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İşler, malzemeler, çalışma yerleri 

ÖNEMLİ: Bu çalışma kağıdı özellikle ilk yönlendirme için tasarlanmıştır. Meslek ya da okul seçiminize hazırlık sürecinde size yardımcı olacak çok sayıda daha detaylı 
bilgilyi, yol gösterici nitelikte talimatları ve çalışma kâğıtlarını, örneğin Egloff/Jungo/Mathis ’in „So geht’s weiter“ isimli ve Ed. Hölzel. (www.hoelzel.at/sogehtsweiter)
yayınevinde yayınlanmış olan eğitim kitabında ya da mesleki yönlendirme amaçlı diğer okul kitaplarında bulabilirsiniz. 

Hangi işleri yapmayı isterdim? 
(Aklınıza gelen herşeyi yazınız. Önce fikirlerinizi yazınız, sonra değerlendiriniz.) 

Fikirlerim: kesinlikle belki Benim bunda en çok hoşuma giden: 
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Neyle çalışmayı isterdim (Malzemeler, insanlar, …)?  
(Aklınıza gelen herşeyi yazınız. Önce fikirlerinizi yazınız, sonra değerlendiriniz.) 

Fikirlerim: kesinlikle belki Benim bunda en çok hoşuma giden: 
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En çok nerede, nasıl ve ne zaman çalışmayı isterdim?   
(Aklınıza gelen herşeyi yazınız. Önce fikirlerinizi yazınız, sonra değerlendiriniz.) 

Fikirlerim: kesinlikle belki Benim bunda en çok hoşuma giden: 
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