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Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019
Eğitim Değerlendirme Anketi

Merhaba Değerli Katılımcımız,
Bu anketle eğitimimiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak istiyoruz. Anket sonuçları, yürütmekte olduğumuz çalışmalarımızın
geliştirilmesine ve yeni çalışmaların oluşturulmasına temel oluşturacaktır. Lütfen adınızı belirtmeyiniz. Soruları içtenlikle yanıtlayarak
sağlayacağınız destek için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Öğretmen Akademisi Vakfı

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019
Eğitim Değerlendirme Anketi

* 1. Görev yaptığınız okul

* 2. Okul tipi
Devlet
Özel

* 3. İl

* 4. Branşınız

* 5. Cinsiyet
Kadın
Erkek
Belirtmek istemiyor

* 6. Mesleki çalışma süreniz

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019
Eğitim Değerlendirme Anketi

* 7. Eğitimde en yararlı bulduğunuz konu/uygulama/yöntem hangisidir? Bahseder misiniz?

* 8. Bu dönem okula gittiğinizde, aldığınız bu eğitimi kullanarak yapacağınız ya da değiştireceğiniz ilk şey:

* 9. Şimdi düşündüğünüzde bu eğitim sizde neyi değiştirmiş ya da değiştirmeye aday olabilir? (Bilgi, yaklaşım,
pratik vb.)

* 10. Bu eğitimin tasarımcısı olsanız, eğitimde neyi farklı yapardınız?

* 11. Liderlik, kariyer danışmanlığı, toplumsal cinsiyet, eğitimcilik gibi becerilerinizi geliştirmek için başka hangi
farklı eğitimlere ya da nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?

* 12. Lütfen aşağıdaki ifadeleri Zayıf'dan Çok İyi'ye kadar derecelendirilmiş ölçekte, size uygun olan seçeneği
işaretleyiniz.
Zayıf
Eğitimin, ihtiyaçlarınıza
yönelik konular içermesi
Örneklerin içeriği
pekiştirecek nitelikte
olması

Geliştirilmeli

Orta

İyi

Çok iyi

Zayıf
İçerik ve eğitim süresinin
dengesi
İçeriğin ilgi çekici oluşu
İçeriğin anlaşılır oluşu
Tartışmalara yeterli süre
ayrılması
Yapılan etkinliklerin
eğitimin amacına
uygunluğu
Alıştırmaların yeterli
sayıda oluşu
Materyallerin öğrenmeyi
kolaylaştırıcı nitelikte
oluşu
Diğer katılımcılarla
etkileşim olanağı
sağlanması
Eğitim öncesi
bilgilendirmenin
yeterliliği
Eğitim gününün uygun
şekilde planlanışı
Eğitim saatlerinin uygun
şekilde planlanışı
Eğitim materyallerinin
özenli bir biçimde
hazırlanışı
Fiziksel ortamın
çalışmaya uygunluğu
Eğitimin mesleki
gelişiminize sağladığı
katkı
Eğitimin kişisel
gelişiminize sağladığı
katkı
Eğitimin kişisel
yaklaşımınıza sağladığı
katkı
Eğitimin sınıfına
taşıyabileceğiniz yaratıcı
etkinlikler konusunda
sağladığı katkı

Geliştirilmeli

Orta

İyi

Çok iyi

Zayıf

Geliştirilmeli

Orta

İyi

Çok iyi

Lojistik koşullar
(seyahat, konaklama
vb.)
Eğitime ilişkin genel
değerlendirmeniz

