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1. İşbaşı Gözlem Nedir? 

 
Source: Neonbrand, Unsplash.com 

 
 
 

İşbaşı gözlem, bir bireyin birlikte çalışma ve başka bir bireyin rolü hakkında deneyim 
kazanma ve diğer kişiyi çalıştırdığı belirli çalışma alanı hakkında bir fikir edinme 
fırsatına sahip olduğu yerdir. 
 
İşbaşı gözlem, bir kişinin günlük mesleki görevleri gözlemlemek veya yerine getirmek 
için işgücündeki biriyle uzun bir süre geçirdiği herhangi bir proje olarak kabul edilir. 
 
Ayrıca, bir bireyin daha deneyimli meslektaşları ile birlikte çalışmasını sağlamak için 
de kullanılabilir, böylece mevcut rolleri dahilinde öğrenebilir ve gelişebilir.. 
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2. Neden İşbaşı Gözlem?  

İşbaşı gözlemin genel olarak birçok potansiyel faydası vardır: 
• Nesiller arası iletişimi ve sektörler arasında iyi uygulamaların değişimini 
iyileştirmeye yardımcı olabilir ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edebilir 
• Mükemmel bir ağ oluşturma aracıdır ve farklı kuruluşlar veya aynı ilgi alanında 
çalışan kişiler arasında engellerin kaldırılmasını kolaylaştırabilir 
• Bireylerin dahil oldukları süreçleri farklı bir perspektiften görmelerini sağlar 
İşbaşı gözlem, bireye diğer personelin nasıl çalıştığını ve rollerinin neler içerdiğini 
öğrenmek için eşsiz bir fırsat sağlar. İlgi alanındaki diğer roller ve işlevler hakkında 
daha derin bir bilgi ve anlayış geliştirir. 
 
İşbaşı gözlem yapan bireyler şunları yapabilecektir: 
• Diğer personelin ve ekiplerin nasıl çalıştığını görün 
• İlgi alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin rolleri ve sorumlulukları hakkında fikir 
edinme 
• Başkalarını düşünün ve onlardan öğrenin 
• Büyük resmi görün ve ilgi alanının nasıl işlediğini daha iyi anlayın 
• Olası kariyer seçeneklerini "test etmenin" bir yolu olarak kullanılabilir 
 
İşbaşı gözlem kalan kişi için şu fırsat vardır: 
• Deneyimlerini meslektaşları ile paylaşın 
• Rolünü “taze gözlerle” görme fırsatı veren, kendisini gölgeleyen kişiyle tartışarak 
çalışmasını gözden geçirin ve üzerine düşünün 
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Source: Charles Koh, Unsplash.com 
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3. İşbaşı Gözlem “Farmer 4.0” 

Eğitim Modeli 

 
 

Çiftçi 4,0 modelinde, İşbaşı gözlem bir "gözlem zamanı", sözde "duvarda uçma" anı 
olarak düşünülmüştür. 
Bir ziyaretçi / misafir olarak, kararlaştırılan süreyi ev sahibinizin günlük işlerini 
gözlemleyerek geçireceksiniz. Bu, toplantılara katılmak, müşterilerle etkileşimleri 
izlemek vb. Gibi bir dizi faaliyeti içerebilir. Aslında bu, "ev sahibi" bireyin günlük 
olarak ne yaptığının tipik bir temsili olmalıdır. 
Ev sahibi, sorular için fırsatlar sunacak ve her iki tarafın da işbaşı gözlemden 
yararlanmasını sağlamak için bir açıklama sunacaktır. 
Bu deneyimde "ortak çalışma" aşamasını takip edecek, bu bir "iş paylaşımı" anı 
anlamına geliyor. 
Bu, ziyaretçinin / misafirin gözlemledikleri bazı görevleri üstlenmeye başladığı 
gözlem modelinin bir uzantısıdır. Bu, ziyaretçiye / misafire, ev sahibi tarafından 
yakından denetlenerek güvenlik ağına sahip olurken, rolle ilgili uygulamalı deneyim 
sağlar. 
Deneyimin sonunda, kuruluşlar ve "öğrenciler" izlenimlerini toplamak için bir anket 
doldurmaya ve içselleştirmelerine yardımcı olmaya davet edilir. 
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4. Ne olmalı? 

