
Merhaba Genç!
Kafanın karışıklığını gidermek, seni tanımak ve sana uygun bölümü bulman için sana destek olmak amacıyla bu formu seninle paylaşıyoruz. 
Lütfen önce tüm soruları oku, sonra cevapla.

KARİYER DANIŞMANLIĞI GÖRÜŞME FORMU

Adı - Soyadı :       Lise :

Türkiye 1.si olsan ne seçerdin?
Her üniversite ve bölüme girebiliyor olsan ne seçerdin?

Özellikle istediğin meslek ve bölüm ne?
Bugüne kadar  hede�ediğin bölüm için ne yaptın?

10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını hayal et, 
kendini nerede ne yaparken görüyorsun?

Neleri yapmayı çok seviyorsun?
14 - 15 saat hiç durmadan ne yapsan sıkılmazsın?
Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın işler neler?

En iyi ne yaparsın?
Diğer İnsanlardan daha iyi ne yaparsın?

Neleri yapmayı sevmiyorsun?
Birkaç saat ne yapınca sıkılırsın?

Bize kısaca kendinden bahseder misin? Gelecek hede�erin neler? 
Ne gibi projeler / işler yapmayı düşünüyorsun?

% 80 İnsanlarla, % 20 Yalnız

% 20 İnsanlarla, % 80 Yalnız

% 50 İnsanlarla, % 50 Yalnız

Yalnız çalışırken nasıl bir çalışma şeklini istersin? 
Hangisini en iyi yaparsın?

İnsanlarla olan çalışma ortamı nasıl olsun istersin? 
Hangisini en iyi yaparsın?

Rakamlarla, hesaplarla
Rakamları analiz ederek ve 
ilişkilendirerek
Bilgisayarda rakamlarla

Bilgisayarda çizim yaparak
Elle çizim yaparak
Fotoğraf ya da video çekerek
Renklerle ve şekillerle 
Tasarım yaparak

Okuyup araştırarak
Analiz ederek ve ilişkilendirerek
Araştırarak, inceleyerek

Küçük Aletlerle
Büyük Makinelerle
İnsan Bedeni
Hayvan Bedeni

Ahşap
Tekstil
Şekiller
Maddeler 

Bir şey üretmiş olayım

Var olan bir şeyi geliştireyim

İnsanları mutlu etmiş olayım

Bilimsel çalışmalar olsun
Birden çok seçenek işaretliyebilirsiniz.

İnsanlara yardım ederek
Özel durumu olan insanlara 
yardım ederek
Sorunlarını çözerek

Yazarak

El Becerisi

İkna veya pazarlık ederek
Duygu ve düşüncelerimi 
aktararak
Anlatarak, bilgi vererek
Bire bir konuşarak
Topluluk karşısında konuşarak

Dinleyerek, analiz ederek
Anlamaya Çalışarak

İnceleyerek
Dokunarak

Yazarak

Ekip içinde ekibin parçası olarak Yöneterek, koordine ederek
Net ve kesin verilerle Düşünüp �kir üreterek
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Nur Erdem ÖZEREN tarafından hazırlanmıştır.

Hangi derslerle aran iyi,  hangi derslerle aran kötü?

Fizik
Kimya
Biyoloji

Matematik
Geometri

Edebiyat
Türkçe

Tarih
Coğrafya
Felsefe

Dil

Bu bölümde sevdiğiniz ders grubuna “+”,   sevmediklerinize “-”;   nötr olduklarınızı boş bırakabilirsiniz.

Of is ortamı

Laboratuar vb.

Büyük bir bina (Fabrika, okul, vb.)

Dış mekan Düzenli

Çalışma saatlerin nasıl olsun istersin?

Nasıl bir çalışma ortamında
çalışmak istersin?

İnsanlarla ne kadar iletişim
halinde olan bir iş istersin?

İşin sonucunda ne çıksın?

Saati fark etmez Evet

Seçeceğin meslekte kendi işini yapma imkanın olsun ister misin?

Hayır