* 13. Lütfen katıldığınız eğitim oturumlarını değerlendiriniz. Zayıf'dan Çok iyi'ye kadar derecelendirilmiş ölçekte,
size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
Zayıf
Açılış Konuşmaları,
Proje Tanıtımı (1. Gün)
Etkili İletişim (1. Gün)
Takım Olma (1. Gün)
Eleştirel Düşünceye
Giden Yol, Soru Sorma
(1. Gün)
Bugünden Geleceğime,
Mesleki Gelişim (2. Gün)
Bugünden Geleceğime,
Kariyer Danışmanlığı (2.
Gün)
Toplum İçinde Ben,
Bireyi Tanıma (3. Gün)
Toplum İçinde Ben,
Kapsayıcılık ve
Toplumsal Cinsiyet (3.
Gün)
Mühendisliğin
Tanıtılması, Konuşmacı
1 (3. Gün)
Mühendisliğin
Tanıtılması, Konuşmacı
2 (3. Gün)
Tekne Gezisi (3. Gün)
Karar Senin (4. Gün)
Ortak Etkinliklerin
Planlanması (4. Gün)
Kapanış (4. Gün)

Geliştirilmeli

Orta

İyi

Çok iyi

* 14. Lütfen eğitimcinizi aşağıdaki kriterlere göre 1 en düşük ve 5 en yüksek olmak üzere, uygun olan şekilde
değerlendiriniz.
1
Bilgisi ve konuya
hâkimiyeti
Algı ve yaklaşımı
Sunum becerileri
İletişim becerileri
Zaman yönetimi
Katılımı teşvik etme

2

3

4

5

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019
Eğitim Değerlendirme Anketi

* 15. Son olarak tüm bu değerlendirmenin dışında eğitime, eğitimcilere, ÖRAV'a ya da LİMAK'a yönelik başka
geri bildirimleriniz varsa, bizimle paylaşmanız kendimizi daha çok geliştirmemizi sağlayacaktır. Bunun için size
şimdiden teşekkür ederiz. (Lütfen geri bildiriminizi adres göstererek yazınız)

TMK 2019 - 2020 Öğrenci ÖnTesti

* 1. Ön ve Son testinizi eşleştirebilmemiz ve değerlendirmenin anonim kalması adına, aşağıdaki kutuya 6
haneli kodunuzu giriniz. Bu kod isminizin ilk harfi, doğum yılınız ve yaşadığınız şehrin ilk harfinden
oluşmaktadır. (Örneğin 2003 doğumlu, Van'da yaşayan Berfin isimli kişi için kod: B2003V şeklinde
yazılmalıdır.)

* 2. Yaşadığınız İl

* 3. İlçeniz

* 4. Sınıfınız
9
10
11
12

* 5. Cinsiyetiniz
Kız
Erkek

* 6. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum.
1. Hedeflediğim bir şeyi
yapmak için plan
yaparım.
2. Öğretmenimden
yardım isterken rahatım.
3. Özellikleri bana
benzemeyen biriyle
arkadaş olamam.
4. Karar alırken
başkalarını düşünmek
önemlidir.

Katılmıyorum.

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum.

Katılıyorum.

Tamamen
katılıyorum.

Kesinlikle
katılmıyorum.
5. Yaşamımı iyileştirmek
için değişiklikler
yapabilirim.
6. Başkalarında olmayan
beceri ve yeteneklere
sahibim.
7. Problemim olduğunda
konuşabileceğim kişiler
var.
8. Başkalarının haklarına
saygı duyarım ve onları
korurum.
9. Kızlar ve erkekler eşit
derecede ev işi
yapmalıdır.
10. Kızlar ve erkekler
eşit derecede okula
devam etmelidir.
11. Dilini bilmediğim
biriyle arkadaş olabilirim.
12. Bir sorunu çözmekle
ilgili kendime takım
oluşturup onlara liderlik
edebilirim.
13. Kendimi en az diğer
insanlar kadar değerli
buluyorum.
14. Bazı olumlu
özelliklerim olduğunu
düşünüyorum.
15. Genelde kendimi
başarısız bir kişi olarak
görme eğilimindeyim.
16. Ben de diğer
insanların birçoğunun
yapabildiği kadar bir
şeyler yapabilirim.
17. Genel olarak
kendimden memnunum.
18. Takım olma,
etkileşim ve
yardımlaşma gerektirir.
19. Takım halinde
çalışmak, kendimizi
gerçekleştirmemize daha
fazla olanak sağlar.

