
PROJE HAKKINDA 

LINK-UPS projesi şunları 
hedeflemektedir: 

Sosyoekonomik olarak dahil 
olmalarına önayak olmak ve istihdam 
olmalarını sağlayabilmek adına güçlü 
profesyonel kimlik oluşturmalarını 
teşvik etmek ve buna imkan yaratmak 
üzere yenilikçi araçlar kullanılarak 
düşük vasıflı/düşük nitelikli işsiz 
kişilerin, özellikle 45 yaşüstü 
yetişkinlerin, dijital/medya 
yeterliliklerini artırmak.    

İstihdam/kariyer danışmanları ve/
veya ilgili makamların, düşük vasıflı/
düşük nitelikli işsizlerle çalışan 
kuruluşların/ şirketlerin bilgilerini 
artırmak ve onlara sosyal medya 
aracılığıyla orta yaşlı işsizleri 
desteklemek ve onlarla etkileşim 
kurmak için yeni bir yaklaşım/ araçlar 
kazandırmak. 

 

Uluslararası Proje Toplantısı (UPT) 
2 – İTALYA 

LINK-UPS proje ortakları, ikinci 
uluslararası toplantıyı 21 ve 22 Mayıs 
2019 tarihlerinde İtalya'nın Roma 
kentinde gerçekleştirildi. 

 

 

Entelektüel Çıktıların (Intelectual Out-
puts-IO) 1’in uyumlaştırılmış versiyon-
ları - "Düşük vasıflı/düşük nitelikli 
işsizlere yönelik sosyal medya 
aracılığıyla dijital becerilerin oluştu-
rulması için metodolojik çerçeve", 
olarak ortaklara ve mevcut pay-
daşlara  iletildi. 

IO2 için çalışma planları - "Düşük 
vasıflı/düşük nitelikli işsizlerin dijital 
yeterliliğini oluşturmak için mobil ve 
çevrimiçi yenilikçi platform" ve IO3 - 
"Düşük vasıflı/düşük nitelikli işsizleri 
destekleyen profesyoneller için 
çevrimiçi öz-değerlendirme aracı ve 
kullanılabilirlik kılavuzu" olarak 
titizlikle oluşturuldu. 

 

Mobil ve çevrimiçi interaktif plat-
form  

Uygulama ve interaktif çok dilli plat-
form son aylarda geliştirildi ve hala 
çalışır durumdadır.  

Bu uygulama, sosyal ve profesyonel 
alanda kabiliyetlerini artıracak ve bu 
sayede istihdam imkanlarına  

 

erişmelerine imkan tanıyacak olan 
sosyal medyayı bu doğrultuda 
kullanabilmeleri amacıyla, kaynak ve 
araçlar vasıtasıyla dijital yeterliliklerini 
oluşturmak için düşük vasıflı/düşük 
nitelikli işsiz kişileri güçlendiren 
yenilikçi bir araçtır.Uygulama Google 
Play’den indirilebilir. Platform ise ana 
sayfamızdan erişilebilir durumda ve 
tüm içerikler, araçlar, website ve 
geliştirilmiş kurslar içinde yer 
almaktadır. İngilizce'nin yanı sıra Bul-
garca, İtalyanca, Portekizce, 
İspanyolca ve Türkçe olarak mevcut-
tur ve bu çok dilli yaklaşım, bu aracın 
farklı ülkelerden diğer kuruluşlar 
tarafından kullanılmasını ko-
laylaştıracaktır. Platforma bilgisayar, 
tablet ve akıllı telefon ile erişmek 
mümkündür. 
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UPT3 - İSPANYA 

LINK-UPS proje ortakları üçüncü 
uluslararası toplantıyı 22-23 Ocak 
2020'de Madrid, İspanya'da 
gerçekleştirdi. Ortaklar çoğunlukla 
IO3 üzerine çalıştı - "Düşük vasıflı/
düşük nitelikli işsizleri destekleyen 
profesyoneller için çevrimiçi öz-
değerlendirme aracı ve kullanılabilirlik 
kılavuzu". Kullanılabilirlik kılavuzunun 
ve öz değerlendirme aracının son 
içeriği toplantı sırasında titizlikle 
hazırlandı. 

