje/problem kapsamı
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Okuldaki dersler sırasında öğretmenlerinin/öğretmenin desteğiyle hazırlığa başlanması 
şiddetle tavsiye edilir. Bir dizi atölye çalışması, öğrencilere anlayış oluşturmak için teoriler, 
fikirler, eğilimler ve kavramlar çerçevesi sağlar.  Öğrenciler daha sonra işletmelerle 
etkileşime girerek bu iş içinde teorik olarak sağlam bir şeyler yapmanın yeni yollarını 
geliştirirler.  Bu süreçte öğrencilerin teorilerin doğruluğunu ve değerini uygulamaya koymaya 
çalıştıklarında sorgulaması beklenmektedir. 

 

Öğretme ve öğrenme şeması 

Kişilik testleri 
Psikometrik testler bireysel kişilik özelliklerini, uygunluklarını, zekasını, yeteneklerini ve 
davranışsal stilini objektif olarak ölçmek için kullanılan değerlendirme araçlarıdır. 
Psikometrik değerlendirmeler, bir kişinin yeteneklerini ve kişiliğini uygun bir kariyer veya 
rolle eşleştirmek için kariyer rehberliğinde ve istihdamda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bizim durumumuzda, çalışmanın kapsamını ve stajın süreçteki rolünü tanımlamak için bir test 
ve/veya oyun ve egzersiz yapıyoruz. Empati aşaması ile başlayan düşünce gelişim süreci 
kapsamında daha da önemlidir. 

Psikodinamik yaklaşımın kurucusu Sigmund Freud, kişiliğimizin başlangıçta önerilenden çok 
daha karmaşık olduğunu ve davranışlarımızın ve kişiliğimizin doğuştan gelen dürtülerimiz ve 
ihtiyaçlarımız tarafından yönlendirildiğini öne sürmüştür. 

Carl Jung, sadece dört adet kişilik tercihi olduğunu öne sürmüştür: algılama, sezgi, düşünme 
ve duygu ve bunlar kişiliğimizi etkilemektedir. 1900'ler, özellikle işyerinde kişilik testi, 
değerlendirmeler ve yazmaya olan ilginin artmasına yol açmaktadır. 

Woolworth kişisel veri sayfası icat edilen ilk modern kişilik testidir; Amerika Birleşik Devletleri 
Amerikan ordusu tarafından hangi acemilerin mermi şokuna duyarlı olacağını tespit etmek 
için kullanılmıştır. 
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Birçok şirket, karar vermelerine, çalışanları geliştirmelerine ve yüksek performanslı ekipler 
kurmalarına yardımcı olmak için psikometrik, davranışsal ve kişilik testleri kullanır. İşyerinde 
test yapmanın faydaları (işe alım veya sürekli kişisel ve ekip geliştirme için) aşağıdakileri 
içerir: 

 Bireyin perspektifi (hat yöneticisi gibi) veya örgüt kültürü tarafından önyargılı 
olmayan bir bireyin dış, objektif bir bakış açısı sağlanması. 

 Bireylerin kendilerini yeni bir ışık sunarak öğrenmelerine yardımcı olmak. Kişiye özel 
bilgilerin sağlanması, bireylerin kariyer ilerlemelerini yönetmelerine ve 
performanslarına göre hedefler belirlemesine olanak tanır. 

 Bireyler ve iş arasındaki uyumu analiz ederek uygun beceri ve eğitim ihtiyaçlarının 
tespit edilebilmesi. 

 Uyumlu ve verimli bir şekilde birlikte çalışan bireylerden oluşan ekipler oluşturmak. 

ADDET modelinde stajyerlik için ekipler oluşturmayı ve stajları çalışma ortamına, 
yöneticilere, çalışanlara ve diğer stajyerlere tanıtmayı hedefliyoruz. 

Aynı zamanda öğrenme sürecinin bir parçasıdır ve stajyer bu süreci ve nasıl daha ileri 
yapılacağını öğrenir. 

Bu önceki değerlendirme, farklı kişiliklerden oluşan dengeli gruplar oluşturmak için çok 
yararlıdır. Genel bir öneri olarak, birden fazla öğrenciyle çalışırken en fazla 5 öğrenciden 
oluşan ekiplerin oluşturulması tavsiye edilir. Her takımın kurs boyunca çalışmalarını 
desteklemek için deneyimli bir akıl hocasına ihtiyacı vardır. Ayrıca kişilik testi, tanıtım 
oturumunu oyunlarla “arabulucu” olarak ya da takımı oluşturmak için başka bir yaklaşımla 
uygulanması önerilir.. 

Myers–Briggs Tipi İndikatör1  
Myers—Briggs Tipi İndikatör - The Myers—Briggs Tipi İndikatör (MBTI), insanların 
çevrelerindeki dünyayı nasıl algıladıklarına ve karar vermesine ilişkin farklı psikolojik 
tercihleri belirtmek amacıyla bir içsel öz-rapor anketidir. MBTI Katharine Cook Briggs ve kızı 
Isabel Briggs Myers tarafından oluşturulmuştur. Carl Jung'un önerdiği kavramsal teoriye 
dayanmaktadır. İnsanların dünyayı dört temel psikolojik fonksiyon (duygu, sezgi, his ve 
düşünme) kullanarak deneyimlediğini ve bu dört fonksiyondan birinin çoğu zaman bir kişi için 
baskın olduğu varsayımına dayanmaktadır. 

