Özellikler ve yetenekler
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..

 Lütfen formu doldurunuz ve ebeveynlerinizden ve arkadaşlarınızdan da doldurmalarını rica
ediniz.
 Burada belirtilmemiş, ancak sizin üstün yönlerinizden olan özellikleri ve yetenekleri ekleyiniz.
 Sonuçları karşılaştırınız.
 Eğer kendi kendinizi değerlendirmeniz ile başkalarının sizi değerlendirmesi arasında büyük
farklar varsa, bunun neden böyle olduğunu düşününüz. Farklı değerlendirmeleri
ebeveynlerinizle ya da arkadaşlarınızla tartışarak ortak bir payda bulunuz.

Benim kişisel özelliklerim

daha çok
evet

daha çok
hayır

metanetli
dengeli
coşku kabiliyeti olan
strese dayanıklı
dürüst
kişisel gayretli
değişken
dostça
sabırlı
doğru
yardımsever
nezaketli
iletişime eğilimli
girişken
konsantre olma yetenekli
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Benim kişisel özelliklerim

daha çok
evet

daha çok
hayır

yaratıcı/hayal gücü güçlü
eleştirme kabiliyeti olan
moda bilinci olan
iyimser
özgüvenli
titiz
sosyal açıdan kişisel gayretli
düzgün ve iyi konuşan
teknik açıdan kabiliyetli
toleranslı
çok yönlü
öğrenme merakı
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Benim bedensel özelliklerim

daha çok
evet

daha çok
hayır

daha çok
evet

daha çok
hayır

Güç, metanet
Parmak ve el becerisi
iyi bir kulak
alerjiye aşırı duyarlı
hareketlilik
yüksekte başın dönmemesi
göz keskinliği
iyi tad alma ve koklama duyusu
renk körü olmama

Benim kişisel yeteneklerim/bilgilerim
genel öğrenme yeteneği
aklında tutma kabiliyeti/hafıza
üç boyutlu hayal gücü
tasarlama yeteneği, yaratıcılık
reaksiyon kabiliyeti
konsantrasyon kabiliyeti
fiziki strese dayanma kapasitesi
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Benim kişisel yeteneklerim/bilgilerim

daha çok
evet

daha çok
hayır

uyum yeteneği
çok yönlülük
kendi başına hareket etme kabiliyeti
söz geçirme kabiliyeti
iletişim yetenekleri
dilsel ifade kabiliyeti
sözel ifade kabiliyeti
girişkenlik
Ekip olarak çalışma yeteneği/
birlikte çalıma kabiliyeti
satış yetenekleri
organizasyon becerisi
mantıklı düşünme
sayısal yetenek, hesap kabiliyeti
teknik anlayış
duyarlılık
hayvanlarla iyi ilişkiler/hayvan sevgisi
doğaya bağlılık/doğa sevgisi
insanlarla iyi ilişkiler
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