Katılmıyorum.

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum.

Katılıyorum.

Tamamen
katılıyorum.

Kesinlikle
katılmıyorum.
20. Okulda
arkadaşlarımla bir ekip
olduğumuzu
düşünüyorum.
21. Meslek seçiminin
bireylerin hayatındaki
öneminin farkındayım.
22. Kişilik özelliklerinin
meslek seçiminde çok
önemli bir yeri vardır.
23. Hedefe ulaşma
yolunun gerçekçi ve
ölçülebilir olması
gerekmektedir.
24. Kariyer gelişiminde
hedef belirlemenin
önemini biliyorum.
25. Özgüvenin, hedefime
ulaşmada önemli bir payı
olduğunu biliyorum.
26. Kariyer
planlamalarımı
yaparken, gerekli
mesleki değerleri de
kazanmak için ek
çalışmalar yaparım.
27. Mesleklerle ilgili bilgi
alabileceğim kaynakları
bilirim.
28. Cinsiyet, meslek
seçiminde önemli bir
unsurdur.
29. Bir bireyin bir mesleği
yapmasında kadın ya da
erkek olmasının bir
önemi yoktur.
30. Kalıp yargı, ön yargı
ve ayrımcılık
kavramlarının ne demek
olduğunu bilirim.
31. Günlük
konuşmalarımda bilerek
ya da bilmeden ayrımcı
ifadeler kullanırım.
32. Eşitlik, temel bir
haktır.

Katılmıyorum.

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum.

Katılıyorum.

Tamamen
katılıyorum.

Kesinlikle
katılmıyorum.
33. Kadının, toplumsal
hayattaki ve iş
hayatındaki yeri
önemlidir.
34. Kadının iş
hayatındaki varlığını
destekliyorum.

Katılmıyorum.

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum.

Katılıyorum.

Tamamen
katılıyorum.

TMK 2019 - 2020 Öğrenci ÖnTesti

* 7. Seçeceğiniz mesleğe yönelik aşağıdaki bölümlerden hangisini seçmeyi düşünüyorsunuz? (En fazla 2 yanıt)
Mühendislik
İktisadi ve İdari Bilimler
Eğitim, Öğretmenlik
Tıp, Veterinerlik, Sağlık Bilimleri
Sosyal ve Siyasal Bilimler
Edebiyat, Dilbilim
Fen Bilimleri
Uygulamalı Meslekler
Hukuk
Diğer

* 8. Meslek seçiminize etki eden faktörler nelerdir? Birden fazla motivasyon işaretleyebilirsiniz.
Ailemin yönlendirmesi
Kendi araştırmalarım
Öğretmenimin yönlendirmesi
Okul başarım
Mesleğin çalışma koşulları
Cinsiyetim
Çocukluk hayalim
Çok sevdiğim, rol model aldığım birinin o mesleği yapıyor olması
Mesleğin popülerliği
O mesleğin toplumdaki itibarı
Mesleğin maddi getirisi
Yurt dışına gitmeye imkan tanıması
Diğer (lütfen belirtin)

TMK 2019 - 2020 Öğrenci ÖnTesti

* 9. Meslek seçiminizi yaparken, nelerin etkili olduğunu düşünüyorsunuz ve nelere dikkat ediyorsunuz?

TMK 2019 - 2020 Öğrenci SonTesti

* 1. Ön ve Son testinizi eşleştirebilmemiz ve değerlendirmenin anonim kalması adına, aşağıdaki kutuya 6
haneli kodunuzu giriniz. Bu kod isminizin ilk harfi, doğum yılınız ve yaşadığınız şehrin ilk harfinden
oluşmaktadır. (Örneğin 2003 doğumlu, Van'da yaşayan Berfin isimli kişi için kod: B2003V şeklinde
yazılmalıdır.)