Çevrimiçi öz-değerlendirme aracı 
ve kullanılabilirlik kılavuzu 

Çevirimiçi öz-değerlendirme aracının, 
yeni yaklaşımların anlatıldığı 
kullanılabilirlik kılavuzunun, 
methodolojik çerçevenin, interaktif 
mobil ve çevrimiçi platformun; işsiz 
yetişkinleri destekleyen 
profesyonneller tarafından nasıl 
kullanılabileceğini anlatan kılavuzların 
gelişimi ve yayılımına 
odaklanmaktadır.  

Geliştirilen çevrimiçi özdeğerlendirme 
aracı ön ve son depenlendirmelerden 
oluşmaktadır.  

Ön değerlendirme yetişkinlerin iyi 
oldukları ve daha fazla eğitime ger-
eksinim duydukları alanları  

belirlemelerine imkan vermektedir. 
Son değerlendirme ise kurs/modüleri 
takiben dijital yeterliliklerine erişip 
erişmediklerini göstermeyi hedefle-
mektedir. Araç her iki değer-
lendirmede de anında geri bildirimde 
bulunmaktadır. 

LINK-UPS sağlanan hizmetlerin 
kalitesini artırmak ve hedef kitlelerini 
etkilemek amacıyla mehodolojik 
çerçevenin ve interatif mobil ve 
çevrimiçi platformun profesyoneller 
tarafından nasul kullanılacağı üzerine 
kılavuzları, yenilikçi yaklaşımları, 
araçları ve kaynakları sağlamaktadır. 

Dijital beceri oluşturmanın pilot 
uygulaması 

LINK-UPS’ın becerileri oluşturma 
çerçevesinin tamamlanmasından, 
eğitim içeriğinin (5 modül) 
üretilmesinden ve öz-değerlendirme 
aracının hazırlanması sonra tüm bu 
kaynaklar interaktif platformda ve 
mobil uygulamada bulunabilir hale 
getirildi ve pilot uygulama başlatıldı. 

Pilot uygulama her ülkede düşük 
vasıflı/düşük nitelikli işsiz kişilerin 
(özellikle 45 yaşüstü) sosyal media 
yeterliliği ve dijital becerilerini başarıy-
la oluşturmayı hedefleyen projenin 
sonuna kadar yürütülecektir. Değer-
lendirme sonuçlarına ve geri bild-
irimlere dayalı olarak, 

platform tasarımına ve içeriğine 
yönelik gerekli uyarlamalar veya 
iyileştirmeler, etkinliğini ve kullanıla-
bilirliğini artırmak için uygulanacaktır. 

İLERİKİ ADIMLAR 

LINK-UPS araçlarını/çıktılarını 
tanıtmak amacıyla, işgücü 
piyasasından dışlanmış düşük vasıflı 
yetişkinlerle çalışan yetişkin eğitimi ve 
istihdam/kariyer danışmanları için 
kısa bir süre sonra her ortak ülkede 
bir farkındalık artırma/kapasite 
geliştirme çalıştayı (Bilgilendirme 
Günü) düzenlenecektir.Böylece, 
sadece profesyonellerin kapasiteleri 
artırılacak ve sundukları hizmetlerin 
kalitesi iyileştirilmeyecek, aynı 
zamanda hizmetlerini kullanan daha 
fazla sayıda düşük vasıflı/ düşük 
nitelikli işsiz kişi becerilerini 
geliştirmede desteklenebilir ve 
istihdam edilebilirliklerini artırabilir 
hale gelecektir. Nihai toplantı, son 
konferans ve yetişkin öğrencilerin 
harmanlanmış hareketliliği Haziran 
2020'de Portekiz'de yapılacaktır. 5 
günlük karma hareketliliğin (blended 
mobility) amacı, katılımcılar arasında 
pilot uygulama ve interaktif platform 
ve işlevleri hakkında geri bildirim 
almak ve iyi uygulamaları 
paylaşmaktır. 
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