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Öğrenme Hedefleri

Ünite 1 Bir iş nedir ve nasıl gelişmektedir?

• Çalışmanın ve işlerin son 50 yılda nasıl geliştiğine
ve iş ile kariyer arasındaki farka dair kısa bir giriş

• Ünite tamamlandıktan sonra öğrenciler:

• bir iş ve kariyer arasındaki farkı anlamak

• günümüzün çalışma koşullarını takdir etme

Modül 1: Zorlukları ve engelleri belirleme ve aşma
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Öğrenme Hedefleri

Ünite 2 Avrupa Birliği ekonomisini ve iş piyasasını

şekillendiren güçleri anlamak

• Avrupa Birliği 27 üye devletten oluşmaktadır.
• İşçilerin serbest dolaşımı, Avrupa vatandaşlarının

sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerden biridir.
• Bu ünitenin tamamlanmasının ardından, işçiler

Avrupa vatandaşları ve Avrupa ailesinin üyeleri
olarak haklarını anlayabileceklerdir.

Modül 1: Zorlukları ve engelleri belirleme ve aşma
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Öğrenme Hedefleri

Ünite 3 Günümüzün beceri ve yetkinlikleri

• Günümüzün iş piyasası hızla değişiyor ve
teknoloji, dijitalleşme ve küreselleşme güçleri
tarafından şekilleniyor.

• Bu ünitenin tamamlanmasının ardından
öğrenciler, günümüzde talep edilen beceri ve
yetkinlikleri anlayabilecek ve Coursera ve EdX 
gibi web sitelerine aşina olacaklardır.

Modül 1: Zorlukları ve engelleri belirleme ve aşma
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Öğrenme Hedefleri

Ünite 4 İş arama zorluklarını belirleme ve aşma

• Bu ünitenin tamamlanmasının ardından iş
arayanlar, karşılaşacakları zorluklara aşina
olacaklar ve bunların üstesinden nasıl gelecekleri
konusunda rehberlik edilmiş olacaklardır.

Modül 1: Zorlukları ve engelleri belirleme ve aşma
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Aktiviteler:

- Buz kırıcı

- İki doğru bir yalan

- Grup tartışması(Bölüm I)

- Grup tartışması (Bölüm II)

- Kapanış oturumu – Soru-Cevap

-

Modül 1: Zorlukları ve engelleri belirleme ve aşma
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Öğrenme Hedefleri

● Modül 1’e hoş geldiniz:

○ Zorlukları ve engelleri belirleme ve aşma

● Bu modül, öğrencilerimizin Avrupa Birliği içinde iş arama süreçlerindeki
zorlukları tanımlayabilmeleri ve üstesinden gelebilmeleri için gerekli
bilgileri sunacaktır.

● Modül 1 İngilizce olarak oluşturulmuştur ve Fransızca, Yunanca,
İtalyanca ve Türkçe dillerinde de sunulmaktadır.

● Konsorsiyumumuz, her ülkenin yerel bağlamında, her dille ilgili olarak
uyarlanmış ve yerelleştirilmiştir.
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Tartışma noktaları Bölüm I
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Tartışma noktaları Bölüm I

• Kurs boyunca edineceğiniz ve biriktireceğiniz bilgi, günümüzün karmaşık, 
zorlu ama aynı zamanda ödüllendirici çalışma ortamının zorluklarını ve
engellerini belirleme ve üstesinden gelme konusunda daha akıllı olmanızı
destekleyecektir.

• Dersin ilk bölümünün amaçları, iş ve kariyer kavramlarıyla kendinizi rahat
hissetmenizi sağlamak, Avrupa Birliği'nde sağlanan fırsatları ve bunlardan
nasıl yararlanabileceğinizi sunmak ve ayrıca 21. yüzyılın beceri ve
yeterliliklerini tartışmaktır.