* 2. Yaşadığınız İl

* 3. İlçeniz

* 4. Sınıfınız
9
10
11
12

* 5. Cinsiyetiniz
Kız
Erkek

* 6. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum.
1. Hedeflediğim bir şeyi
yapmak için plan
yaparım.
2. Öğretmenimden
yardım isterken rahatım.
3. Özellikleri bana
benzemeyen biriyle
arkadaş olamam.
4. Karar alırken
başkalarını düşünmek
önemlidir.

Katılmıyorum.

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum.

Katılıyorum.

Tamamen
katılıyorum.

Kesinlikle
katılmıyorum.
5. Yaşamımı iyileştirmek
için değişiklikler
yapabilirim.
6. Başkalarında olmayan
beceri ve yeteneklere
sahibim.
7. Problemim olduğunda
konuşabileceğim kişiler
var.
8. Başkalarının haklarına
saygı duyarım ve onları
korurum.
9. Kızlar ve erkekler eşit
derecede ev işi
yapmalıdır.
10. Kızlar ve erkekler
eşit derecede okula
devam etmelidir.
11. Dilini bilmediğim
biriyle arkadaş olabilirim.
12. Bir sorunu çözmekle
ilgili kendime takım
oluşturup onlara liderlik
edebilirim.
13. Kendimi en az diğer
insanlar kadar değerli
buluyorum.
14. Bazı olumlu
özelliklerim olduğunu
düşünüyorum.
15. Genelde kendimi
başarısız bir kişi olarak
görme eğilimindeyim.
16. Ben de diğer
insanların birçoğunun
yapabildiği kadar bir
şeyler yapabilirim.
17. Genel olarak
kendimden memnunum.
18. Takım olma,
etkileşim ve
yardımlaşma gerektirir.
19. Takım halinde
çalışmak, kendimizi
gerçekleştirmemize daha
fazla olanak sağlar.

Katılmıyorum.

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum.

Katılıyorum.

Tamamen
katılıyorum.

Kesinlikle
katılmıyorum.
20. Okulda
arkadaşlarımla bir ekip
olduğumuzu
düşünüyorum.
21. Meslek seçiminin
bireylerin hayatındaki
öneminin farkındayım.
22. Kişilik özelliklerinin
meslek seçiminde çok
önemli bir yeri vardır.
23. Hedefe ulaşma
yolunun gerçekçi ve
ölçülebilir olması
gerekmektedir.
24. Kariyer gelişiminde
hedef belirlemenin
önemini biliyorum.
25. Özgüvenin, hedefime
ulaşmada önemli bir payı
olduğunu biliyorum.
26. Kariyer
planlamalarımı
yaparken, gerekli
mesleki değerleri de
kazanmak için ek
çalışmalar yaparım.
27. Mesleklerle ilgili bilgi
alabileceğim kaynakları
bilirim.
28. Cinsiyet, meslek
seçiminde önemli bir
unsurdur.
29. Bir bireyin bir mesleği
yapmasında kadın ya da
erkek olmasının bir
önemi yoktur.
30. Kalıp yargı, ön yargı
ve ayrımcılık
kavramlarının ne demek
olduğunu bilirim.
31. Günlük
konuşmalarımda bilerek
ya da bilmeden ayrımcı
ifadeler kullanırım.
32. Eşitlik, temel bir
haktır.

Katılmıyorum.

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum.

Katılıyorum.

Tamamen
katılıyorum.

Kesinlikle
katılmıyorum.
33. Kadının, toplumsal
hayattaki ve iş
hayatındaki yeri
önemlidir.
34. Kadının iş
hayatındaki varlığını
destekliyorum.

Katılmıyorum.

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum.

Katılıyorum.

Tamamen
katılıyorum.

