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Potansiyel analizi onay beyanı hakkında bilgi
Sayın ebeveynler, sayın veliler,
çocuklarınızın yaşam gereksinimlerini kendilerinin karşılayabildiği, güvenli bir gelecek için
başarılı bir meslek ve eğitim oryantasyonu ve bunun sonucu olarak doğru mesleğin seçimi büyük
önem taşımaktadır. Ebeveynleri ve velileri olarak sizler çocuklarınızın ilgi alanlarını,
potansiyellerini ve yeteneklerini en iyi biçimde değerlendirebileceğinizden onların bu konudaki en
önemli destekçilersiniz.
Kuzey Ren Vestfalya (Nordrhein-Westfalen) eyaleti okullarında meslek ve eğitim oryantasyonu
eyaletin "Bağlantı olmadan mezuniyet olmaz" projesi kapsamında müfredatın ayrılmaz bir
parçasıdır. Bakanlıkların, yerel yönetimlerin, ekonominin, sendikalarına ve iş kurumunun
katılımları ile 8 yaş üzeri her öğrenci için okuldan mesleğe veya yüksek öğrenime geçişe kadar
sistematik bir oryantasyon süreci garanti edilmiştir.
Gençliği bu geçişe iyi hazırlayabilmek için meslek ve yüksek öğrenim oryantasyonu standart
elemanlar olarak adlandırılan modüller üzerinden gerçekleştirilir. Tüm bu standart elemanlar okul
etkinlikleridir ve birbiri üzerine inşa edilir. Somut olarak söz konusu taşıyıcı kurum tarafından
uygulanan potansiyel analiz yöntemi hakkındaki diğer bilgiler ektedir (Taşıyıcı kurumun kısa
tanımı) ve onay bilgisinin bir parçası olacaktır.
Meslek ve yüksek öğrenim oryantasyonu potansiyel analizine sahip (PA) tüm genel okullarda 8.
yaştan itibaren başlar. Bu analiz gençliğin meslek oryantasyon sürecinde kendini yansıtma
yeteneğini ve oto oryantasyonunu destekler ve meslek oryantasyon sürecinde uygun meslek
alanlarını araştırmak ve pratiğe dönüştürme yerlerini aramak için temeli oluşturur. Potansiyel
analizleri sertifikalı eğitim kurumları tarafından gerçekleştirilir (eğitim kurumu derken örneğin
kamudan maddi destek alarak mesleğe hazırlama programları da sunabilen kurumlar
kastedilmektedir). Bunlar için yasal ihale kurallarına uygun olarak ihaleye çıkılır. Bu görevi
Kuzey Ren Vestfalya eyaleti esnaf sanatkarlar derneğinin eyalet esnaf destekleme dairesi
(LGH) üstlenmektedir. İçerik ve organizasyon ile ilgili kriterler bir şartname ile belirlenir.
Potansiyel analizi okul dışında gerçekleştirilir, dersin başka bir biçimi olarak geçerlidir (Okul ve
Eğitim Bakanlığı'nın meslek ve yüksek eğitim oryantasyonu ile ilgili 07.09.2016 tarihli genelgesi)
ve doğal olarak sınıf üyeleri ile gerçekleştirilir.
Ancak potansiyel analizine katılım isteğe bağlıdır.
Buna sadece ebeveyni yukarıda belirtilen kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması
için ekteki onay beyanını imzalamış olduğu öğrenciler katılır. Katılmamış olmak öğrencilere
okulda hiç bir dezavantaj getirmeyecektir.
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Okul katılmayan öğrenciler için kişisel bilgilerin toplanmadığı ve işlenmediği meslek oryantasyon
programları sunar. Bu öğrenciler, taşıyıcı kurum tarafından desteklenmeyen diğer standart
elemanlara katılabilirler. (Bu, taşıyıcı kurum tarafından desteklenen meslek alanı araştırmasını
(MAA) ve taşıyıcı kurum tarafından desteklenen pratik kursları (PK) ile ilgilidir; işletme içi
MAA'lar ve PK'ler mümkündür.)
Onay beyanı her zaman geri alınabilir. Bu beyan beş yıl boyunca okulda saklanır ve sonra imha
edilir. Beyanın geri çekilmesi durumunda kişisel bilgiler derhal silinir. Beyanın geri çekilmesi
kararı, gereğinde bu geri çekmeyi başka makamlara da iletecek olan okula bildirilmelidir.
Devam hakkında:
Taşıyıcı kurumlar okulda gerçekleştirilecek bir bilgilendirme etkinliğinde ebeveynlere potansiyel
analizinde hangi yöntemlerin kullanıldığı ve hangi (İzleme) verilerinin toplandığı hakkında bilgi
verecektir. Kapsamlı bir biçimde bilgi alabilmeleri ve bu temel üzerinde çocuklarının katılıp
katılmayacağına karar verebilmeleri için tüm hazır bulunan ve hazır bulunmayan ebeveynlere
ayrıca bu yazılı açıklama gönderilecektir.
Potansiyel analizinin yapılacağı gün katılan öğrenciler çeşitli temrinler sırasında uzmanlar
tarafından izlenecektir. Bu temrinler davranışa odaklı grup görevleri ve münferit durumlarda
yazılı testleri ve online meslek ilgi alanı testlerini içermektedir. En son belirtilen testlerde
sistemde kişisel bilgiler, örneğin biri giriş vasıtası ile toplanmaz ve kaydedilmez. Bir uzman dört
genci izler. Bu sırada, potansiyel analizinin sonucuna katılan izleme verileri toplanır. Analiz
yönteminin uygulanmasından sonra duruma göre öğrencilere bir geri bildirim formu verilecek ve
anketin anonim kalması sağlanacaktır.
Münferit durumlarda belediye koordinasyon bölümleri ve okul teftiş elemanları tarafından, rast
gele yöntemle potansiyel analizinin kalitesini amaçlayan ve organizasyon ve içerik açısından
sadece usulüne uygun uygulamaları kontrol etmeyi hedefleyen gözlemler yapılır. Şartnamenin
ihale ve sözleşme kriterlerinin yerinde kontrol edilmesi sorumluluğu, aynı şekilde rast gele
kontroller uygulayan LGH'ye aittir. İş kurumu mali destekçi olarak gidişi rast gele yöntemle
denetleyebilir. Aynı şekilde münferit durumlarda önceden haber verilerek bilim insanlarının
katılımı ile değerlendirme amaçlı olarak denetlemeler yapılabilir. Belirtilen kurumların
çalışanlarına öğrencilerin kişisel bilgilerinin aktarılmaması sağlanmıştır. Bunun için bu kişiler
öğrenciler hakkında kayıtlar tutamazlar.