Bir ziyaretçi / misafir: 
• İşbaşı gözlem gerçekleşmeden önce ev sahibine gözlemden ne beklediklerinin ana 
hatlarını verin 
• Nezaket, sağduyu ve farkındalık gösterin ve gerekirse koşullar uygun gördüğü 
durumlarda durumlardan uzaklaşın 
• Her zaman gizliliği koruyun 
• GDPR kısıtlamalarına saygı gösterin 
• Ev sahibinize gözlemlediklerinize dair geri bildirim ve düşünceler sağlayın 
• Zamanı iyi gösterdiğinizden emin olun ve herhangi bir nedenle müsait değilseniz ev 
sahibinizi bilgilendirin 
• İş arkadaşlarınızın "günlük işe" geri döndüğünden emin olun, yokluğunuzun ve 
hangi kapsamın gerekli olduğunun farkında olun 
• İşbaşı gözlemden önce olabildiğince çok şey öğrenin, örneğin, iş tanımını ve kişi 
özelliklerini gözden geçirin ve bu rolü kimin yaptığını tanıdığınız diğer kişilerle 
konuşun. 
• Ev sahibinin İşbaşı gözlemin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için ayarlamaları 
yapmak için yeterli zamanı olması için yerleştirmeden önce ev sahibinizle herhangi 
bir engelle ilgili gereksinimi görüştüğünüzden emin olun. 
• Kişisel koruyucu ekipman giyin 
 
Bir ev sahibi: 
• Ziyaretçiye / misafire İşbaşı gözlemin ne zaman yapılacağına dair bir zaman 
çizelgesi sağlayın 
• Ziyaretçinin hedeflerine ve ev sahibi alanındaki hizmet ihtiyaçlarına bağlı olarak 
uygun bir süre üzerinde anlaşın 
• Ziyaretçi / misafir için yerleştirilecek bir alan hazırlayın 
• Diğer meslektaşların gölgeleme deneyimi hakkında bilgilendirildiğinden emin olun 
• Sorular ve geri bildirim için oturumlar arasında veya oturumlardan önce zaman 
ayırın 
• Ziyaretçiye / misafire, İşbaşı gözlemin gerçekleştiği ekip / departman hakkında bilgi 
verin. 
• İşbaşı gözlem etkinliğinin herhangi bir şekilde iptal edilmesi veya değiştirilmesi 
gerekiyorsa uygun bildirim ve nedenleri sağlayın 
• Ziyaretçiye / misafire yapıcı geri bildirim sağlayın 
• Deneyimin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için PEEP, uzman ekipman vb. gibi 
ayarlamaları yapmak için yeterli zaman olduğundan emin olmak için yerleştirmeden 
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önce herhangi bir engelle ilgili gereksinimi ziyaretçi / misafirle görüşmelerini 
sağlayın. 
• Konuğa, nasıl ve ne zaman kullanılacağını açıklayarak uygun kişisel koruyucu 
ekipman sağlayın  
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5.  Farmer 4.0 gereklilikler 

Eğitim laboratuvarı olan Çiftçinin Kalbi 4.0 modeli bir konteyner olarak doğdu: 

1) geleneksel yapılandırılmış eğitim (yüz yüze) ve E-öğrenme 

2) kontrollü bir ortamda deney ve egzersiz (Sanal Gerçeklik simülasyonları) 

3) Katılımcıların, Yaratıcı Öğrenme ve 4P mantığında (projeler, akranlar, oyun, tutku) 

kolaylaştırıcı olarak hareket eden mentorlar tarafından desteklenen mevcut 

kaynakları nasıl kullanacaklarını keşfettikleri yapısız öğrenme. Destek, yeni bilgi 

teknolojilerinin kullanımıyla yakından ilgili yeni tarımsal uygulamaların 

oluşturulmasına, malzemelerdeki yenilikçi ürünlerin tam zamanında oluşturulmasına 

adanmış bir FabLab (Muhteşem Laboratuvar veya Dijital İmalat Laboratuvarı) olan 

bir FarmerLab'de gerçekleşir. şekiller ve uygulamalar (mahsul kontrolü için dronlar 

veya küçük seraları aydınlatmak veya ısıtmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanan araçların oluşturulması gibi). 

Çiftçi 4.0 laboratuvarı başlangıçta İşbaşı gözlem ile birlikte çalışacak 

(a) VR ortamındaki deneylerin bir sonucu olarak, kuşaklar arası bir diyalogda uzman 

işçinin deneyiminden yararlanarak, yerleştirmenin bölgesel özellikleri hakkındaki 

bilgileri güçlendirmeye ihtiyaç duyulan 'geleneksel çiftçi' 

b) Bağlamın gerçek potansiyelini anlamak için bir FabLab zanaatkar bağlamında 

çalışmaya alışmış dijital üretim uzmanı 

İşbaşı gözlemde "gözlem" döneminin güçlü bir ikinci anında, diğer öğrencilerle 

birlikte çalışarak (Peer-to-Peer Learning) gebe kalmak, denemek, yaratmak için 

kendisini fablab içinde bulacaktır. deneyimli mentorlar. 