TMK 2019 - 2020 Öğrenci SonTesti

* 7. Seçeceğiniz mesleğe yönelik aşağıdaki bölümlerden hangisini seçmeyi düşünüyorsunuz? (En fazla 2 yanıt)
Mühendislik
İktisadi ve İdari Bilimler
Eğitim, Öğretmenlik
Tıp, Veterinerlik, Sağlık Bilimleri
Sosyal ve Siyasal Bilimler
Edebiyat, Dilbilim
Fen Bilimleri
Uygulamalı Meslekler
Hukuk
Diğer

* 8. Meslek seçiminize etki eden faktörler nelerdir? Birden fazla motivasyon işaretleyebilirsiniz.
Ailemin yönlendirmesi
Kendi araştırmalarım
Öğretmenimin yönlendirmesi
Okul başarım
Mesleğin çalışma koşulları
Cinsiyetim
Çocukluk hayalim
Çok sevdiğim, rol model aldığım birinin o mesleği yapıyor olması
Mesleğin popülerliği
O mesleğin toplumdaki itibarı
Mesleğin maddi getirisi
Yurt dışına gitmeye imkan tanıması
Diğer (lütfen belirtin)

TMK 2019 - 2020 Öğrenci SonTesti

* 9. Meslek seçiminizi yaparken, nelerin etkili olduğunu düşünüyorsunuz ve nelere dikkat ediyorsunuz?

* 10. Son olarak Covid-19'a bağlı pandemi sürecini tecrübe etmek, meslek seçiminizle, kariyer planlamanızla
ilgili geleceğe dönük düşüncelerinizde değişiklik yarattı mı? Ne değişti?

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019 Ön Test

Bu ölçekle katılacağınız eğitiminin etkisini değerlendirmek istiyoruz. Eğitim sonunda da son-test uygulanacaktır.

* 1. Ön ve Son testinizi eşleştirebilmemiz ve değerlendirmenin anonim kalması adına, aşağıdaki kutuya 6
haneli kodunuzu giriniz. Bu kod isminizin ikinci harfi doğum yılınız ve soyadınızın ikinci harfinden
oluşmaktadır. (Örneğin 1984 doğumlu Fatma Demir isimli kişi için kod: A1984E şeklinde yazılmalıdır.)

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019 Ön Test

* 2. Bu eğitimden ve programdan beklentileriniz nelerdir? Neden buradasınız?

* 3. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum
Etkili iletişimin ilişkilerin
yönetilmesindeki
öneminin farkındayım.
Etkili iletişimin kavramsal
çerçevesini bilirim.
Etkili iletişim kurma
yollarını bilirim.
Etkili iletişimin
öğrencilerin kendini ifade
edebilmelerine ve
öğretmenle bağ
kurabilmelerine olanak
sağladığının
farkındayım.
Günlük hayatımda etkili
iletişim kurarım.
Beden dilinin sözlü
iletişimde etkili olduğunu
düşünürüm.
Sözlü ve sözsüz
iletişimin unsurlarını
bilirim.
Öğüt vermek bir iletişim
engelidir.
İletişim engellerinden
kaçınmak, bireylerin
kendi çözümlerini
bulmalarına katkı sağlar.
Öğrencilerimin kendi
ihtiyaçlarını fark etmeleri
için onlara çözüm odaklı
sorular sorarım.
Bilinçli ya da bilinçsiz
olarak kullandığım
iletişim engelleri vardır.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019 Ön Test

* 4. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum
Takım olmanın
kazanımlarını biliyorum.
Ortak değer sisteminin
anlamını biliyorum.
Ekip içerisinde çalışırken
daha üretken olurum.
Takım oluşturma bir
takım liderlik becerisi
gerektirir.
Takım olma, etkileşim ve
yardımlaşma gerektirir.
Bir hedefe ulaşırken
takım olmak, verimliliği
artırır.
Bir takım içerisindeki
grup rollerini biliyorum.
İşlev rolleri ve bireysel
roller konusunda bilgi
sahibiyim.
Sınıflarımın her birinin
bir ekip olduğu bilinciyle
onlara yaklaşırım.
Okulda birlikte çalıştığım
öğretmenlerle bir ekip
olduğumuzu
düşünüyorum.
Takım halinde çalışma
öğrencilerin kendilerini
gerçekleştirmesine
olanak sağlar.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

