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Rol Oyunu # 1 

 

Yönetici için bilgiler 

 

Bir ajansta yönetici olduğunuzu ve eğitim koordinatörü olan Maria'nın personel 

üyelerinizden biri olduğunu varsayın. Maria, yaklaşık 15 ay önce ajansınız için çalışmaya 

başladı ve işi temelde tüm ajans eğitimlerini koordine etmek ve sizi desteklemek için bazı 

ek araştırmalar yapmaktan ibarettir (ekli iş tanımına bakın). İşin ilk haftasında iş tanımını 

tartışmak ve iş beklentilerini daha da netleştirmek için Maria ile oturduğunuzu varsayınız. 

Maalesef, Yönetici Direktörünüz için yüksek profilli bir projeyle aşırı derecede meşgul 

olduğunuz ve ardından bir ameliyat için birkaç hafta izin almanız gerektiği için sonraki 

birkaç ay boyunca doğrudan Maria ile çalışma fırsatınız olmadı. 

 

Bu, Maria’nın deneme süresinin sonunda performansını gözden geçirmek veya ona çok 

fazla geri bildirim vermek için fazla fırsatınız olmadığı anlamına geliyordu.Ancak bu 

konuda ciddi bir sıkıntı yok gibi göründüğü için deneme süresini geçti ve siz bir sonraki 

sene için bir takım ön hedefler koydunuz. Bu hedefler aşağıdaki gibiydi: 

 

• Mevcut müşteri memnuniyeti seviyelerini korumak  

• Araştırma becerilerini geliştirmek  

• Gecikmeyi önlemek  

 

Bunu yapma şansınız olduğunda, Maria ile bu hedeflere ulaşmadaki ilerlemesi hakkında 

gayri resmi olarak konuştunuz, ancak maalesef kendi iş baskılarınız nedeniyle bu konuya 

umduğunuz kadar zaman harcamadınız. 

Ancak, şimdi Maria ile tekrar oturup resmî bir performans değerlendirme tartışması 

yapmanın zamanı geldi. 

 

Maria'yla düzenli olarak bağlantı kurmanın ihmal edildiğini bildiğinizden, her şey için 

biraz gergin hissediyorsunuz. Yine de Maria oldukça yetenekli görünüyor, bu yüzden ona 

daha fazla yön verme ya da çok fazla yardımcı olma ihtiyacı duymadınız. 
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Başlangıçta, Maria'nın geç kalma konusunda pek fazla sorunu yoktu, 

ancak bu, o sırada bazı kişisel sorunlardan ve Maria'nın eğitim 

düzenindeki rolüyle ilgili beklentilerinizin bir kısmıyla ilgili bir yanlış 

anlaşılma gibi görünüyor. Ancak başından beri müşteri hizmetlerinde oldukça iyi bir iş 

çıkarıyor gibi görünüyordu - yine de başlangıçta birkaç sorunu var gibi görünse de. Yine 

de bu onun açısından ilgi veya şevk eksikliği değildi - sadece ajansın yaptığı ve 

müşterilerinize ve diğer ajanslara iyi iletilemeyen bazı değişiklikler vardı, bu yüzden 

Maria onların öfkesinin ve kafa karışıklığının bir kısmının yükünü çekti. 

 

Sorun gibi görünen tek alan, size vermesi gereken araştırma desteğidir. Bu alanda hiç 

inisiyatif göstermedi - en azından işteki ilk günlerinden beri, birkaç şeyi yapmaya çalıştığı 

ve onları gerçekten istediğiniz gibi halletmediği zamandan beri. Gerçekte asıl sorun, 

onunla oturup bunu ayrıntılı bir şekilde tartışmak için vaktiniz olmamış olması olabilir. 

Bu yüzden bugün iyi bir fırsat olacak. 