Farmer4.0 eğitim laboratuvarı sadece bir eğitim yeri değil (harmanlanmış 

öğrenmede sağlanan eğitim içerikleri sayesinde), aynı zamanda bilginizi 

genişletebileceğiniz, deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, uygulayarak 

öğrenebileceğiniz, paylaşılan bir katılımcı yenilik yeri olmak istiyor. bireysel kaynağın 

belirli avantajını, yalnızca ağ düzeyinde genişletilmiş bir işlemle elde edilebilen 
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sinerjilerle birleştiren bir ağın oluşturulması.
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Source: Allie Smith, Unsplash.com 

Uygunluk   Çiftçi 4.0 eğitim yolunu ve simülatörü takip eden ve 
değerlendirme testlerini geçen çiftçiler ve uzmanlar  

 
Süre 

  
İşbaşı eğitiminin süresi, ziyaret / kabul eden personel ve 
katılan bölümler arasında kararlaştırılacaktır. Tam 
zamanlı, sürekli olarak veya özel çalışma saatleri içinde 
yapılabilir. Program planlanırken katılımcı personelin 
planlanan izinleri dikkate alınmalıdır. 

 
Öğrenme hedefleri 

  
"Bir fabrikanın içinde oluşturmak" için yararlı olan 
tekniklerin ve teknolojilerin nasıl kullanılacağını anlayın 

 
Gizlilik anlaşması 

  
İşbaşı gözlem sırasında, ziyaret eden personel gizli ve / 
veya yasal olarak ayrıcalıklı olabilecek bilgilere maruz 
kalacak ve bunlara erişebilecektir. Katılımcı personelin 
gizlilik düzeyine saygı göstermesi beklenir 

 
Önkoşullar 

  
Çiftçi 4.0 İlk değerlendirmesini yapmış olmak 
Başarıyla önerilen eğitim yolunu takip etmek 
Çiftçi 4.0 simülatörü ile başarılı bir şekilde çalışmak 

 

 

Source: Alexandre Debieve, Unsplash.com 
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Source: Brian Papazov, Unsplash.com  
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6. EKLER 

Questionnaires from “Job Shadow Program Toolkit” – Rochester Chamber of 
Commerce Foundation – Building a competitive workforce 
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a. İşletme Sahibi İşbaşı Gözlem Sonrası 

Anketi  

1. Kuruluşunuz 

______________________________________________________________ 

2. Lütfen aşağıdaki yanıtlarınızı değerlendirin: 

 

a. Bu deneyimin amaçlarını ve amacını anladım 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsız  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

b. Bu deneyim bana veya kuruluşum için faydalı oldu 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsız  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

c. "Öğrenci" yi etkileyebileceğimi hissettim 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsız  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

d. Bu deneyime tekrar katılmakla ilgileniyorum 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsız  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

 

3. Bu, işbaşı gözlem barındırma konusundaki ilk deneyiminiz miydi??              

EVET HAYIR 

 

4. İleride yararlanacağınız bu deneyimden siz / kuruluşunuz ne gibi yararlar 

sağladı? 

 

 

5. Lütfen bu süreci nasıl iyileştirebileceğimize dair herhangi bir yorum veya 

öneride bulunun. 
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b. İşbaşı Gözlem Sonrası Öğrenci Anketi  

1. İşbaşı gözleminiz 

______________________________________________________________ 

2. Lütfen aşağıdaki yanıtlarınızı değerlendirin: 

 

a. Bu deneyimin amaçlarını ve amacını anladım 

 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsız  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

 

b. Bu deneyim bana faydalı oldu  

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsız  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

 

c. Bu deneyimden başka yerde sahip olamayacağım bir şey kazandım 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsız  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

 

d. Bu deneyim, gördüğüm teknikleri ve teknolojileri kullanıp kullanmayacağımı 

belirlememe yardımcı oldu. 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsız  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

 

e. Bu, işbaşı gözlemdeki ilk deneyiminiz miydi??  YES NO 

 
f. Bu deneyimi başarılı kılmak için herhangi bir şey kaçırdığınızı hissettiniz mi? 

Neden ya da neden olmasın?  
 

 
g. Deneyimin en iyi kısmı neydi?  

 

c. Lütfen bu süreci nasıl iyileştirebileceğimize dair herhangi bir yorum veya 

öneride bulunun. 
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