• Günümüzün beceri ve yetkinliklerini kazanmak için çeşitli seçeneklere de 
değinilecektir.
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Tartışma noktaları Bölüm I

• Modül 1'in 1. Kısmı aşağıdaki üç öğrenme ünitesine ayrılmıştır:

1. Bir iş nedir ve nasıl gelişmektedir

2. Avrupa Birliği ekonomisini ve iş piyasasını şekillendiren güçleri anlamak

3. Günümüzün beceri ve yetkinlikleri
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Ünite 1

Bir iş nedir ve nasıl gelişmektedir
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Ünite 1: Bir iş nedir ve nasıl gelişmektedir?

● Cambridge Çevrim İçi Sözlüğü (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job) işi “bir kişinin para kazanmak için yaptığı
düzenli çalışma” olarak tanımlar.

● İş, zaman içinde meydana gelen dramatik değişikliklerle birlikte yıllar içinde gelişmiştir.

● 50 yıl öncesine bakıldığında, 1970'lerde çalışanlar, giriş seviyesi bir işte çalışıyorlarsa bir "odacıkta" veya "şef" seviyesinde bir işte
çalışıyorlarsa "ofiste" çalışıyorlardı.

● Ayrıca çalışanların kendi başlarına çalışmaları, kendilerine verilen görevlere odaklanmaları, sıkı teslim tarihlerine uymaları ve
işlerini bağımsız olarak teslim etmeleri teşvik edilmiştir.

● Belgelerin basılı kopyalarını kullanarak, bir odacıktan diğerine giderek ve “sabit hatlara” telefon ederek gerçekleşen iletişim ve
işbirliği ile teknoloji neredeyse hiç yoktu denilebilir. Bu da birinin size ulaşması için ofisinizde olmanız gerektiği anlamına geliyordu.

● Elektronik posta ve bilgisayar kullanımı 1980'lerde ortaya çıktı; IBM ve Apple, 1980'lerin başında Commodore ve ünlü Commodore
64 gibi diğer üreticilerle birlikte kendi kişisel bilgisayarları IBM Model 5150 ve Lisa'yı piyasaya sürdü.

● İlk .com adresi olan symbolics.com, 15 Mart 1985'te Cambridge, Massachusetts'te bir bilgisayar sistemleri şirketi olan Symbolics
Inc. tarafından tescil edilse de bildiğimiz şekliyle internet (işbirliğini ve işi kolaylaştırabilen küresel bir ağ ) 1990'ların ortalarından
sonlarına doğru ortaya çıktı.

● 2000'lerin başında teknoloji, çalışma şeklimizi dönüştüren araçları tanıtarak işyerinde devrim yaratmaya başlamıştır.

● Teknoloji devrimi, akıllı telefonlar, çevrimiçi dosya paylaşımı, çevrimiçi işbirliği ve video konferans gibi çalışma alanını tamamen
değiştiren araçları tanıtmaktadır.
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Ünite 1: Bir iş nedir ve nasıl gelişmektedir?

● İşler, manuel işlerden daha karmaşık işlere geçerken, yönetim gurusu Peter Drucker tarafından türetilen bir terim olan “bilgi işçisi”
ortaya çıkıyor ve çalışanlar kuruluşları için daha değerli hale geliyor.

● Kuruluşlar , iş-yaşam dengesi göz önünde tutarak , odaklarını personelin kendilerini rahat hissetmesini sağlamaya , mutlu ve
motive olmasını sağlamak için uzaktan çalışmaya ve esnek programlara izin vermeye kaydırmıştır.

● Gelir eşitsizliği, cinsiyet dengesi, kapsayıcılık, çeşitlilik ve sağlıklı ve güvenli bir işyerini teşvik etme gibi zorlukların ele alınması,
her büyüklükteki işveren için bir öncelik haline gelmiştir.