MBTI normal popülasyonlar için inşa edilmiştir ve doğal olarak meydana gelen farklılıkların 
değerini vurgular. 

" MBTI'nin temel varsayımı, deneyimlerimizi yorumlama şeklimizde 
hepimizin belirli tercihlere sahip olduğudur ve bu tercihler çıkarlarımızın, 

ihtiyaçlarımızın, değerlerimizin ve motivasyonumuzun temelini 
oluşturmaktadır." 

                                                           
1 www.myersbriggs.org    
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Bir Myers—Briggs Tipi İndikatör kullanımı durumunda - dengeli takımlar oluşturmak için 
eğitmenler bazı türlerin diğerlerinden daha yaygın olduğunu düşünmelidir (örneğin ISFJ, 
ESFJ, ISTJ) ve bir grupta herhangi bir stilde çok fazla kişi olmamalıdır.  Türler arasındaki 
farklılık bilinci, öğrencilere kişilik teorisini ve takım arkadaşlarının nasıl farklı olabileceğini 
anlamak için bir temel oluşturur. MBTI değerlendirmesi, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok 
çeşitli uygulamalar için idealdir: 

 Takım gelişimi: Ekip üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya, ekibin güçlü ve zayıf 
yönlerini belirlemeye yardımcı olur 

 Liderlik gelişimi: Liderlerin kişilik tiplerini ve liderlik ettikleri türlerini daha iyi 
yönetmelerine, daha anlamlı geribildirimde bulunmalarına ve bireysel ve ekip 
performansını geliştirmelerine yardımcı olmak için anlayışlarını derinleştirir 

 Çatışma yönetimi: Uyuşmazlık kaynaklarını belirleme ve düşük performans, kesinti 
ve ayrılmayı önlemek için erken müdahale etme becerilerini geliştirir 

 Stres yönetimi: Esneklik sağlar ve üretkenliği artırır 

 Kariyer planlaması: Öğrencilere kariyer seçimi ve gelişimi konusunda rehberlik eder 

Mettl Kişilik Analizi2 
The Mettl Kişilik Analizi bireyin temel kişilik özelliklerine ve çalışma tarzı tercihlerine göre 
bireyin güçlü ve büyüme fırsatlarını ölçer ve bir adayın tercihleri ve yatkınlıkları sonucunda 
hangi davranışların gerçekleştirileceğini anlamaya yardımcı olur.  Bireyin ön eğilimlerinin yanı 
sıra işyerinde davranışsal tezahürlerin daha bütünsel bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için 
diğer araçlarla birlikte kullanılabilir. 

Big Five kişilik özellikleri3  
The Big Five kişilik özellikleri, Beş faktörlü model (FFM) olarak da bilinen kişilik özellikleri için 
bir taksonomidir. Ortak dil tanımlayıcılarına dayanmaktadır. Kişilik anket verilerine faktör 
analizi (istatistiksel teknik) uygulandığında, kişiliğin yönlerini tanımlamak için kullanılan bazı 
kelimeler genellikle aynı kişiye uygulanır.. 

                                                           
2 https://mettl.com/  
3 https://www.testgorilla.com/  
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Birçok çağdaş kişilik psikologları, genellikle “Big 5" kişilik özellikleri olarak adlandırılan beş 
temel kişilik boyutu olduğuna inanmaktadır.  

Teoride tanımlanan beş geniş kişilik özelliği dışa dönük (aynı zamanda sıklıkla extroversion 
olarak yazılır), yumuşak başlılık, açıklık, vicdanlılık ve nevrotizmdir. 

İnsanlar bir grupta ilk kez bir araya geldiklerinde, bir araya geldiklerinde ve neyin gerekli 
olduğunu anladıkça bir dizi aşamadan geçiyorlar.  Bu aşamalar Şekillendirme, Fırtına, 
Biçimlendirme ve Performans olarak bilinir. 

Bu, katılımcılara içerik ve öğrenme hedeflerinin tanıtıldığı stajyerlik programının ilk 
aşamasıdır. Daha yeni araştırmalar, bu sürecin ilk düşünce kadar doğrusal olmadığını ve 
grupların genellikle farklı aşamalar arasında ileri geri hareket ettiğini göstermektedir. 

Belbin Ekip rolleri4  
Belbin 'Takım Rolü', Dr Meredith Belbin'in Henley'deki araştırmasının ekip ilerlemesini 
kolaylaştırmak için etkili olduğu belirlenen dokuz davranışsal özellik kümesinden biridir. 

Dokuz Belbin Takım Rolleri şunlardır: Kaynak Araştırmacısı, Ekip Çalışanı ve Koordinatörü 
(Sosyal Roller), Mucit, Monitör Değerlendiricisi ve Uzman (Düşünme rolleri) ve Şekillendirici, 
Uygulayıcı ve Tamamlayıcı Sonlandırıcı (Eylem veya Görev rolleri). 

Belbin Takım Rolleri, işyerindeki davranışsal güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için kullanılır 

" İnsanların etkileşime girdiği davranış türleri sonsuzdur. Ancak takım 
performansına etkili bir katkı sağlayan faydalı davranışlar sınırlıdır. Bu 

                                                           
4 https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles  
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davranışlar, belirli sayıda ilgili kümeler halinde 'Takım Rolü' teriminin 
uygulanarak gruplandırılır.  ."  