* 5. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum
Değişen koşullar
karşısında öğrencilerimin
de ihtiyaçlarının
değiştiğini biliyorum.
Öğrencilerimin değişen
ihtiyaçlarına liderlik
edebiliyorum.
Meslek seçiminin
bireylerin hayatındaki
öneminin farkındayım.
Kişilik özelliklerinin
meslek seçiminde çok
önemli bir yeri vardır.
21. yüzyıl becerilerini
biliyorum.
21. yüzyıl becerilerini
öğrencilerime
kazandırmaya çalışırım.
Kariyer gelişiminde
hedef belirlemenin
önemini biliyorum.
Hedefe ulaşma yolunun
gerçekçi ve ölçülebilir
olması gerekmektedir.
Kendine güven, bireyin
hedefine ulaşmasında
önemli bir yer tutar.
Öğrencilerimin hedef
belirlemesine onlara
rehberlik edebilirim.
Kariyer planlama
konusunda bireylere
rehberlik edebilirim.
Bu proje kapsamında
diğer okullarla işbirliği
yapma konusunda
fikirlerim var.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019 Ön Test

* 6. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum
Yetenek türlerini bilir ve
fark edebilirim.
Yetenek türlerine göre
öğrencilerimi analiz
edebilirim.
Mizaç türlerini bilir ve
fark edebilirim.
Mizaçlarına göre
öğrencilerimi analiz
edebilirim.
Mizaç, ilgi ve yeteneğe
göre öğrencimin meslek
seçimine rehberlik
edebilirim.
Mesleki değerlerin
analizini yapabilirim.
Öğrencilerimin kariyer
planlamalarında, mesleki
değerleri kazanmaları
için ek çalışmalar
yaparım.
Mesleklerle ilgili bilgi
alabileceğim kaynakları
bilirim.
Bireysel değerler ile
mesleki değerlerin
uyumlu olması
gerekmektedir.
Cinsiyet, meslek
seçiminde önemli bir
unsurdur.
Bir bireyin bir mesleği
yapmasında kadın ya da
erkek olmasının bir
önemi yoktur.
Kalıp yargı, ön yargı ve
ayrımcılık kavramlarının
ne demek olduğunu
bilirim.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

Kesinlikle
katılmıyorum
Kapsayıcılığın önündeki
toplumsal engellerin
farkındayım.
Günlük konuşmalarımda
bilerek ya da bilmeden
ayrımcı ifadeler
kullanırım.
Kadının, toplumsal
hayattaki ve iş
hayatındaki yeri
önemlidir.
Kadının iş hayatındaki
varlığı desteklenmelidir.
Öğrencilerimin, kadının
toplum içindeki yerini ve
önemini kavramaları için
sınıfımdaki öğrenme
ortamını buna göre
düzenlerim.
Eşitlik, temel bir haktır.
Etkin yurttaşlık için,
sosyal içerme
(kapsayıcılık) çok
önemlidir.
Öğrencilerime, kadının
önemini fark etmeleri için
rehberlik ederim.
Kadının, toplumda
önemle yer alması için
velilerimle işbirliği
yaparım.
Öğrencilerimin meslek
seçimi yaparken,
cinsiyete dayalı kalıp
yargılardan kaçınmaları
için onlara rehberlik
ederim.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019 Ön Test

* 7. Bu eğitim ve program sizde neyi değiştirmeye aday olabilir?

* 8. Sizce Türkiye'nin Mühendis Kızları programı, neyi değiştirmeyi/geliştirmeyi amaçlıyor?

9. Proje koordinatörlerine ve eğitmen ekibine iletmek istedikleriniz:

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019-2020 Son Test

Bu ölçekle, parçası olduğunuz Türkiye'nin Mühendis Kızları programının etkisini değerlendirmek istiyoruz.