● Bir iş ile kariyer arasındaki temel fark, bir işin bireyin para kazanabileceği veya geçimini sağlayabileceği bir faaliyet olarak
görülebilmesi iken , kariyer genellikle daha uzun, hatta ömür boyu sürecek bir hırs veya hedefle bağlantılı belirli bir profesyonel
çalışma alanında ilerleme anlamına gelir.

● Bir kariyer genellikle ilerleme ve zaman geçtikçe karmaşıklığı artıran daha fazla sorumluluk içerir.

● Bir iş, özel bir planlama gerektirmeyen kısa vadeli bir çaba olarak kabul edilebilirken, kariyer, bireyin belirli bir yolu izlemesini
gerektirecek uzun vadeli bir çaba olarak kabul edilebilir.

● Kariyer, kariyer arayan kişinin gerçekleştirmesi gereken belirli görevleri ve yerine getirilmesi gereken kilometre taşlarını içeren bir
proje olarak görülebilir.
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Ünite 1: Bir iş nedir ve nasıl gelişmektedir?

● Bir kariyer, bir planın ardından zaman içinde geliştirilmesi gereken belirli beceriler ve yetkinlikler gerektirir. Beceriler ve yetkinlikler
normalde örgün eğitim ve/veya mesleki eğitim yoluyla kazanılır.

● Birey, sınırlı riskler alarak iş ve gelir istikrarını sürdürdüğü için, bir iş daha güvenli bir yol olarak kabul edilebilir.

● Bir kariyer, istikrar anlamına gelmeyebilir, çünkü kişi, aranan kariyer seviyesine ulaşmasını sağlayacak işleri ve öncelikleri
değiştirerek kariyerinin ilerlemesini sürdürmek zorundadır.

● Aynı kuruluş içinde de, özellikle kuruluş kişinin hedeflerini barındıracak kadar büyük veya işler arasında geçiş yapmaya olanak
sağlayacak durumda ise , bir kariyer yolu aranabilir.

● Kariyer sahibi olmanın sayısız yolu olabilir. Örneğin bir programlama dilinde uzmanlaşmak ve programlarıyla dünyayı değiştirmek
olan bir bilgisayar mühendisi, mağaza müdürü olmak veya kendi mağazasını kurmak için gereken becerileri kazanmayı
hedefleyen bir satış elemanı veya otel zincirinin yiyecek içecek müdürü olmayı hedefleyen bir şef .

● Bir kariyer yolu seçerken, bireyin kişisel becerileri, eğitimi, kişisel istekleri, finansal beklentileri, aranan iş-yaşam dengesi, aile
durumu ve nihayetinde bireyin en çok neye değer verdiği gibi çeşitli faktörler dikkate alınmalıdır.

● Aşağıdaki sorular göz önünde bulundurulmalıdır

○ Nelerde iyiyim , neler yapmayı severim?

○ İlgilerim nelerdir?

○ Nasıl bir hayat istiyorum?

○ Hayatımda neyi başarmak istiyorum?
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Ünite 2

Avrupa Birliği ekonomisini ve iş piyasasını şekillendiren güçleri

anlamak
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Ünite 2: Avrupa Birliği ekonomisini ve iş piyasasını şekillendiren
güçleri anlamak

● Avrupa ekonomisi, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesi arasında tek bir pazar olarak faaliyet göstermektedir,

● AB'nin ana ekonomik motoru, çoğu malın, hizmetin, paranın ve insanların serbestçe hareket etmesini sağlayan tek pazardır.

● 2019'da üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değeri (Avrupa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)), 16,4 trilyon € idi (2019'da
Birleşik Krallık hala AB'nin bir parçasıydı).

○ Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), bir ekonominin büyüklüğü için en yaygın kullanılan ölçüdür. GSYİH bir ülke, bir bölge
(İtalya'da Toskana veya Fransa'da Burgonya gibi) veya Avrupa Birliği (AB) örneğinde olduğu gibi birden fazla ülke için
derlenebilir. GSYİH, bir ekonomide yaratılan tüm katma değerlerin toplamıdır.

(Kaynak:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:GDP_-_What_is_gross_domestic_product_(GDP)?).

● AB, ABD ve Çin ile birlikte dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biridir.

● AB, 27 üye ülkesinde yaşayan 447 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor (2020 rakamları).

● AB, Avrupa vatandaşlarının yararlanabileceği çok sayıda kariyer ve iş fırsatı sunmaktadır.

● Eurostat’a göre (2020 rakamları):

○ 20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranı %72.4,

○ 15 ila 74 yaş arasındaki aktif nüfusun işsizlik oranı %7,2'dir.
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Ünite 2: Avrupa Birliği ekonomisini ve iş piyasasını şekillendiren
güçleri anlamak

● İşçilerin serbest dolaşımı, Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu dört özgürlükten biridir.

● Kamu hizmeti sektörü için belirli kısıtlamalar geçerli olmakla birlikte, Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 45.
Maddesinde yer alan bu özgürlük şunları içerir:

○ işçiler için hareket ve ikamet hakları,

○ aile üyeleri için giriş ve ikamet hakları ve

○ başka bir üye devlette çalışma ve bu üye devletin vatandaşlarıyla eşit muamele görme hakkı.

● Yukarıdaki özgürlüklere rağmen, Avrupalıların sadece% 3'ü menşe ülkelerinden farklı bir üye devlette yaşamakta ve çalışmaktadır.

● Avrupa Çalışma Otoritesi (https://www.ela.europa.eu/en), tayin edilen işçiler de dahil olmak üzere, işçilerin serbest dolaşımından
sorumlu kurumdur.

● AB ekonomisi, nüfusun %72,9'unun hizmet sektöründe çalıştığı hizmete dayalı bir ekonomidir.

● Sanayi ve tarım da sırasıyla %22,5 ve %4,5 istihdam ile istihdama önemli katkılar sağlamaktadır.
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Ünite 2: Avrupa Birliği ekonomisini ve iş piyasasını şekillendiren
güçleri anlamak

● KOBİ'ler AB işgücünün %64,9'unu ve büyük işletmeler işgücünün %35,1'ini istihdam etmektedir,

● AB daha fazla ve daha iyi işler hedeflemektedir. AB'nin istihdam ve sosyal işler politikaları özellikle aşağıdakiler için tasarlanmıştır:

○ AB genelinde kaliteli işler yaratmak;

○ işçilerin kendi ülkelerinde veya başka bir AB ülkesinde iş bulmalarına yardımcı olmak;

○ becerileri ve girişimciliği teşvik etmek;

○ sosyal güvenlik planlarını koordine etmek ve modernize etmek;

○ ortak asgari standartlar aracılığıyla daha iyi çalışma koşulları yaratmak;

○ sosyal içermeyi desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek;

○ engellilerin haklarını korumak.

○ Kaynak: https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/#chapter2_7

● Avrupa Birliği, ana hedefi “AB genelinde daha fazla ve daha iyi işler yaratmak” olan 1997 yılına dayanan Avrupa istihdam stratejisi
(EES) aracılığıyla vatandaşlarını desteklemeye çalışmaktadır.

● Avrupa Birliği, stratejisini akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için on yıllık bir strateji olan Europe 2020'ye güncelledi.
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Ünite 3: Günümüzün beceri ve yetkinlikleri

● Değişen bir dünyada yaşıyoruz ve Avrupa Birliği, Avrupa Beceri Gündemi aracılığıyla Avrupa toplumunun günümüzün değişken
dünyasına uyum sağlama çabalarını yönlendirmektedir

● Avrupa Beceri Gündemi, bireylerin ve işletmelerin becerilerini geliştirmelerine ve bunları Avrupa'nın geleceği için kullanmalarına
yardımcı olmak için beş yıllık bir plandır

● Dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sosyal adalet, AB'deki herkes ve her yer için eğitime erişim ve COVID-19 pandemisi gibi krizlere tepki
vermek için direnç oluşturmak, Avrupa Birliği'nin stratejilerinin merkezinde yer alan geniş kapsamlı güçlerdir

● 27 farklı ekonomiden oluşan bir birlik olarak, Avrupa Birliği'nin hem inşaat, otel, tarım ve turizm gibi sektörler için düşük vasıflı
çalışanlara hem de yeşil geçiş olarak adlandırılan ve dijital geçiş olarak adlandırılan ikiz geçişi desteklemek için yüksek eğitimli
çalışanlara ihtiyacı var.