Meredith Belbin  

Belbin davranışları ölçer ve psikometrik özelliklere sahip değildir. Davranışlarımızı etkileyen 
bir dizi farklı faktör vardır ve kişilik bunlardan biri. Diğerleri şunları içerir: beceri ve 
yetenekler; değerler ve motivasyonlar; deneyimler ve dış etkiler. Kişiliğin başkaları tarafından 
hemen belli olmamasına rağmen, davranış — bu tüm bu faktörlerin dışa doğru tezahürüdür, 
birlikte çalışmak ve diğer insanlar üzerinde hareket eder. 

Bireylerin davranışsal güçlerini üretken, güvenli ve çatışmasız bir şekilde yansıtmalarını ve 
konuşabilmelerini sağlar.  

ENNEAGRAM5 
Kişiliğin Enneagramı veya Enneagram, temel olarak anlaşılan ve birbirine bağlı dokuz kişilik 
tipolojisi olarak öğretilmiş insan ruhunun bir modelidir. Dokuz kişilik türünü tanımlar: 

1 REFORMCU 

Akılcı, İdealistik Tip: Prensipli, Amaçlı, Kendi Kendini Kontrol Eden ve Mükemmeliyetçi 

2 YARDIMCI 

Umursayan, Kişilerarası Tip: Duygularını Gizlemeyen, Cömert, İnsanları memnun eden ve 
Sahiplenici 

3 BAŞARILI 

Başarı Odaklı, Pragmatik Tip: Uyumsal, Mükemmel, Odaklı ve Görüntü Bilincine Sahip 

4 BİREYCİ 

Hassas, Geri Çekilen Tür: Etkileyici, Dramatik, Bencil ve Çabuk Kızan 

5 ARAŞTIRMACI 

Yoğun, Serebral Tip: Algılayıcı, Yenilikçi, Gizli ve İzole 

6 MUHAFAZAKAR 

Kararlı, Güvenlik Odaklı Tip: Etkileşici, Sorumlu, Endişeli ve Şüpheli 

7 COŞKULU 

Meşgul, Eğlenceli Tip: Kendiliğinden, Çok Yönlü, Dikkat Dağılabilir ve Dağınık 

8 MÜCADELECİ 

Güçlü, Hakim Tür: Kendine Güvenen, Kararlı, İnatçı ve Agresif 

9 BARIŞÇI 

Kolay Anlaşılan, Kendinden Etkileyen Tip: Kavrayıcı, Güven Verici, Anlaşılabilir ve Kayıtsız 
                                                           
5 https://www.integrative9.com/  
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HIGH56  
HIGH5, insanların doğal olarak neyin iyi olduğunu öğrenmelerine yardımcı olan güçlü yönler 
testidir. Eğer güçlü yönleri bulma hakkında birşeyler duyduyduysanız, işte o budur. Pozitif 
psikolojinin ilkelerine dayanır, gelişmekte olan bir bilimsel alan, insanları geliştiren şeyleri 
inceler. Temel öncül, kişinin zayıflıklarının düzeltilmesi başarısızlıktan kaçınmaya yardımcı 
olabilir, ancak başarıyı, mutluluğu ve yerine getirmeyi başarmak için - birinin güçlü yönlerini 
en üst düzeye çıkarması gerekir. Bu nedenle HIGH5, zayıf olanlardan ziyade insanlarda neyin 
güçlü olduğunu belirlemek için tasarlanmıştır. 

Diğer değerlendirmelerden farklı olarak, HIGH5 sizi belirli bir gruba veya türe atamaz. Bunun 
yerine, 1.86 milyonda 1 kadar benzersiz olan benzersiz güçlü yönler dizinizi tanımlar. 

DISC Kişilik testi7 
DISC değerlendirmesi kişilik ve iş tarzını ölçer. DISC sistemi psikolog William Moulton 
Marston tarafından insanların duygularını ve davranışlarını tanımlamak için basit ama güçlü 
bir yol olarak oluşturulmuştur. Marston 1928 yılında Normal İnsanların Duyguları adlı 
kitabında dört temel kişilik türünü tanımlamıştır: Hakimiyet, Teşvik, Tevazu ve Uyum. Bu 
türlerin her birinin duyguları ve davranışları, özellikle de kişilerarası davranışları yönetmenin 
kendine has bir yolu vardır. 

 

DiSC değerlendirmesi, katılımcının kendilerine en çok benzeyen bir kelime seçtiği 28 soru ve 
her soru için en az onlara benzeyen bir kelime içerir. DiSC değerlendirmesi, kullanımı kolay, 
kolay yönetilecek ve herkes tarafından teslim edilecek şekilde tasarlanmıştır. 

HEXACO  Kişilik Yapısı Kişilik Envanteri modeli8 
HEXACO modeli, daha önceki çalışmalarda özetlenen bazı kişilik boyutlarını ve teorik 
yorumları değerlendirmek üzere 2000 yılında inşa edilmiştir. Model altı ana kişilik boyutlarını 

                                                           
6 https://high5test.com/  
7 www.discprofile.com  
8 www.hexaco.org    
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ölçer, yani: Dürüstlük-Alçakgönüllülük, duygusallık, dışa dönüklük, yumuşak başlılık, 
vicdanlılık, tecrübeye açıklık. Envanter, tam uzunlukta değerlendirme için 200 soru veya 
yarım uzunlukta değerlendirme için 100 sorudan oluşmaktadır. 