* 1. Ön ve Son testinizi eşleştirebilmemiz ve değerlendirmenin anonim kalması adına, aşağıdaki kutuya 6
haneli kodunuzu giriniz. Bu kod isminizin ikinci harfi doğum yılınız ve soyadınızın ikinci harfinden
oluşmaktadır. (Örneğin 1984 doğumlu Fatma Demir isimli kişi için kod: A1984E şeklinde yazılmalıdır.)

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019-2020 Son Test

* 2. Bu eğitimden ve programdan beklentileriniz karşılandı mı? Programa dair görüşleriniz nelerdir?

* 3. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum
Etkili iletişimin ilişkilerin
yönetilmesindeki
öneminin farkındayım.
Etkili iletişimin kavramsal
çerçevesini bilirim.
Etkili iletişim kurma
yollarını bilirim.
Etkili iletişimin
öğrencilerin kendini ifade
edebilmelerine ve
öğretmenle bağ
kurabilmelerine olanak
sağladığının
farkındayım.
Günlük hayatımda etkili
iletişim kurarım.
Beden dilinin sözlü
iletişimde etkili olduğunu
düşünürüm.
Sözlü ve sözsüz
iletişimin unsurlarını
bilirim.
Öğüt vermek bir iletişim
engelidir.
İletişim engellerinden
kaçınmak, bireylerin
kendi çözümlerini
bulmalarına katkı sağlar.
Öğrencilerimin kendi
ihtiyaçlarını fark etmeleri
için onlara çözüm odaklı
sorular sorarım.
Bilinçli ya da bilinçsiz
olarak kullandığım
iletişim engelleri vardır.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019-2020 Son Test

* 4. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum
Takım olmanın
kazanımlarını biliyorum.
Ortak değer sisteminin
anlamını biliyorum.
Ekip içerisinde çalışırken
daha üretken olurum.
Takım oluşturma bir
takım liderlik becerisi
gerektirir.
Takım olma, etkileşim ve
yardımlaşma gerektirir.
Bir hedefe ulaşırken
takım olmak, verimliliği
artırır.
Bir takım içerisindeki
grup rollerini biliyorum.
İşlev rolleri ve bireysel
roller konusunda bilgi
sahibiyim.
Sınıflarımın her birinin
bir ekip olduğu bilinciyle
onlara yaklaşırım.
Okulda birlikte çalıştığım
öğretmenlerle bir ekip
olduğumuzu
düşünüyorum.
Takım halinde çalışma
öğrencilerin kendilerini
gerçekleştirmesine
olanak sağlar.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

* 5. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum
Değişen koşullar
karşısında öğrencilerimin
de ihtiyaçlarının
değiştiğini biliyorum.
Öğrencilerimin değişen
ihtiyaçlarına liderlik
edebiliyorum.
Meslek seçiminin
bireylerin hayatındaki
öneminin farkındayım.
Kişilik özelliklerinin
meslek seçiminde çok
önemli bir yeri vardır.
21. yüzyıl becerilerini
biliyorum.
21. yüzyıl becerilerini
öğrencilerime
kazandırmaya çalışırım.
Kariyer gelişiminde
hedef belirlemenin
önemini biliyorum.
Hedefe ulaşma yolunun
gerçekçi ve ölçülebilir
olması gerekmektedir.
Kendine güven, bireyin
hedefine ulaşmasında
önemli bir yer tutar.
Öğrencilerimin hedef
belirlemesine onlara
rehberlik edebilirim.
Kariyer planlama
konusunda bireylere
rehberlik edebilirim.
Bu proje kapsamında
diğer okullarla işbirliği
yapma konusunda
fikirlerim var.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019-2020 Son Test

