
LEADER Kariyer Çerçevesi  (1.1 yeni sürüm)

Kişisel Verimlilik

1. Kim olduğumu ve hangi konuda iyi olduğumu biliyorum
2. Güçlü taraflarımı değerlendirme ve zayıf taraflarımı belirtme becerisine sahibim
3. İşim, öğrenmem ve hayatım hakkında etkili kararlar alırım
4. Güçlüklerle karşılaştığımda olumlu kalırım ve gelecek için de olumlu olmaya devam ederim
5. Kariyerimi geliştirmek için teknolojiden faydalanırım
6. Kendime kariyer hedefleri koyabilirim
7. Hedeflerime ulaşmam konusunda bana yardımcı olacak fikirler üretirim
8. Kendi becerilerimi işverenlerin aradığı beceriler ile bağlantılı olarak değerlendirebilirim

İlişkileri Yönetmek

1. (Gelecekteki) kariyerim için başkalarından destek ve bilgi bulup bunu kullanabilirim
2. Diğerleriyle özgüvenli ve iyi bir şekilde ilişki kurabilirim
3. (Gelecekteki) kariyerime destek olmak için profesyonel ilişkiler ve iş ağları kurarım
4. (Profesyonel) ilişkilerimin ve iş ağlarımın devamlılığını sağlarım
5. Sosyal medya ağlarını kullanabilirim
6. (Gelecekteki) kariyerime iş ağları oluşturmak maksadı ile sosyal medya ağlarını kullanma 

ihtiyacının önemini anlarım

İşe ulaşmak ve iş bulmak

1. Hayatım boyunca öğrenirim
2. Kendim için olan doğru işi ya da öğrenme fırsatlarını bulurum
3. Kariyerimi inşa etmeye yardımcı olacak yeni fırsatlar ararım
4. İşimde istediğimi elde etmeme yardımcı olacak becerileri geliştirebilirim
5. Resmi ve resmi olmayan bilgi kaynaklarının olumlu ve olumsuz taraflarını değerlendiririm
6. İş dünyasındaki değişimlerle başa çıkabilirim

Kariyer ve hayatı yönetmek

1. Uygun zaman ölçeklerinde kendim için kariyer hedefleri oluşturup kararlar verebilirim
2. Hedeflerimi, zamanımı ve kişisel finansmanımı kariyerimi destekleyecek şekilde yönetirim
3. İşim, öğrenmem ve hayatım ile ilgili düşüncelerimde yaratıcı ve yenilikçiyim
4. Hayatım, öğrenmem ve işim arasında benim için doğru olan şekilde denge sağlıyorum
5. Hayatımda yer alan değişim ve zorluklarla başa çıkabilirim

Dünyayı anlamak

1. Toplumdaki değişimlerin işim ve öğrenmem ile nasıl bağlantılı olduğunu anlıyorum
2. Öğrenmenin ve işin zamanla nasıl değiştiğini anlıyorum
3. Toplumda olumlu bir etki bırakabilirim
4. Karşıma çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendiririm
5. Diğer ülkelerde olanlar da dahil, tüm fırsatlara açığım
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