 

The Birkman Method9 
Roger Birkman tarafından tanıtılan Birkman yöntemi kişilik, sosyal algı ve mesleki çıkarları 
ölçen çevrimiçi bir değerlendirmedir. Değerlendirme, bir kişinin davranışlarını mesleki bir 
ortamda ve sosyal bağlamda neyin özel olarak yönlendirildiğine dair içgörü sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Anketin toplam 32 terazisi vardır, bunlardan 10 tanesi mesleki tercihleri 
tanımlayan, 11 tanesi etkili davranışları tanımlayan ve kişilerarası davranışları ve çevresel 
beklentileri tanımlayan 11 tane teraziden oluşmaktadır. Değerlendirme 298 sorudan 
oluşuyor, bunların 250'sinin doğru yanlış soru ve 48'i birden çok seçmeli. 

Eğitmen ve öğrenci/lerin rolü 
Öğrenme sürecinde eğitimcilere ait kısmı yaparak bu süreçte ilerleme elde etmek için hatırda 
tutması kolay bir durumdur. Özellikle, eğitmenin iki yönlü bir rolü vardır: bir 
danışman/değerlendiriciden biri bir rehber ile birleştirilir: 

Danışman/değerlendirici: Eğitmen VETERİNER öğrencilerini sadece çalışmalarıyla ilgili değil, 
aynı zamanda kazandıkları bilgi ve “Düşünce Gelişimi” aşamalarını çalışmalarında nasıl 
gerçekleştirdikleri konusunda da geri bildirim sağlamak için denetlemek zorundadır.  

                                                           
9 www.birkman.com  
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Rehber: Bu rol, eğitmenlerin VETERİNER öğrencilerine rehberlik ve tavsiyeler verdiği, sınırlar 
belirlediği, yeni fikirler için fırsatlar sunarken, bağımsız hareket etmelerini ve deneysel 
bilgilerini ve yumuşak becerilerini geliştirebilmeleri için risk almaya teşvik ettiği bir akıl 
hocasıyla aynıdır. 

Her stajyer/ekip, süreçteki iki ana katılımcının rehberliği ve kolaylığı altında çalışmalıdır: bir 
eğitmen — öğretmen, okuldan eğitmenler ve şirketten eğitmen/akıl hocası.  

Assessment plan 
Bu programın değerlendirilmesi biçimlendiricidir ve WBL ve Stajyerlik için her ülkede Ulusal 
kurallara göre yapılır. Şirket, programın tamamlanması üzerine resmi şartların yanı sıra 
katılımcılara “Katılım Belgesi” sunmalıdır.  Değerlendirme aşağıdaki gibi yapılabilir: 

- Sınıf içi performans için öğretmen tarafından 

- İş yerindeki başarılar için eğitmen tarafından — bu, prototipin nihai sonuçlarına ve 
Düşünce Gelişimi yaklaşımının son aşamalarını takip eden çalışma sürecinin 
pratik/deneyimsel unsurlarına dayanır 

- Ekip çalışmalarını yansıtan firmanın takımı/diğer stajyerleri ve çalışanları tarafından: 
liderlik, stres altında çalışma, toplantı tarihleri, iletişim vb. 

- Stajyerin Öz Değerlendirilmesi 

VETERİNER okullarının öğrenme sürecine özel biçimlendirici değerlendirmeler 
oluşturulmuştur. İş sahibine sunum şeklini alan son bir biçimlendirici değerlendirme olabilir.   
Tüm biçimlendirici değerlendirmeler özetleyici değerlendirmeler olarak uyarlanabilir. 
Programda önemli bir rol oynadıkları için eğitmenlerin, mentorların ve işletme sahiplerinin 
(yöneticilerin) ilgi düzeyini değerlendirmek de iyi bir fikirdir.  Bu, ilgi ifadesi için bir istek 
göndererek veya katılmaya istekli olup olmadıklarını görmek için yerel işletme sahiplerine 
yaklaşarak yapılabilir. 

Sürecin bir parçası da organizasyon, başarı, memnuniyet düzeyi, takip, sonuçlar, yeni bilgi ve 
beceriler açısından geri bildirim toplanmasıdır. 

Değerlendirme şablonları Ek 2 Değerlendirme Formunda bu Modelde kullanılmak üzere 
sağlanmıştır. 

ADDET stajyerlik modelinin düşünce gelişim evreleri 
Deneysel öğrenme teorisi ve stilleri 
Özünde bu Model, iş temsilcileri ve gerçek hayat problemleri ile uygulamalı deneyim ve 
etkileşim ile deneyimsel öğrenme için bir çerçeve ve yaklaşım sağlar. 