* 6. Aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Kesinlikle
katılmıyorum
Yetenek türlerini bilir ve
fark edebilirim.
Yetenek türlerine göre
öğrencilerimi analiz
edebilirim.
Mizaç türlerini bilir ve
fark edebilirim.
Mizaçlarına göre
öğrencilerimi analiz
edebilirim.
Mizaç, ilgi ve yeteneğe
göre öğrencimin meslek
seçimine rehberlik
edebilirim.
Mesleki değerlerin
analizini yapabilirim.
Öğrencilerimin kariyer
planlamalarında, mesleki
değerleri kazanmaları
için ek çalışmalar
yaparım.
Mesleklerle ilgili bilgi
alabileceğim kaynakları
bilirim.
Bireysel değerler ile
mesleki değerlerin
uyumlu olması
gerekmektedir.
Cinsiyet, meslek
seçiminde önemli bir
unsurdur.
Bir bireyin bir mesleği
yapmasında kadın ya da
erkek olmasının bir
önemi yoktur.
Kalıp yargı, ön yargı ve
ayrımcılık kavramlarının
ne demek olduğunu
bilirim.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

Kesinlikle
katılmıyorum
Kapsayıcılığın önündeki
toplumsal engellerin
farkındayım.
Günlük konuşmalarımda
bilerek ya da bilmeden
ayrımcı ifadeler
kullanırım.
Kadının, toplumsal
hayattaki ve iş
hayatındaki yeri
önemlidir.
Kadının iş hayatındaki
varlığı desteklenmelidir.
Öğrencilerimin, kadının
toplum içindeki yerini ve
önemini kavramaları için
sınıfımdaki öğrenme
ortamını buna göre
düzenlerim.
Eşitlik, temel bir haktır.
Etkin yurttaşlık için,
sosyal içerme
(kapsayıcılık) çok
önemlidir.
Öğrencilerime, kadının
önemini fark etmeleri için
rehberlik ederim.
Kadının, toplumda
önemle yer alması için
velilerimle işbirliği
yaparım.
Öğrencilerimin meslek
seçimi yaparken,
cinsiyete dayalı kalıp
yargılardan kaçınmaları
için onlara rehberlik
ederim.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum.

Türkiye'nin Mühendis Kızları 2019-2020 Son Test

* 7. Bu eğitim ve program sizde neleri değiştirdi?

* 8. Sizce Covid-19 virüsüne bağlı karantina süreci, kariyer yönetimi anlamında neleri değiştirdi? Öğrencilerin
çoğunlukla tercih ettiği ya da etmediği meslek gruplarında değişim yaşanmış mıdır?

* 9. Karantina dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadeleri size uygun şekilde değerlendiriniz.
Hiç katılmıyorum
1) Evde olmak bana iyi
hissettiriyor.
2) Evde sevdiğim
şeylerle uğraşabiliyorum.
(Kitap, dizi, film,
dekorasyon vb.)
3) Keşke okul hep böyle
uzaktan olsa.
4) Okulu ve
meslektaşlarımı
özlüyorum.
5) Evden/uzaktan
eğitimi, okuldakinden
daha verimli buluyorum.
6) Öğrencilerimi
özlüyorum.
7) Evde olmak çaresiz ve
kötü hissettiriyor.
8) Ev işlerinden hiçbir
şey yapmaya vakit
kalmıyor.
9) Evdeyken kişisel veya
mesleki gelişimimle ilgili
çevrim içi (online)
eğitimlere
katılabiliyorum.

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum

Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Ne
katılmıyorum

10) Görüşmek istediğim
insanlarla, dijital ortamda
görüşmeler yapıyorum.
11) Dijital ortamda
eğitimlere ya da
toplantılara katılmak için
gerekli araçlara sahibim.
12) Teknolojiyi
kullanırken kendimi
donanımlı ve yeterli
hissediyorum.
13) Korona sürecinde
yaşadığım stresle başa
çıkabiliyorum.
14) Bu süreç bittiğinde
hayatın "normal" akışına
kolayca uyum
sağlayabilirim.
15) Bu süreçte
çevremden ya da sosyal
medyadan "üretken
olma" baskısı
hissediyorum.

10. Son olarak iletmek ya da görüş bildirmek istediğiniz bir konu var mı?

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum

