
Hayalindeki iş nedir?

Kız kardeşin sana ses 
mühendisi olmak istediğini 

söylüyor. 
Nasıl tepki verirsin?

İş yerinde kesinlikle 
olmaması gereken şey nedir?

Kadınlara daha uygun olan 
işler vardır. Bu sözle ilgili ne 

düşünüyorsun?

Senin için tipik bir “kadın işi” 
veya “erkek işi” ne anlama 

geliyor?

Mesleğimi kendim seçebilirim 
çünkü ...

Kardeşin ders çalışmaktan 
nefret ettiği için okulu 

bırakmak istediğini söylüyor. 
Ne yaparsın?

Yakın bir arkadaşın sana
işten çıkarıldığını söyledi. 

Nasıl tepki verirsin?

Babası işten çıkarıldığı ve 
kendisi günden güne daha 

da morali bozulduğu için bir 
arkadaşın destek için senden 

yardım istiyor. Ne yaparsın?
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Birisi sana, okula devam 
etmek istediği halde 

babasının fırınında çalışması 
gerektiğini söylüyor. 

Bu durumda ne düşünürsün?

Bir tanıdığın iş bulma
merkezine gitmiş ve bunun 
bir utanç kaynağı olduğunu 
düşünüyor. Ona ne dersin?

Kızlar her şey başarabilir. Bu 
sözle ilgili ne düşünüyorsun?

Bir arkadaşın çok pahalı bir 
çift spor ayakkabı almak 

istediğini söylüyor. Ama sen 
arkadaşının ayakkabıyı alacak 

parası olmadığını biliyorsun. 
Nasıl tepki verirsin?

İş yerinde başörtüsü
takan kadınlar hakkında ne 

düşünüyorsun?

Bir iş arkadaşın, iş yerinde 
kipa takıyor. İş yerindeki bazı 

çalışanlar, yöneticiye bu 
konuda şikayette

bulunuyorlar. Ona ne dersin?

Birisiyle dini inancı hakkında 
alay etmişliğim var ...

Birisiyle kökeni ile ilgili dalga 
geçmeyi ... buluyorum.

İş arkadaşlarından birinin ana 
dili Almanca değil. İş yerindeki 

insanlar, konuşurken ona 
sürekli anlayıp anlamadığını 

soruyorlar. Bu durum hakkında 
ne düşünüyorsun?
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Avusturya’daki her iş için iyi
Almanca bilgisi gerekli mi?

Avusturya/AB dışında 
çalışmayı hiç düşünüyor 

musun?

Çok dilli olmanın avantaj 
olduğu meslekler var mı?

Göçmenlik geçmişi olan
kişiler iş piyasasında 

zorlanabilirler çünkü ...

Bir arkadaşın Avrupa Birliği 
dışında bir ülkede üniversite 

 eğitimi almış ve Avusturya’da 
vasıfsız işçi olarak çalışıyor. 

Bu durum hakkında ne 
düşünüyorsun?

İş yerindeki homoseksüel bir 
iş arkadaşı benim için ...

Eğitim sürecinde ya da iş 
yerinde aldığın en güzel 

iltifat …
... ile ilgili hakarete uğradım. Ekip çalışmalarındaki 

güçsüz yönlerin nelerdir?
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Bir arkadaşın maaşını sordu? 
Ne cevap verirsin?

Bir iş arkadaşın iş yerinde 
cinsel tacize uğradığını

söyledi. Nasıl tepki verirsin?

Yöneticin sana sürekli 
mobbing uyguluyor ve 

cinsiyetçi şakalar yapıyor. 
Ne yaparsın?

Sen ev işlerine sürekli 
yardımcı oluyorsun. 

Ama erkek kardeşin olmuyor. 
Bu durum hakkında ne 

düşünüyorsun?

Erkeklerin ev işleri
yapmaması gerekir çünkü ...

Bir erkek bir kızla buluşmaya 
gidiyor. İçeceklerin hesabını 

kim öder?

Geleceğimle ilgili ... 
düşünüyorum. Parayla ilgili görüşlerim ... En çok ... için para

harcıyorum.
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Bir çift kışlık bota en fazla 
... Euro veririm. ... için asla para vermem ... için para biriktirirdim.

Borç yapmak benim için ... 
anlamına geliyor

Dilencilik benim için ... 
anlamına geliyor

Maaş alamıyorsun veya bir 
anda maaşın azalıyor. 

Kimden yardım isteyebilirsin?

Bir işte/meslekte ekonomik 
güvenlik senin için ne anlama 

geliyor?

İnsanlar neden çalışmak 
zorundadır? Sen neden 
çalışmak zorundasın?

Mülakata gireceksin. 
Nasıl hazırlanırsın?
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Bir işe başvurmak için 
özgeçmiş hazırlaman 

gerekiyor ama bilgisayarın 
yok? Ne yaparsın?

Mülakata çağrıldın ve çok
gerginsin çünkü ...

Motivasyon yazısı yazman 
gerekiyor ama dilbilgisi 

becerilerin iyi değil. 
Kimden yardım istersin?

Çok uzun zamandır kendine 
uygun bir çıraklık işi arıyorsun. 

İşler senin için nasıl
 yürüyebilir?

Lise mezuniyeti için gerekli 
olan bir staj yapman

gerekiyor? Ne yaparsın?
Özellikle ... konusunda iyiyim

Kadın bir çalışanın, aynı işi 
yapan erkek bir çalışandan 

daha az ücret aldığını 
öğrendin. Bu durum hakkında 

ne düşünüyorsun? 
Ne yaparsın?

Herkes için koşulsuz bir 
temel gelir olması bence ...

Kapitalizm kelimesi denince 
aklıma ... geliyor
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Paranın olmadığı bir dünya 
hayal etmek benim için ...
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