 

Bugün işlerin iyi gitmesini umuyorsunuz — Maria yeterince iyi, genç bir kadın ve genel 

olarak işinden oldukça memnunsunuz. Daha önce bu işte birkaç kişi vardı ve onu 

değiştirmek zorunda kalmak zor olacaktı. 
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Eğitim Koordinatörü 

Pozisyonun amacı: 

Eğitim programlarının koordinasyonuna yardımcı olmak ve Yönetici'ye araştırma desteği 

ve idari yardım açısından destek sağlamak. 

 

Temel Sorumluluk ve Görevlere Örnekler: 

 

-İstendiğinde önemli makaleleri elde etmek için veri tabanlarını ve akademik 

kütüphaneleri kullanmak 

 

-Araştırmacıları koordine edin ve araştırma projeleri ve / veya eğitim ihtiyaçları 

değerlendirmesi gerçekleştirmek 

 

-Kapasite geliştirme programının bilgi kaynaklarını yönetmek için bibliyografya 

programlarından yararlanmak 

 

Eğitim programı yönetimini şu şekilde yönetin: 

 

• Atölye lojistiği ile ilgilenmek 

• Soruları yanıtlamak 

• Kayıt izlemek 

• Oda düzeninin sağlanması ve ikramların sipariş edilmesi, 

• Kolaylaştırıcı atölye slaytlarının ve materyallerinin prova ve koordinasyon baskısı, 

• Projektör kurulumunun sağlanması, 

• Kayıt ve ücret ödemesini yönetmek, 

• Beklenen zamanlarda içeceklerin mevcut olmasını sağlamak, 

• Değerlendirmelerin toplanması, 

• Değerlendirmelerin Yönetici için rapor halinde derlenmesi. 

• Sertifikalara yönelik ilerlemeyi izlemek için her program katılımcısının aldığı 

eğitimin izlenmesini ve belgelendirilmesini sağlamak, 



 

The European Commission’s support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. Project number: 2019-1-SE01-KA204- 060548.  

• Gerektiğinde eğitim programlarını teşvik etmek, 

• Araştırmayı tamamlamak ve belirlenen eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 

sözleşmeli eğitmenlerle birlikte eğitim atölyeleri hazırlamak, geliştirmek ve 

uygulamak, 

• Sözleşmeli eğitmenlerin çalışmalarını seçmek, izlemek ve değerlendirmek, 

• Sözleşmeli eğitmenlere ödeme yapılmasını sağlamak, 

• Sözleşmeli eğitmenlerin düzenli toplantılarını koordine etmek. 

 

Yerel bağlı kuruluşlarla ilişkiler kurun ve eğitim veya tanıtım faaliyetleriyle ilgili çeşitli 

organizasyonel girişimlerde irtibat olarak hareket edin. 

 

İlgili görev ve sorumlulukları gerektiği gibi yerine getirin.
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Nitelikler 

 

Bilgisel: 

• Eğitim programlarını planlama ve yönetme ilkeleri ve teknikleri 

• Yetişkin öğrenme teorisi 

• Motivasyon, karar verme, hedef belirleme ve grup liderliği gibi çalışan eğitiminin 

ilkeleri 

• Anket yapma, eğitim ihtiyaç analizi ve organizasyonel değerlendirmelerin ilkeleri 

• Eğitim kaynakları ve ekipmanları 

• Yönetim sistemlerini ve teknolojilerini öğrenmek 

• Analitik ve istatistiksel yöntemler 

• Kamu yönetimi ve kar amacı gütmeyen yönetim ilkeleri 

• Araştırma yöntemleri ve tasarımı ve araştırmanın program geliştirmeye 

uygulanması 

 

Beceriler: 

 

• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkili bir şekilde uygulayın 

• Program hedeflerine ulaşmak için çeşitli kaynaklardan gelen girdileri etkili bir 

şekilde düzenleyin ve kullanın 

• Eğitim programlarını planlayın, düzenleyin, kolaylaştırın ve değerlendirin 

• Verileri ve durumları doğru bir şekilde analiz edin ve etkili bir eylem planı 

benimseyin veya önerin 

• Çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel geçmişlere sahip kişilerle başarılı bir 

şekilde ilişki kurun ve etkileşim kurun 

• Bir bilgisayarı ve Microsoft Office Suite dahil çeşitli yazılım programlarını çalıştırın 

• Katılımcı planlama, ekip oluşturma ve eğitim programlarını kolaylaştırın 

 

Alınan ve Uygulanan Denetim: 

 

• Bu pozisyon, Yöneticiden doğrudan denetim alır. 
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Çalışma saati: 

 

• Toronto Ofisinde sabah 9'dan akşam 5'e kadar veya normal çalışma saatlerinin 

ötesinde gerçekleştirilen tesis dışı programlar veya faaliyetler için Müdür tarafından 

talep edildiği şekilde.
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Rol Oyunu # 1 

 

Çalışan için bilgiler: 

Adınızın Maria olduğunu ve bu ajans için bir yıldan biraz uzun bir süredir eğitim 

koordinatörü olarak çalıştığınızı varsayalım (iş tanımınız ektedir). Yöneticiniz Dragon 

Lady olarak biliniyor, bu yüzden bu işte bu kadar uzun süre hayatta kaldığınız için 

kendinizi şanslı sayıyorsunuz. Aslında o kadar da kötü değil - hiç ortalıkta görünmüyor. 

 

Teşkilata katıldıktan birkaç ay sonra gözetim süreniz dolduğunda kısa bir tartışma 

yaptınız. Yöneticiniz size aşağıdaki hedeflere ulaşmanızı beklediğini söyledi: 

• Mevcut müşteri memnuniyeti seviyelerini korumak 

• Araştırma becerilerini geliştirmek 

• Gecikmeyi önlemek 

 

Bugünden ne beklediğinizden emin değilsiniz. Bir yandan, uğraşmak zorunda kaldığınız 

bazı müşteri hizmetleri fiyaskosu için bir madalyayı veya en azından bir ikramiyeyi hak 

ettiğinizi düşünüyorsunuz.Bunlar çoğunlukla, size veya etkilenen herhangi bir kişiye 

söylemek zahmetine girmeden, kurumun yaptığı değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 

Sonuç, herkesin delirmesi ve hıncını senden çıkarmasıyla tam bir kafa karışıklığı oldu. 

Şans eseri bu sizin gücünüz - aslında üzülen insanlarla uğraşmaktan ve onları 

sakinleştirmekten hoşlanıyorsunuz, böylece işleri çözebilir ve ilişkiyi koruyabilirsiniz. 

Tüm bu şeyler patronunuza anlatmaya zahmet etmediğiniz şeyler - o zaten ortalıkta yok. 

Ama bazı teşekkür notları ve e-postaları görmüş olmasını umuyorsunuz; onlardan daha 

önce hiç bahsetmedi ya da gerçekten teşekkür etti. 

 

Patronun geç kalma konusunda bir manyak olduğunu biliyorsun - başlangıçta geç 

kalmakta birkaç problem yaşadın, kısmen eğitim seansları için ne yapmanızı beklediğini 

anlamadığın için ve kısmen de eski bir arabanın yığınının olduğu için senden vazgeçip 

durduğu zamanda. Ama sen asırlardır geç kalmıyorsun, bu yüzden O BU hakkında hiçbir 

şey söyleyemez! 

 

Daha fazlasını yapmanıza izin vermesini dilediğiniz tek alan araştırma. Başlangıçta ona 
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yardım etmek için biraz yaptın, ama o bundan pek memnun görünmüyordu ve daha 

fazlasını yapmak için sana yaklaşmadı.Bu işin müşteri hizmetleri yönünden gerçekten 

zevk alsanız bile, sıkıcı da olabilir ve araştırma açısı sizi bu işe gerçekten bağlayan şeydi. 

 

Ama bunu Dragon Lady ile nasıl gündeme getirebilirsiniz? Senden önceki işteki herkes 

işten ayrılmış ya da kovulmuş gibi görünüyor, bu yüzden bir soruna neden olabilecek 

herhangi bir şeyi söylemekten açıkçası ölesiye korkuyorsun. 

 

Aynı zamanda, işler yakında değişmeye başlamazsa - ya yaptığınız şey için biraz daha fazla 

takdir görmek ya da tabağınızda biraz daha zorlayıcı bir şey koymak - peki, başka bir şey 

aramaya başlayabilirsiniz ... 
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Eğitim Koordinatörü 

Pozisyonun amacı: 

 

Eğitim programlarının koordinasyonuna yardımcı olmak ve Yönetici'ye araştırma desteği 

ve idari yardım açısından destek sağlamak. 

 

Temel Sorumluluk ve Görevlere Örnekler: 

 

İstendiğinde önemli makaleleri elde etmek için veri tabanlarını ve akademik kütüphaneleri 

kullanmak, 

 

Araştırmacıları koordine edin ve araştırma projeleri ve / veya eğitim ihtiyaçları 

değerlendirmesi gerçekleştirmek, 

 

Kapasite geliştirme programının bilgi kaynaklarını yönetmek için bibliyografya 

programlarından yararlanmak. 

 

Eğitim programı yönetimini şu şekilde yönetin: 

 

• Atölye lojistiği ile ilgilenmek 

• Soruları yanıtlamak 

• Kayıt izlemek 

• Oda düzeninin sağlanması ve ikramların sipariş edilmesi, 

• Kolaylaştırıcı atölye slaytlarının ve materyallerinin prova ve koordinasyon baskısı, 

• Projektör kurulumunun sağlanması, 

• Kayıt ve ücret ödemesini yönetmek, 

• Beklenen zamanlarda içeceklerin mevcut olmasını sağlamak, 

• Değerlendirmelerin toplanması, 

• Değerlendirmelerin Yönetici için rapor halinde derlenmesi. 

• Sertifikalara yönelik ilerlemeyi izlemek için her program katılımcısının aldığı 

eğitimin izlenmesini ve belgelendirilmesini sağlamak, 
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• Gerektiğinde eğitim programlarını teşvik etmek, 

• Araştırmayı tamamlamak ve belirlenen eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 

sözleşmeli eğitmenlerle birlikte eğitim atölyeleri hazırlamak, geliştirmek ve 

uygulamak, 

• Sözleşmeli eğitmenlerin çalışmalarını seçmek, izlemek ve değerlendirmek, 

• Sözleşmeli eğitmenlere ödeme yapılmasını sağlamak, 

• Sözleşmeli eğitmenlerin düzenli toplantılarını koordine etmek. 

 

Yerel bağlı kuruluşlarla ilişkiler kurun ve eğitim veya tanıtım faaliyetleriyle ilgili çeşitli 

organizasyonel girişimlerde irtibat olarak hareket edin. 

 

İlgili görev ve sorumlulukları gerektiği gibi yerine getirin. 
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Nitelikler 

 

Bilgisel: 

• Eğitim programlarını planlama ve yönetme ilkeleri ve teknikleri 

• Yetişkin öğrenme teorisi 

• Motivasyon, karar verme, hedef belirleme ve grup liderliği gibi çalışan eğitiminin 

ilkeleri 

• Anket yapma, eğitim ihtiyaç analizi ve organizasyonel değerlendirmelerin ilkeleri 

• Eğitim kaynakları ve ekipmanları 

• Yönetim sistemlerini ve teknolojilerini öğrenmek 

• Analitik ve istatistiksel yöntemler 

• Kamu yönetimi ve kar amacı gütmeyen yönetim ilkeleri 

• Araştırma yöntemleri ve tasarımı ve araştırmanın program geliştirmeye 

uygulanması 

 

Beceriler: 

 

• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkili bir şekilde uygulayın 

• Program hedeflerine ulaşmak için çeşitli kaynaklardan gelen girdileri etkili bir 

şekilde düzenleyin ve kullanın 

• Eğitim programlarını planlayın, düzenleyin, kolaylaştırın ve değerlendirin 

• Verileri ve durumları doğru bir şekilde analiz edin ve etkili bir eylem planı 

benimseyin veya önerin 

• Çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel geçmişlere sahip kişilerle başarılı bir 

şekilde ilişki kurun ve etkileşim kurun 

• Bir bilgisayarı ve Microsoft Office Suite dahil çeşitli yazılım programlarını çalıştırın 

• Katılımcı planlama, ekip oluşturma ve eğitim programlarını kolaylaştırın 

 

Alınan ve Uygulanan Denetim: 

 

• Bu pozisyon, Yöneticiden doğrudan denetim alır. 
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Çalışma saati: 

 

• Toronto Ofisinde sabah 9'dan akşam 5'e kadar veya normal çalışma saatlerinin 

ötesinde gerçekleştirilen tesis dışı programlar veya faaliyetler için Müdür tarafından 

talep edildiği şekilde. 
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Rol Oyunu # 2 

 

Danışman için bilgiler 

 

Bir ajans amiri olan Raj Chauhan'sınız ve sorunlu bir çalışanla ciddi bir konuşma yapmak 

üzeresiniz. Aslında sizi çıldırtan bir şey. Leon muhtemelen sizden daha uzun süredir 

ajansta çalışıyor ve bundan önceki performansıyla yüzleşmeden burada nasıl 

dayanabildiğini tahmin edemezsiniz. Aslında, ilk başta işe alınmayı nasıl başardığını bile 

bilmiyorsunuz! 

 

Belki bu biraz güçlüdür. Doğrudan hizmette ve yıllardır bu işi yapıyor. Temelde işi 

yapabilir. İşi biliyor ve çok fazla tecrübesi var. Yani sorun cehalet değil. 

 

Sadece bir o kadar tembel biri! Her zaman en azını yapmak - sadece geçinmek için yeterli 

olanı yapıyor. Ve bu konuda sinsi. İşler meşgul olduğunda ya da sizin ya da başka birinin 

yedek ellere ihtiyacı olduğunda hiçbir zaman müsait görünmüyor. Aslında fazladan bir 

şey yapmayı reddetmiyor, ancak asla gönüllü de olmuyor ve meşgul olduğunuzda 

doğrudan devreye girmesi istenirse, her zaman başka bir şey yapması gerektir veya yavaş 

bir şekilde yapar. Ya da basit bir şekilde işi kötü yapıyor. Örneğin, raporlarını düzgün bir 

şekilde tamamlamıyor, bu yüzden doğru yapmak için onu kovalamanız gerekiyor ve 

sonunda keşke kendiniz yapsaydınız! 

 

Herkes ona kızıyor. Yine de, iş açısından ağırlığını çekecek vakti yokmuş gibi görünmesine 

rağmen, onu her gördüğünüzde ya sigara içiyor ya da cep telefonuyla konuşuyor. 

Görünüşe göre yanında bazı işleri var - kullanılmış arabalar veya antika araçlar veya başka 

bir şey. Ve, arkadaşlarıyla nasıl güldüğünü ve şakalaştığını görsen, işinde bu kadar yavaş 

olabildiğini asla bilemezsin. 

 

Müşterilerinizden birkaç şikayet aldınız - ancak Roland'ı resmî olarak cezalandırmanız 

asla pek mümkün değil. Telefon aramalarına cevap vermediğini veya insanları beklettiğini 

veya biraz "işin dışında" olduğunu söylüyorlar. Hepsi çok belirsiz. 
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Bu durumla nasıl başa çıkacağına dair hiçbir fikriniz yok. Sorun şu ki, parmağınızı üzerine 

koyacak pek bir şey yok çünkü o asla gerçekten korkunç bir şey yapmıyor. Yıllardır herkes 

Roland'ın ölü ağaç olduğunu biliyordu ama görünüşe göre görmezden gelindi ve insanlar 

onun etrafında çalıştılar.Ekip olarak çalışan ve işler meşgul olduğunda birbirlerine yardım 

eden personelin geri kalanı için adil değil - ki bu son zamanlarda hemen hemen her gün 

oluyor! Ayrıca, birisinin bu kadar az şey yapması için tam bir maaş aldığını görmeniz sizi 

rahatsız eder. Bu ajanstaki hayat, tam zamanlı olarak işte olmayan birinin maaş 

bordrosunda olması için çok stresli! 