Deneyimsel öğrenmenin ilk teorileri, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında, öğretmenlerin 
öğrencilere soyut kavramlarla ve sürükleyici bir öğretim yöntemine doğru geleneksel örgün 
eğitimden uzaklaşmaya yönelik girişimler olarak ortaya çıktı. Deneyimsel öğrenme kavramı 
ilk olarak John Dewey ve Jean Piaget tarafından keşfedildi, ancak eğitim psikoloğu David A. 
Kolb tarafından popüler hale getirildi. Kolb, farklı akademisyenlerin katkılarını ve anlayışlarını 
açık ve tutarlı bir çerçevede birleştirmek için Deneysel Öğrenme Teorisini (1974) yarattı. 
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Kolb'un teorisi, öğrencinin tüm üslere dokunduğu dört aşamalı bir öğrenme döngüsünü 
temsil eder:   

 Somut Deneyimler: Yeni bir duruma dahil olmak 

 Yansıtıcı Gözlem: Deneyimi analiz etme ve problem hakkında düşünme 

 Soyut Kavram Oluşturma: Kuramlar ve yeni fikirler oluşturma 

 Aktif Deneme: Teorilerin uygulanarak test edilmesi ve sonuçların doğrulanması 

Deneysel Öğrenme Döngüsü 

 

Kaynak: Kolb, 1974 

Bu dört aşamalı döngüye dayanarak Kolb'un öğrenme teorisi, iki “çelişkili” eksen (süreklilik) - 
İşleme Sürekliliği, bir göreve nasıl yaklaştığımız ve Algı Sürekliliğimizi, duygusal tepkimizi ya 
da bu konuda nasıl düşündüğümüzü ya da hissettiklerimizi birleştiren dört farklı öğrenme 
stilini ortaya koymaktadır.  Kolb'a göre, bu faaliyetler çelişkilidir, zira ikisini de aynı anda 
gerçekleştiremiyoruz. Böylece, yeni bir öğrenme durumuyla karşı karşıya kaldığımızda, 
yapmak veya izlemek isteyip istemediğimize içten karar veririz ve aynı zamanda düşünmeye 
veya hissetmeye karar veririz. Sosyal çevre, eğitim deneyimleri veya bireyin temel bilişsel 
yapısı gibi bir kişinin tercih ettiği tarzı etkileyebilir. Öğrenme stilini ne etkiler olursa olsun, 
sonuç her zaman ona yaklaşımımızı tanımlayan “deneyimi kavramak” için bir yoldur ve 
deneyime duygusal tepkimizi tanımlayan anlamlı ve kullanışlı bir şeye “deneyimi 
dönüştürmek” için bir yol seçeriz. 
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Eksenlerle Deneysel Öğrenme Döngüsü 

 
Kaynak: Kolb, 1974 

Projenin tanımı 
Sorun için önerilen seçim kriterleri şunlardır:  

 Öğrencilerin karmaşıklık derecesini kavrayabilecekleri düzeyde olması 
gereksinimleri  

 Zorluk/iş probleminin öğrencilerin kültürel isteklerine karşı kültürel açıdan 
duyarlı olması gereksinimleri  

 Sorumlu/iş sorununu ortaya koyan kuruluşun canlılığı ve/veya büyümesini 
etkileyen gerçek ve gerçek bir konu olması gerekir  

 Yeniliklerin gelişimi ile ilgili olmalıdır  
 Şirket, programdan bağımsız bir çözüm üzerinde çalışıyor olsa da, zorluk/iş 

sorununu zaten çözmemiş olmalıdır. 

Meydan okuma için bilgi aşağıdaki noktaları kapsayacak şekilde gereklidir: 
 Kuruluşa genel bakış  
 Organizasyonun geleceği için genel vizyon  
 Önemli bir soru sorarak zorluk/iş sorununa genel bakış  
 Organizasyonunun güçlüğe/iş sorununa çözüm bulamamasının sonuçları  
 Zorluk/iş sorununu çözme yeteneğini etkileyebilecek kısıtlamalar/sınırlayıcı 

faktörlerin ayrıntıları (örn. Bütçe sınırlamaları/finansa/beceri boşluklarına erişim). 
 

Muhtemel bir meydan okuma şablonu Ek 1 İŞ SORUNU/ŞİRKET MEYDAN TANIMI’nda 
bulunabilir.  

Program tamamlandıktan sonra geribildirim ve şirketten öneriler basit bir anketle 
toplanabilir (Ek 3. GERİBİLDİRİM FORMU) 

Stajyerleri iş ile birlikte tanımladıktan sonra sorun ya da problem, DT sürecini takip ederek 
çözüm bulabilmeleri ve test edebilmeleri için birlikte çalışmaları gerektiğidir. Eğitmenin iş 
tarafındaki rolü stajyerlere fırsatlar sunmak ve öğrencilere zorluğu tamamlamasına yardımcı 



Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin 
onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 

olacak gerekli kaynakları sağlayarak gözlemlemektir. Bu yöntemin bir işyerinde nasıl 
çalışacağını anlamak için Düşünce Gelişim sürecinin her adımını “parçalamak” çok önemlidir.

IO1/A3'te Tasarım Düşünme Metodolojisinde açıklan
çerçevesidir. Konsept on yıllardır sürüyor, ancak son beş ila on yıl içinde tasarım danışmanlığı 
olan IDEO, süreci problem çözmeye tamamen analitik bir yaklaşıma alternatif olarak 
savunmuştur. 

IDEO Başkanı ve CEO’su 

“Düşünce gelişiminin misyonu, gözlemleri anlayışlara ve anlayışları ürün 
ve hizmetlere dönüştürerek hayatları iyileştirmekti.”

Tasarım düşüncesi, ilk aşamadan başlayarak problemlerinin/meydan okumanın net bir 
şekilde tanımlanması için bir yapı sağlar. 

Bu model için bir metodoloji olarak aşağıda sunulduğu gibi beş aşamalı doğrusal olmayan 
yaklaşımı kullanıyoruz (Etkileşim tasarım temeline göre

 

Tasarım Düşüncesi, çok çeşitli zorlukları çözmek için uygundur ve me
yenilik geliştirmesi için destek ile birleştirilmesi tavsiye edilir.

