Kurum logosu

GÖNÜLLÜLÜKTE GELECEK BECERİLERİ SERTİFİKASI

………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ad ve Soyad)

Kuruluşumuzdaki gönüllü faaliyetinde aşağıdaki gelecek becerileri ve yeteneklerini
kazanmış ve uygulamış olduğunu onaylamaktan mutluluk duymaktayım.
………………………………………………………………………………………………………………………………
(Kurum adı)

………………………

……………………………………………………………………

Yer ve tarih

Yetkili kişinin imzası ve görevi

Gönüllü aşağıdaki yeterliliklerde başarılıdır:

Çatışma çözme
[ ] Bir çatışma durumunun yönetilmesi ve önlenmesi, artan bir gerginliğin unsuru değil, çözümün parçası olma
İletişimde saygı
[ ] Empati ile davranma ve yargılama
Aktif ve pasif iletişim
[ ] Çeşitli görevleri yönetmek için aktif (yazma, konuşma) ve pasif iletişim (okuma, dinleme) kullanma
Eleştirel Düşünme
[

] Açık ve rasyonel düşünme, fikirler arasındaki mantıksal bağlantıyı anlama ve yansıtıcı ve bağımsız düşünme ve

muhakeme yapma
Empati ve özgecilik
[ ] Başka bir kişinin zorluğunu veya muhalefetini anlamaya çalışmak ve yardım etmek için istekli ve motivasyonlu olma ve
duygusal tepkilerinin etkileme.
Kültürlerarası anlayış
[ ] Diğer kültürlerden insanlarla etkili ve uygun bir şekilde iletişim kurmak ve kültürel farklılıkları anlama.
Dijital yeterlilik
[ ] Bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenli ve kritik kullanımı
Adapte olabilirlik
[ ] Hızla yeni bilgi ve becerileri edinme, değişen çevresel gereksinimlere uyum sağlama ve gerektiğinde hızlı hareket etme.
Takım Çalışması
[ ] Bir gruptaki rolleri tanıma, kendileri için uygun rolleri seçme ve başkalarıyla etkin iletişim kurma.
Becerilerinin değerlendirilmesi ve tanınması
[ ] Kendi tercihlerini, becerilerini, tutumlarını ve kendine güvenmelerini tanıma ve potansiyellerini tanıma.
Zaman yönetimi
[ ] Eylemleri ve bunları zamanlamaya göre uygulamak için gereken kaynakları planlama ve önceliklendirme.
Problem çözme
[ ] Bir problemi farklı açılardan inceleme, argümanlar sunmak ve bir amaca ulaşmak veya uzlaşmaya varmak için hareket
etme.
İnisiyatif alma
[ ] Ne yapılacağı söylenmeden çalışma ve özyönetim becerilerini gösterme, esneklik ve kararlılık sahibi olma.
Organizasyon becerileri
[ ] öz-yönetim, başkalarının görevlerini organize etme ve faaliyetlerinde iş yükünü etkin planlama.

Gelecek becerileri kapsamı ve beceri tanınırlık yöntemleri Future Skills for Volunteering (FutVol) Erasmus+ projesi (2017-1-FI01-KA204034696) tarafından geliştirilmiştir.

