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Bireysel  mesleğe hazırlıkta 
EBEVEYNLER İÇİN KONTROL LİSTESİ 

 

Lütfen çarpıyla işaretleyiniz ve kızınız/oğlunuz tarafından doldurulmuş olan kontrol 
listesiyle karşılaştırınız! 

İ L G I     A L A N L A R I 

 
Çalışmalar 
Oğlum/kızım şu işleri yapmak 
istiyor: 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 

İnsanlarla ilişkiler 
Oğlum/kızım şunu 
yapmak istiyor: 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 
el sanatları kesiminde çalışmak   tek başına çalışmak   
teknik yönelimli olarak çalışmak   meslektaş   
evraklarla uğraşmak   birçok çeşitli insanla   
satış yapmak, danışmanlık   çocuklarla   
organizasyon işlerinde olmak   yaşlı insanlarla   
tasarım işlerinde çalışmak   hasta insanlarla   
diğer insanlara yardım etmek, 
onlara bakmak 

  engelli insanlarla   

diğer insanlara ders vermek      
      
Oğlunuz/kızınız başka nelerle uğraşmayı seviyor?       Başka bir fikriniz daha var mı? 

  
  
  

 

Malzemeler 
Oğlum/kızım daha çok şunlarla 
uğraşmak istiyor: 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 

İş yeri 
Oğlum/kızım günün 
birinde böyle bir yerde 
çalışmak istiyor: 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 

Kimya, çevre   dışarda, açık havada   
Bilgisayar   çiftlikte   
Elektro, elektronik   bir şantiyede   
Araçlar   içerde çalışmak   
Cam, kil, taş   büroda   
Gıda maddeleri   bir fabrikada   

Makinalar   
bir resmi dairede, bir 
resmi makamda 

  

Metal   
bir dükkanda, bir 
mağazada 

  

Moda, tekstiller   bir lokantada, bir otelde   
Kâğıt, fotoğraf, kitaplar   bir atölyede   
Hayvanlar, bitkiler   sürekli yollarda olmak    
      
Oğlunuz/kızınız buların dışında hangi         yoksa daha elverişli iş yerleri de  
malzemelerle çalışmayı seviyor?        görebiliyormusunuz?       . 
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U Y G U N    O L M A K 
 

Bedensel özellikler 
daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 
Güç, dayanıklılık   
Parmak ve el becerisi   
Alerjilere karşı duyarlılık   
iyi bir kulak   
iyi bir tad alma ve koklama 
duyusu 

  

iyi görme kabiliyeti   
renkleri ayırt edebilme kabiliyeti   
yüksekte başın dönmemesi    
hava şartlarına dayanıklılık    
   

   Oğlunuzun/kızınızın diğer bedensel özellikleri? 
 
 
 

 
İlgi alanları 

Kişisel olarak güçlü yanları 
daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 
Dersler 

Not / 
başarı 
grubu 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 
konsantre olma kabiliyeti    Almanca /   
metanet ve sabır    Matematik /   
kreativite ve hayal gücü    İngilizce /   
yardımcı alet olmadan çizim 
yapabilme, çizim kabiliyeti 

   Geometrik çizim 
 

  

matematiksel his, hesap 
kabiliyeti  

   
Tarih, sosyal 
bilim 

 
  

mantıklı düşünme    
Coğrafya, iktisat 
bilimi 

 
  

üç boyutlu hayal gücü    
Bioloji, çevre 
bilimi 

 
  

dikkatli hareket etme, özenli 
hareket etme 

   Fizik, kimya 
 

  

fiziksel-teknik anlayış     Resim    
iyi yazılı ifade kabiliyeti     Bilgi işlem    
iyi sözlü ifade kabiliyeti     Müzik    

iletişim kurmayı sevme    
Ev idaresi, 
yemek yapma 

 
  

organizasyon kabiliyeti    El işleri    
aklında tutma kabiliyeti        
        

Belki bir şey daha dikkatinizi çekiyor?       diğer dersler: 
  
  
  

 

Kaynak: Berufswahl begleiten, ibw, 2008 
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Bireysel mesleğe hazırlıkta 
GENÇLER İÇİN KONTROL LİSTESİ 

 

Lütfen çarpıyla işaretleyiniz ve ebeveynleriniz tarafından doldurulmuş kontrol listesiyle 
karşılaştırınız! 