 

Altı aydır buradasınız ama gerçekten boğayı boynuzlarından tutman gerektiğine karar 

verdiniz. Patronunuz yan taraftadır ve bir şeylerin yapılması zamanının geldiğini kabul 

eder. Ancak, bu "performans tartışmasını" yapmanızı önermek dışında, belirli fikirlerde 

tam olarak yardımcı olmadı. Yani bir şekilde bu toplantı için hazırlanmalısınız ...
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Rol Oyunu # 2 

 

Çalışan için bilgiler 

 

Şehrin en büyük acentelerinden birinde doğrudan hizmet veren deneyimli bir işçi olan 

Leon Sawesky'siniz. Bu alanı avucunuzun içi gibi biliyorsunuz ve yıllardır buradasınız. 

Yine de süpervizör Raj Chauhan, sadece altı aydır, sizinle küçük bir “performans 

tartışması” yapmak istiyor. Ne şaka ama! Sanırım Wellesley Enstitüsü'ndeki eğitim 

programlarında onlara öğrettikleri şey bu! 

 

Bu "tartışma" için nasıl "hazırlanacaksınız"? Ne söylenmeli? Her gün işe geliyorsunuz. Eve 

gidersiniz. Her iki haftada bir maaş çeki alırsınız. İşte bu - bu bir iş! 

 

Hiç şüphesiz “takım çalışması” meseleleri gündeme gelecektir. Sadece düşünmek bile seni 

bıktırır. Bu Raj'ın ağzından çıkan son moda sözcük ve açıkçası bunun bir saçmalık 

olduğunu düşünüyorsun! Bir öküzü boğacak bir yükünüz varken nasıl bir takımın üyesi 

olabilirsiniz? 

 

Daha da kötüye gidiyor. Bu işi saymayı umursadığınızdan daha uzun süredir 

yapıyorsunuz ve son zamanlarda baskı hiç olmadığı kadar kötü. Talepkar müşteriler. Her 

gözünüzü kırptığınızda finansman kuruluşlarından rapor talepleri. Her hafta daha fazla 

ajans kuralı ve politikası… 

 

Karınız, stresin seni öldüreceğini düşünüyor. Ve gitmenizin gerektiğini. Ama nereye 

gideceksiniz? Bu işi yıllardır yapıyorsunuz ve sizin yaşınızda yeni bir şey bulmak pek de 

kolay değil. 

 

Bu yüzden size ulaşmasına izin vermemek için elinizden geleni yapın. İşi yapın, akışa 

uyun, kimsenin yoluna çıkmayın ve günün sonunda onu geride bırakmaya çalışın. Ve 

küçük bir işin var. Pek para kazandıran bir şey değil, daha çok bir hobi. Ancak bu, kişisel 

harcamalarınızdan birkaçını işletmeye almanın ve biraz vergi indirimi almanın bir yolu. 
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Üstelik eğlenceli! Bu işten çok daha eğlenceli. Ve bu çok fazla iş değil. Bir sigara molası 

verirken cep telefonunuzla birkaç telefon görüşmesi ve gerisi hafta sonları. Karınız da 

yardım ediyor ve bunun rahat bir emeklilik için büyük bir bilet olacağını düşünüyor. Kim 

bilir? Haklı olabilir. 

 

Her durumda, Raj ile bu toplantıya bir şekilde hazırlanmalısınız. Belki toplantı 

başlamadan önce birkaç telefon görüşmesi yapmak için zamanınız vardır ... 