Meydan okuma alanlarına bazı örnekler şunlardır
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olacak gerekli kaynakları sağlayarak gözlemlemektir. Bu yöntemin bir işyerinde nasıl 
çalışacağını anlamak için Düşünce Gelişim sürecinin her adımını “parçalamak” çok önemlidir.

IO1/A3'te Tasarım Düşünme Metodolojisinde açıklandığı gibi bir problem çözme 
çerçevesidir. Konsept on yıllardır sürüyor, ancak son beş ila on yıl içinde tasarım danışmanlığı 
olan IDEO, süreci problem çözmeye tamamen analitik bir yaklaşıma alternatif olarak 

IDEO Başkanı ve CEO’su Tim Brown , düşünce gelişimini şu şekilde 
tanımlıyor: 

Düşünce gelişiminin misyonu, gözlemleri anlayışlara ve anlayışları ürün 
ve hizmetlere dönüştürerek hayatları iyileştirmekti.” 

Tasarım düşüncesi, ilk aşamadan başlayarak problemlerinin/meydan okumanın net bir 
lde tanımlanması için bir yapı sağlar.  

Bu model için bir metodoloji olarak aşağıda sunulduğu gibi beş aşamalı doğrusal olmayan 
yaklaşımı kullanıyoruz (Etkileşim tasarım temeline göre) 

Tasarım Düşüncesi, çok çeşitli zorlukları çözmek için uygundur ve mevcut modelde şirketin 
yenilik geliştirmesi için destek ile birleştirilmesi tavsiye edilir. 

Meydan okuma alanlarına bazı örnekler şunlardır: 
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olacak gerekli kaynakları sağlayarak gözlemlemektir. Bu yöntemin bir işyerinde nasıl 
çalışacağını anlamak için Düşünce Gelişim sürecinin her adımını “parçalamak” çok önemlidir. 

dığı gibi bir problem çözme 
çerçevesidir. Konsept on yıllardır sürüyor, ancak son beş ila on yıl içinde tasarım danışmanlığı 
olan IDEO, süreci problem çözmeye tamamen analitik bir yaklaşıma alternatif olarak 

düşünce gelişimini şu şekilde 

Düşünce gelişiminin misyonu, gözlemleri anlayışlara ve anlayışları ürün 

Tasarım düşüncesi, ilk aşamadan başlayarak problemlerinin/meydan okumanın net bir 

Bu model için bir metodoloji olarak aşağıda sunulduğu gibi beş aşamalı doğrusal olmayan 

 

vcut modelde şirketin 
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 Değeri yeniden tanımlama 
 İnsan merkezli yenilik 
 Yaşam kalitesi 
 Farklı insan gruplarını etkileyen 

problemler 
 Birden fazla sistemi içermek 
 Değişen piyasalar ve davranışlar 
 Hızlı sosyal ve piyasa 

değişiklikleriyle başa çıkma 
 Kurum kültürü ile ilg,li konular 
 Yeni teknoloji ile ilgili konular 

 İş modellerini yeniden icat etme 
 Toplumdaki hızlı değişiklikleri 

yönlendirme 
 Karmaşık çözülmemiş toplumsal 

zorluklar 
 Çok disiplinli takım senaryoları  
 Girişimcilik insiyatifleri 
 Eğitimsel gelişmeler 
 Tıbbi atılımlar 
 İlham gereklidir 
 Verilerin çözemeyeceği sorunlar

Geleneksel ve tipik sorunlardan farklı yeni bir çözüm sunar. Bu nedenle model, şirket 
tarafından sağlanan karmaşık ve çapraz işlevsel, disiplinler arası zorlukların tanımını içerir. 

Bu süreçte tasarım düşüncesinde uzmanlığa sahip öğretmenin rolü kritik öneme sahiptir. 
Şirket müdürü ile yakın işbirliği içinde zorluğun oluşumunu kolaylaştırabilir. 

Massive Change Network'ün kurucusu Bruce Mau olarak şöyle der: 

" Bu tasarım dünyası değil, dünyanın tasarımıyla ilgilidir". 
– Bruce Mau 

Düşünce gelişimine dayanan Stajyerlik modeli, inovasyonun anahtar unsurlarından biri olan 
firma ile çalışan öğrencilerin yaratıcılığı ile desteklenen inovasyon için doğru zihniyetin 
geliştirilmesine ve geliştirilmesine destek olmayı amaçlamaktadır ve çevre aşağıdaki resimde 
gösterildiği gibidir”: 

 

Doğru zihniyetleri oluşturmak, uygun ekibi seçmek ve inovasyonu gerçekleşmeye teşvik eden 
ortamlar kurmak, şirketler, kuruluşlar ve toplumda geniş çapta başarılı yeniliği teşvik etmenin 
üç temel unsurudur. 

Düşünce gelişiminin aşamalarının planlanması/aşamaları: 

 Empati: Kitlenizi Anlayın - Tasarım düşüncesinde empati kurmak, kitlenin 
işaretlenmesine neden olan inançları, değerleri ve ihtiyaçları anlamayı içerir.  İzleyici, 
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kullanıcılar veya müşterilerle etkileşim kurmayı (izlemeyi, dinlemeyi ve izleyiciyi 
anlama) ve etkileşimi içerir. 