İ L G I     A L A N L A R I 

 

Çalışmalar 
Şunu istiyorum: 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 

İnsanlarla ilişkiler 
Şunu istiyorum: 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 
el sanatları kesiminde çalışmak   tek başına çalışmak   
teknik yönelimli olarak çalışmak   meslektaş   
evraklarla uğraşmak   birçok çeşitli insanla   
satış yapmak, danışmanlık   çocuklarla   
organizasyon işlerinde olmak   yaşlı insanlarla   
tasarım işlerinde çalışmak   hasta insanlarla   
diğer insanlara yardım etmek, 
onlara bakmak 

  engelli insanlarla   

diğer insanlara ders vermek      
      

Başka ne yapmayı seviyorum?  Başka bir fikriniz daha var mı? 

  
  
  

 

Malzemeler 
Daha çok şunlarla çalışmak 
istiyorum: 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 

İş yeri 
Bir gün şurada çalışmak 
istiyorum: 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 
Kimya, çevre   dışarda, açık havada   
Bilgisayar   çiftlikte   
Elektro, elektronik   bir şantiyede   
Araçlar   içerde çalışmak   
Cam, kil, taş   büroda   
Gıda maddeleri   bir fabrikada   

Makinalar   
bir resmi dairede, bir 
resmi makamda 

  

Metal   
bir dükkanda, bir 
mağazada 

  

Moda, tekstiller   bir lokantada, bir otelde   
Kâğıt, fotoğraf, kitaplar   bir atölyede   
Hayvanlar, bitkiler   sürekli yollarda olmak    
      

Bunların dışında hangi            yoksa daha elverişli iş yerleri de  
malzemelerle çalışmayı seviyorum?           görebiliyormusunuz?       . 
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U Y G U N    O L M A K 
 

Bedensel özellikler 
daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 
Güç, dayanıklılık   
Parmak ve el becerisi   
Alerjilere karşı duyarlılık   
iyi bir kulak   
iyi bir tad alma ve koklama 
duyusu 

  

iyi görme kabiliyeti   
renkleri ayırt edebilme kabiliyeti   
yüksekte başın dönmemesi    
hava şartlarına dayanıklılık    
   

   Başka bedensel özellikler neler? 
 
 
 

 
İlgi alanları 

Kişisel olarak güçlü yanları 
daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 
Dersler 

Not / 
başarı 
grubu 

daha 
çok 
evet 

daha 
çok 

hayır 
konsantre olma kabiliyeti    Almanca /   
metanet ve sabır    Matematik /   
kreativite ve hayal gücü    İngilizce /   
yardımcı alet olmadan çizim 
yapabilme, çizim kabiliyeti 

   Geometrik çizim 
 

  

matematiksel his, hesap 
kabiliyeti  

   
Tarih, sosyal 
bilim 

 
  

mantıklı düşünme    
Coğrafya, iktisat 
bilimi 

 
  

üç boyutlu hayal gücü    
Bioloji, çevre 
bilimi 

 
  

dikkatli hareket etme, özenli 
hareket etme 

   Fizik, kimya 
 

  

fiziksel-teknik anlayış     Resim    
iyi yazılı ifade kabiliyeti     Bilgi işlem    
iyi sözlü ifade kabiliyeti     Müzik    

iletişim kurmayı sevme    
Ev idaresi, 
yemek yapma 

 
  

organizasyon kabiliyeti    El işleri    
aklında tutma kabiliyeti        
        

Belki bir şey daha dikkatinizi çekiyor?       diğer dersler: 
  
  
  

 

Kaynak: Berufswahl begleiten, ibw, 2008 
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