● Yeşil geçiş, becerilere ve hem yeşil düşünebilen hem de hareket edebilen ve kaynak verimli, iklim açısından nötr ve döngüsel bir
ekonomiye geçiş yapabilen bir Avrupa'ya yatırım yapılmasını gerektirmektedir

○ Yeşil teknolojiler, ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmek ve yenilikçi çözümler yaratmak için beceri ve yetkinliklere sahip profesyonellerin
sayısını artırmak çok önemlidir.

● Dijital geçiş insan merkezli olmalı ve bu da dijital becerilerde bir artış gerektirmektedir.

○ Bazı tahminlere göre, bazı iş kategorilerinde işlerin %90'ından fazlası belirli türde dijital beceriler gerektirmektedir.

○ COVID-19 toplumlarımız ve ekonomilerimiz üzerindeki etkisinin yanı sıra hem dijitalleşme ihtiyacını hem de dijital beceriler edinme ihtiyacını
vurgulamıştır.

○ Örneğin, Avrupa Komisyonu siber güvenlik alanında 291.000 profesyonel açığı olduğunu tahmin etmektedir.

○ Teknoloji dışı sektörler de dahil olmak üzere tüm ekonomide dijital teknolojilerin uyarlanması, dijital olarak daha yetkin bir işgücü gerektirecektir.

23



Ünite 3: Günümüzün beceri ve yetkinlikleri

● Mevcut bulunan ve bugünün işgücünü ve öğrencilerini yarının beceri ve yeterliliklerini edinmeleri için destekleyebilecek çeşitli
öğrenme platformları vardır.

● Platforma bağlı olarak öğrenciler, yeni bir alana aşina olmaktan, Google ve IBM gibi küresel kuruluşlar tarafından geliştirilen bir
sertifika ve hatta üniversite lisans ve prestijli üniversitelerden yüksek lisans dereceleri almaya kadar her şeyi takip
edebilmektedirler.

● Bu platformlardan bazıları:

○ Coursera (https://www.coursera.org/), 200'den fazla önde gelen üniversite ve şirketle işbirliği yapan ve öğrencilerin “dünya
çapındaki üniversiteler ve şirketlerden çevrimiçi kurslar, sertifikalar ve derecelerle beceriler geliştirmelerini” destekleyebilen
bir platform

○ Edx (https://www.edx.org/), maliyet veya konum engelleri olmadan her öğrencinin potansiyellerini ortaya çıkarmak için
eğitime erişebileceği bir dünya vizyonuna sahip bir platform

○ Udemy ,183.000'den fazla düşük maliyetli kurs sunan bir platform (https://www.udemy.com/)

○ Udacity (https://www.udacity.com/), dijital becerilere odaklanan bir platform

○ Skillshare (https://www.skillshare.com/), yaratıcı beceriler için en uygun platform

○ Ayrıca öğrenicilere günümüzün öğrenme ve çalışma ortamının karmaşıklığı tanıtılmalıdır.

24



Ünite 3: Günümüzün beceri ve yetkinlikleri

● Dünya Ekonomik Forumu tarafından sunulan yarının en iyi 10 becerisini tanıtmak, dünyanın nasıl değiştiğini örneklemek için iyi bir
nokta:

1. Analitik düşünme ve yenilikçilik,

2. Etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri,

3. Karmaşık problem çözme,

4. Eleştirel düşünme ve analiz,

5. Yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif,

6. Liderlik ve sosyal etki,

7. Teknoloji kullanımı izleme ve kontrol etme,

8. Teknoloji tasarımı ve programlama,

9. Dayanıklılık, stres toleransı,

10.Akıl yürütme, problem çözme ve fikir yürütme.