 Tanımlama: Bir Bakış Noktası Oluşturun – düşünce gelişiminde, bu süreç bir bakış 
açısı (POV) kurmak olarak tanımlanır: izleyici hakkında öğrenilen içgörüler özetleyen 
ve ihtiyaçlarını açıklığa kavuşturan bir ifade. Öğrencilerin sonunda ortaya çıkacakları 
çözüm (ler) bu POV tarafından bilgilendirilecektir.. 

 Tasarlama: Olası Çözümlere odaklanın - Fikir aşaması fikirlerin bir beyin dökümdür ve 
hiçbir şey sınırsız değildir. Mesele, iyi fikirleri kötüden ayırmak ya da bir “mükemmel” 
çözüm bulmak değil, mümkün olduğunca çok fikir bulmaktır. 

 Prototip: Birden Fazla Çözümü Deneyin - İdeal olarak, Tasarlama aşaması birden fazla 
çözüm üretmelidir. Prototip aşamasında, amaç en iyilerini test etmektir. Stanford'un 
d.school, prototipin post-it notları veya film şeridinden fiziksel/dijital bir öğeye veya 
interaktif bir etkinliğe kadar herhangi bir şey olabileceğini öne sürüyor. Bir prototip 
oluşturma süreci sorunu daha da açıklığa kavuşturmaya yardımcı olur ve yeni 
içgörüler veya yeni çözümler sunar. Son test aşamasına hazırlanırken, prototiplerin 
geri bildirim talebinde bulunmak amacıyla izleyici veya kullanıcı tarafından bakılması 
veya deneyimlenmesi yararlı olacaktır.  

 Test: Kitleniz için En İyi Çözümü Bulun - test, öğrencilerin olası çözümleri ve kitle 
hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur. Testin nasıl yapıldığına bağlı 
olarak, önceki dört aşamadan herhangi birine geri dönebilir: sorunu doğru 
tanımlamadıklarını veya izleyiciyi anlayamadıklarını ve bir kareye geri dönmeleri 
gerektiğini keşfedebilirler. Ya da prototipi biraz rafine etmeleri gerekebilir. Büyük 
olasılıkla, test geliştirilmiş ve/veya gelişmiş prototiplerin geliştirilmesine yardımcı 
olacaktır. 
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Problem çözme berecileri ve yetkinlikler için yetkinlik sistemi  
Düşünce gelişim metodolojisi, süreç ve proje tabanlı öğrenmeyle ilgili aşağıdaki ana gruplara 
ayrılabilen problem çözme beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır: 

Bilgi ve anlayış: 

 Tasarım düşüncesinin kuramsal perspektifleri, yöntem ve teknikleri 
 Yeni çözümler geliştirirken başarının temel özellikleri 
 İş ve teknik açıdan çözüm 

Uygulanabilir bilişsel beceriler : 

 Bir probleme yenilikçi çözüm bulmak ve araştırmak 
 Çeşitli düzeylerde gerekli olan ilgili becerileri değerlendirebilme 
 Düşünce gelişimi ve yenilik unsurlarını tanımlayabilme ve değerlendirebilme 
 Gerekli sonuçlara ulaşmak için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri analiz eder ve 

sentezleme 
 Kararlar oluşturmak ve uygulamak için kavramsal becerileri kullanabilme 

Enine beceriler: 

 Proje yönetimi ve sürecin kritik bileşenleri 
 Temel proje yönetim şemasının hazırlanması 
 Sorunlara yenilikçi çözümler geliştiren bir projeye liderlik etme 
 Analitik beceriler 

Ekip çalışması: 

 Liderlik ve İletişim  
 Müzakere 
 Baskı altındayken ekip ortamında çatışma çözümü. 
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Bu beceri ve yetkinlikler sürecin beş aşamasına da ayrılabilir:: 

 
BİLGİ VE ANLAYIŞ ENİNE BECERİLER 

BİLİŞSEL 
BECERİLER 

EKİP ÇALIŞMASI 

EMPATİ 

Karakterler nasıl 
oluşturulur? 
Görüşmeler nasıl 
yapılır? 
Empati haritası nasıl 
oluşturulur? 

Etkin dinleme 
Girişim 
Sezgi 
Sonuçların ve 
bilginin analizi, 
İçgörüler ve 
sonuçların 
oluşturulması 

Hedef grupların 
ihtiyaç ve 
davranışları 
üzerine araştırma 
Davranış ve 
ihtiyaçların 
analizi 

Liderlik rolü 
Görüşme 
sürecinde takım 
rolleri 
Uyum ve ilişki 
kurma 
 

TANIMLAMA 

Problem tanımı 
Açık ve kapalı sorular 
Karar ağacı 
Zihin haritası 

Analitik beceriler 
Yanal düşünme 
Karar verme 
Zorlukların ve 
fırsatların tanımı 
SWOT analizi 
Problem tanımı 
Alternatifler 
geliştirme 

Eğilimler ve iş 
ekosistemi 
hakkında bilgi 
toplama ve analiz 
etme 
İşletmenin analizi 
Teknik analiz 