Eğer gerekiyorsa potansiyel analizinde özel pedagojik desteğe gereksinim duyan gençlerin
entegrasyon yardımcıları bulunabilirler.
Potansiyel analizinin sonuçları mümkünse ebeveynlerin de hazır bulunduğu bir mülakatta
taşıyıcı kurumun personeli tarafından öğrencilere aktarılır. Taşıyıcı kurum bu verileri başka
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kişilere veya makamlara, özellikle de okullara aktarmaz. Bu değerlendirme görüşmesinden
hemen sonra taşıyıcı kurum kişiyle ilgili tüm verileri siler. Verilmiş olan belgelerin kaybedilmesi
durumunda bunlar bir kez daha oluşturulamaz.
Katılımcı listeleri (aşağıdaki verileri içerir: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, sınıf, onay
beyanının verilmesi) LGH'ye aktarılır, orada sadece muhasebe amaçlı olarak kullanılır ve beş yıl
sonra imha edilir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onay beyanı:
______________________________________ adlı taşıyıcı kurumun potansiyel analizinin
uygulanması hakkındaki kısa tanımını ve potansiyel analizi onay beyanı ile ilgili bilgileri aldım ve
çocuğumun
____________________________________
Öğrencinin soyadı/adı

_____________
sınıfı

yukarıda belirtilen yönteme göre yapılacak potansiyel analizine katılmasını ve bu yöntem
kapsamında kişisel bilgilerinin, bilgi formunda tanımlandığı gibi işlenmesini onaylıyorum.

_________________________________
Ebeveyn/Veli
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