(Kaynak :https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/)

25



Tartışma noktaları Bölüm II
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Tartışma noktaları Bölüm II

● Kursun ikinci bölümü aşağıdakilere ayrılmıştır:

• İş arama sürecinizde karşılaşacağınız zorlukları anlamanıza destek olmak

• Bunların üstesinden nasıl geleceğinize dair rehberlik sağlamak

• Geçmişteki iş arama çabalarınızdan edindiğiniz bazı deneyimleri paylaşmak
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Ünite 4: İş arama zorluklarının üstesinden gelmek

● Yüksek ulusal işsizlik oranları dahil olmak üzere ekonomik faktörler, mültecilerin ve sığınmacıların yasal işgücü piyasasına erişim
çabalarını olumsuz etkileyebilir.

● Mülteciler ve sığınmacılar ayrıca dil becerileri, yetersiz nitelikleri/eğitimleri ve/veya ev sahibi ülkede veya genel olarak Avrupa'da
niteliklerinin/becerilerinin denkliğinin resmen tanınmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle iş piyasasına erişim açısından dezavantajlı
olabilir.

● Dil engeli, becerilerini geliştirmek ve iş piyasasına katılmak için kurslar almak isteyen mülteciler veya sığınmacılar için de
önemlidir.

● Avrupa Komisyonu'nun bir raporunda tanımlanan başlıca zorluklar şunlardır:

○ yasal ve idari engeller nedeniyle işgücü piyasasına sınırlı veya kısıtlı erişim,

○ Kurumsal desteğin olmaması veya mevcut desteğin yetersiz kaynağı nedeniyle erişimin engellenmesi,

○ Bir tür ekonomik/işgücü piyasası sorunu olan düşük işgücü piyasası talebi (ülkelerdeki yüksek işsizlik veya düşük vasıflı
işgücüne yönelik düşük talebin bir sonucu olarak) nedeniyle işgücü piyasasına erişimin daha da kısıtlanması,

○ Yeterlilik/eğitim zorluklarının bir parçası olarak dil becerileri eksikliği, düşük eğitim seviyesi ve mevcut yeterliliklerin
tanınmasıyla ilgili sorunlar,

○ Sosyal zorlukların bir parçası olarak yetersiz entegrasyon programları, ayrımcılık ve zorlu kültürel uyum.

Kaynak: European Employment Policy Observatory Synthesis Challenges faced by asylum seekers and refugees in
successfully integrating into the labour market, May 2016(Avrupa İstihdam Politikası Gözlemevi Sentezi Sığınmacıların ve
mültecilerin işgücü piyasasına başarılı bir şekilde entegrasyonda karşılaştıkları zorluklar, Mayıs 2016)

● -
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Ünite 4: İş arama zorluklarının üstesinden gelmek

● Kültürel faktörlerle birlikte bu ünitede tanımlanan zorluklar genellikle mülteciler ve sığınmacılar için geçerlidir ancak bazıları hala
ikinci nesil göçmenlerde de bulanabilmektedir.

● İş aramanın zorluklarını aşmak için:

○ Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyin.

■ Hem güçlü hem de zayıf yönlerinizin farkındalığını sergilemek önemlidir.

○ İşverenler artık iş seçim süreçlerinde yetenek veya kişilik testleri gibi uygulamaları takip etmektedir.

■ Assessment Central HQ (https://www.assessmentcentrehq.com/) gibi birçok web sitesinde pratik yapabilmeniz için
ücretsiz testler bulunmaktadır.

○ İlk görüşmeden sonra, araştırma yaptığınızdan ve kurum hakkında çok şey bildiğinizden emin olun.