Sorun tanımında 
takım rolleri 
 

TASARLAMA 

Yaratıcılık teknikleri 
Yaratıcılık ve yenilik 

Yaratıcılık 
Analitik beceriler 
Fikirlerin 
değerlendirilmesi 
Yanal düşünme 
Fikirleri yeniden 
değerlendirmek 
için dayanıklılık 
Fikirleri kabul 
etme ve 
reddetmede 
hoşgörü 
Fikirlerin 
reddedilmesini 
kabul etme 
Alternatiflerin 
değerlendirilmesi 

Fikirlerin analizi 
ve 
değerlendirilmesi 
Çözüm 
kavramlarının ve 
planlarının 
geliştirilmesi 

Tüm öğrenciler 
birlikte çalışır ve 
liderlik rolü 
sınırlıdır 
İletişim ve 
etkileşim 
 

PROTOTYPE 

Teknik yönler 
Prototip nedir 
İşletme kavramları 

Prototip Geliştirme 
Başarısızlık kabul 
etme 
Karar verme 
Karmaşıklıkla başa 
çıkmak 

Etkilenme 
becerileri 
Prototip 
oluşturma 
elemanlarını 
tanımlama ve 
değerlendirme 
Prototip araç ve 
tekniklerinin 
araştırılması ve 
seçimi 

Prototip için 
rollerin dağılımı 
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Şablon ve 
maketlerin 
geliştirilmesi 
 

TEST 

Test yolları 
Test aşamaları 
Teste katılanlar 
Testin 
değerlendirilmesi ve 
geribildirimi 
İş planı oluşturma 

Uyarlanabilirlik ve 
esneklik 
İyileştirme ve 
yineleme 
Uyarlanabilirlik ve 
esneklik 
Girişimcilik 
becerileri 
Risk alma 
Karar verme 
En uygun 
çözümleri 
uygulama 

Kavramsal 
beceriler 
Çözümlerin 
uygulanması ve 
geliştirilmesi 
 

Alt takımlar dahil 
olmak üzere test 
için rollerin 
dağılımı ve teknik 
rollerin 
desteklenmesi 
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EK 1.  ŞİRKET PROBLEMİ/ ŞİRKET MÜCADELESİ TANIMI 
Kuruluşun adı 
 
 

Ilgili Kişi İlgili kişi iletişim bilgileri 

Organizasyona genel bakış (300 kelime) 
 
 

Organizasyonun gelişimi için genel vizyon (200 kelime) 
 
 
 

Öğrencinin Stajyerlik döneminde çözülecek mücadele/görev/probleme genel bakış (500 kelime) 
 
 
 
 

Bu sorunu çözmemenin sonuçları (200 kelime) 
 
 
 

Finans veya bu soruna etki eden beceriler gibi belirli kısıtlayıcı faktörler var mı? 
 
 
 

Stajyerlar için genel kurallar ve düşünce gelişimi metodolojisinin süreçte uygulanması: 
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EK 2. DEĞERLENDİRME FORMU 
Öğretmenin adı, konu 
 
 

Şirket eğitmeni/danışmanın adı 
 
 

İlgili kişi 
 
İlgili kişi detayları 

Beceriler üzerinde sağlanan değerlendirmeye genel bakış: 
- Bilişsel beceriler 
- Yumuşak beceriler 
- Bilgi ve anlayış  
- Düşünce gelişim süreci 

 
Stajyerlik programı süresince görev ve etkinliklerin yerine getirilmesi 
 
 
 

Hedeflere ulaşılması, hedef belirleme değerlendirilmesi 
 
 
 
 

İş planı ve son tarihlere riayet 
 
 

Özel gereksinimlerin ve teknik becerilerin kazandırılması 
 
 
 

Düşünce gelişim metodolojisinin süreçte uygulanmasının genel yorumlar ve değerlendirilmesi: 
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EK 3. KILAVUZ TESTİ İÇİN GERİBİLDİRİM FORMU 
1. Kılavuzda öğrencilerle çalışma metodolojisi ne kadar iyiydi? 

 1 2 3 4 5  
zayıf      mükemmel 
 
Eğer varsa, lütfen önceki soruya önerilerinizi yazın 
Cevabınız 

2.  Sorun/davanızın çözümüne katılan öğrencileri nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 1 2 3 4 5  
zayıf      mükemmel 
 
Eğer varsa, lütfen önceki soruya önerilerinizi yazın 
Cevabınız 
 

3. Öğrencilerle birlikte ekip çalışmasının faydalarını nasıl değerlendiriyorsunuz 
 1 2 3 4 5  
zayıf      mükemmel 
 
Eğer varsa, lütfen önceki soruya önerilerinizi yazın 
Cevabınız 
 

4. Mentorlar tarafından dava üzerinde çalışırken destek seviyesi neydi? 
 1 2 3 4 5  
zayıf      mükemmel 
 
Eğer varsa, lütfen önceki soruya önerilerinizi yazın 
Cevabınız 
 

5. Öğrencilerin çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz:  1 2 3 4 5 
1. Yöneticiler ve çalışanlar ile toplantılar      
2. Sunumlar ve üretilen sunumlar      
3. Düşünce gelişim aşamaları boyunca çalışmanın gelişimi      
4. Düşünce gelişimin beş aşamasından sonra sonuçların son 
sunumu 

     

 
Eğer varsa, lütfen önceki soruya önerilerinizi yazın 
Cevabınız 

6. Kılavuz testi sırasında sizin için en zor olanı neydi?  
Cevabınız 

 
7. Kurs testi sırasında en sevdiğiniz/en az sevdiğiniz neydi? 

Cevabınız 
 


