
BENİM
GELECEK

VİZYONUM

Geleceğe dair bir planım var

DESIGN YOUR FUTURE



GELECEK İÇİN

PROJE

ÜRETİYORUM

NEDEN Mİ?

*Benim için doğru olan mesleği bulabilmek 

*Güçlü ve zayıf yönlerimi keşfedebilmek

*Akademik başarılarıma içsel motivasyon sağlamak 

*Beceri ve yetkinliklerimin farkına varmak

*Mesleklerin geleceği hakkında bilgi edinmek
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PROJE HAZIRLARKEN
NELERE DİKKAT

ETMELİYİM ?



Proje Hazırlarken İzleyeceğim Adımlar

1.ADIM
Gelecekte hangi işi yapmak
istediğinizi belirleyerek başlayınız.

2.ADIM
Kısa bir öz geçmiş
hazırlayınız.Niçin o işi yapmak
istediğinizi belirleyin.

3.ADIM
Seçeceğiniz iş için ilerde hangi
yeni teknolojileri kullanmayı
düşündüğünüzü belirleyiniz.

4.ADIM
Seçmek istediğiniz iş için hangi
becerilere sahip olmanız
gerekiyor.Eksik olduğunuz becerileri
geliştirmek için eylem planı
hazırlayınız.



Proje Hazırlarken İzleyeceğim Adımlar

5.ADIM
SWOT Analiz Çalışması
Güçlü ve Zayıf Yanlarınız-Fırsatlar
ve Tehditler tablosu hazırlayınız.

6.ADIM
İlerde işinizi yaparken hayata
geçirmek istediğiniz bir sosyal
sorumluluk çalışması planlayın.

7.ADIM
Yapmak istediğiniz iş ya da
mesleğin sürdürülebilir olup
olmadığını düşünün örneklerle ikna
edin

8.ADIM
Tüm yönleri kendiniz için
oluşturduğunuz gelecek vizyonuna
sahip olduğunuzu hayal
edin.Çocuklarınız için işinizi ve
bulunduğunuz konumu, yaptığınız işleri
anlatan bir mektup yazınız.



İYİ BİR PROJE YAPMAK İÇİN

SWOT ANALİZİ

Güçlü ve Zayıf Yönlerim
  Fırsatlarım ve Tehditlerim

tablosundan soruları yanıtlayalım.
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SWOT ANALİZİ NASIL YAPARIM

GÜÇLÜ YÖNLERİM
Üstün yönlerimiz neler?
Hangi tür faaliyetleri daha iyi yapıyoruz?

Sahip olduğumuz avantajlar ne?
Hangi kaynaklara sahibiz?
Diğerleriyle karşılaştırınca güçlü yanlarımız neler?

Diğerleri bizim hangi yönlerimizi güçlü görmekteler?.

Informs Customers
It serves a variety of purposes,
making presentations powerful
tools.

ZAYIF YÖNLERİM
Neleri kötü yapıyoruz?
Hangi eksiklerimiz var?
Neleri iyileştirmeye ihtiyacımız var?

Başkaları hangi konularda bizden daha iyiler?

Başkaları hangi yönlerimizi zayıf görüyor?

FIRSATLAR
Önümde duran fırsatlar neler?
Fırsat yaratan kaynaklar neler?
Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler

olup bitiyor?
Hangi olaylar ve değişimler işimi kolaylaştırır?

TEHDİTLER
Önümüzde ne gibi engeller var?
Hangi unsurlar yol almamıza engel olabilir?

Diğerleri bu konuda neler yapıyor?
Değişen koşullar herhangi bir şekilde tehdit

oluşturuyor mu?



HERKESE

BAŞARILAR

SORULARINIZ İÇİN REHBER

ÖĞRETMENLERİNİZE

ULAŞABİLİRSİNİZ
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