○ İlerlemek istediğiniz kariyerin ne olduğunu belirleyin.

■ Kişisel ve profesyonel becerilerinizin, görüşme yaptığınız pozisyona uygun olduğundan emin olun.

○ Profesyonel bir özgeçmiş hazırlayın.

■ Avrupa'da yaygın olarak tanınan Europass biçimini (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv) kullanın.

○ İş fırsatlarına açık olun ve çevrimiçi kaynaklardan yararlanın.

■ Avrupa iş hareketliliği portalı EURES gibi çevrimiçi kaynakları kullanın (https://ec.europa.eu/eures/public/homepage).

■ Bir EURES danışmanı kullanın (https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=en#/adviser/search/list).
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Ünite 4: İş arama zorluklarının üstesinden gelmek

● Yeni beceriler kazanmak için:

○ Üniversite yolunu veya çevrimiçi platformları kullanmanın yanı sıra, öğrenciler Avrupa Komisyonu'nun Erasmus Plus
programından sağlanan fırsatlardan da yararlanabilirler.

○ Erasmus Plus, Avrupa Birliği'nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor programıdır ve yetişkinler ve öğrenciler için çok sayıda
öğrenme ve eğitim fırsatı sunabilir (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for- bireyler).

● Psikolojik stresin üstesinden gelmek için:

○ Mülakat ve nitelikleriniz hakkında iyi hazırlanın. Unutmayın, kuruluşlar sizinle röportaj yaptıkları kadar siz deonlarla röportaj
yapıyorsunuz.

Kaynak: Harvard Business Review (https://hbr.org/2017/07/how-to-handle-stress-during-a-job-interview)

● Olumlu psikolojisi teorisini kullanmak:

○ Olumlu psikoloji teorisi, bir kişinin hayatındaki olumlu etkiler ve deneyimler üzerinde durur.

○ Bunlar karakterin güçlü yanlarını, iyimser duyguları ve yapıcı kurumları içerebilir.

31



Kurs değerlendirmesi – Ne öğrendik?
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1. Bir kariyer, zaman içinde geliştirilmesi gereken belirli beceriler ve yeterlilikler gerektirirken, bir kişi iş istikrarını sürdürürken bir iş
daha güvenli bir yol olarak kabul edilebilir mi?

● Doğru

● Yanlış

2. Yönetim gurusu Peter Drucker tarafından günümüzün yüksek rekabet ortamında çalışanların önemini göstermek için hangi terim
ortaya atılmıştır ?

a) "Yüksek vasıflı işçi".

b) " Bilgi işçisi".

c) "Teknolojiden anlayan işçi".

d) "Akıllı işçi"

3. KOBİ'ler önemlidir çünkü:

a) kuruluşların

b) işgücünün %64,9'unu istihdam etmektedirler ,

c) Büyüme ve istihdam kaynağıdırlar,

d) M.Ö

4. Avrupalı öğrenciler, üniversite yolunu veya çevrimiçi platformları kullanmanın yanı sıra , Avrupa Komisyonu'nun Erasmus Plus
programından sağlanan fırsatlardan yararlanabilir .

● Doğru

● Yanlış

5. pozitif psikoloji teorisi,

a) Bir kişinin hayatındaki olumlu etkilere ve deneyimlere vurgu yapar,

b) Hayata karşı olumlu bir bakış açısını sürdürmekle ilgilidir.



Telif Hakkı Feragatnamesi

Tüm görsel-işitsel materyallere ücretsiz çevrimiçi stok görüntü platformlarından ve/veya YouTube'dan ücretsiz 

olarak erişildi ve herhangi bir telif hakkını ihlal etme niyeti olmaksızın adil kullanım yasaları uygulandı. Telif 

haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen adresinden bizimle iletişime geçin. https://act-positive.eu/ 

konuyu onarıcı adalet anlayışıyla çözmek için.

https://act-positive.eu/

