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El kitabı nedir ve ne içerir?

“Çevrimiçi İnsan Kaynakları Çokkültürlü Tanıma ve Değerlendirme 4.0 için Uzaktan Eğitimde Metodolojik ve
Pedagojik Yaklaşımlar” El Kitabı, MMEHR projesi çerçevesinde sağlanan kapsamlı çevrimiçi kurs için destekleyici bir
araçtır.
Projenin çeşitli araçları sayesinde MOOC’un tam ve başarılı bir şekilde uygulandığı süreci tanımlamaktadır.

İçeriği aşağıdaki gibidir.

1. PROJE ÖZETİ
“İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Çok Boyutlu ve Çok Kültürlü Uzmanlığı” Projesinin kapsam, amaç ve
beklenen çıktı ve sonuçları içeren özeti.

2. GİRİŞ
a. Teorik arka planların tanımı, genel yaklaşımlar ve bunun için kullanılan genel plan dahil olmak üzere pilot
uygulama kapsamının tanımı
b. Beklenen çıktılar ve sonuçlar dahil olmak üzere pilot uygulamanın ana hedeﬁnin tanımı
c. Değerlendirme stratejisi ve metodolojisine ve tüm pilot uygulama raporuna odaklı pilot uygulama ve
değerlendirmeye genel bakış

3. PİLOT UYGULAMA YÖNETİMİ
a. Her bir ortağın rol ve sorumluluklarının tanımı
b. Gantt şeması formundaki eylem planı

4. PİLOT UYGULAMA İLKELERİ
- Her bir hedef grubun tanımı ve uygulama ve değerlendirme sürecindeki işlevleri. Yani, İK Profesyonelleri,
akademisyenler ve öğrenciler
- Hedef grup katılımcılarının seçim kriterleri ve sürecinin tablo açıklaması ve ilgili tüm belgeler
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5. DEĞERLENDIRME KILAVUZU
a. Teknik, içerik ve pedagojik odak noktası hakkında kısa bilgilerle birlikte değerlendirme kapsamının
açıklaması.
b. Değerlendirme amacının açıklaması
c. Tüm ilgili belgelerle birlikte süreç için kullanılan veri toplama ve derinlemesine ölçüm yöntemlerinin
açıklaması.
d. Proje Uzmanları, İK Profesyonelleri, akademisyenler ve öğrencilerin geri bildirim sonuçlarının
değerlendirilmesi

6. DOĞRULAMA VE ONAYLAMA KILAVUZU
Bu bölüm, kursun yararlılığını ve etkililiğini ölçen, ölçülen sonuçların analizine dayalı olarak değerlendirme
raporunu ve alınan önlemlerin açıklamasını içerir. Rapor, olası iyileştirme alanlarını ve bu iyileştirmeleri
uygulamaya yönelik eylemleri içerir.

7. GÖRÜŞLER
İK öğrencilerinden deneyimleriyle ilgili görüşlerini belirtmeleri istendi. Bu el kitabı, IK öğrencilerinin kurs
hakkındaki, kursun etkinliği ve MMEHR projesinin hedeﬂenen sorunlara ne derece yanıt verebildiği hakkındaki
düşüncelerini içerir.

8. EKLER
Tüm anket formları ve analiz araçları ektedir.
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