
İnsanlarla olan çalışma ortamın nasıl olsun istersin? Hangisini en iyi yaparsın?İnsanlarla ne kadar iletişim halinde
olan bir iş istersin? (İş yaparken
yanında ekip arkadaşlarının olması
değil, karşında insanların olması)

Nasıl bir çalışma ortamında
çalışmak istersin?

01. 

%80 İnsanlarla, %20 Yalnız

%20 İnsanlarla, %80 Yalnız

%50 İnsanlarla, %50 Yalnız

Yaptığın işin sonucunda ne çıksın
istersin?

Bir şey üretmiş olayım

Var olan bir şeyi geliştireyim

İnsanları mutlu etmiş olayım

Bilimsel çalışmalar olsun

İkna ve pazarlık ederek,
duygu ve düşüncelerimi
aktararak, anlatarak, bilgi
vererek, karşılıklı konuşarak,
topluluk karşısında konuşarak

Dinleyerek, analiz ederek,
anlamaya çalışarak

İnsanlara yardım ederek,
Özel durumu olan insanlara
yardım ederek,
Sorunlarını çözerek

İnceleyerek
Dokunarak

Yöneterek, Koordine ederek

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

Rakamlarla, hesaplarla,
rakamları analiz ederek ve 
ilişkilendirerek,
Bilgisayarda rakamlarla

Bilgisayarda çizim yaparak,
Elle çizim yaparak
Fotoğraf, video çekerek
Renklerle ve şekillerle
Tasarım yaparak

Okuyup araştırarak, 
Analiz ederek ve ilişkilendirerek
Araştırarak, İnceleyerek

Net ve kesin verilerle

El becerisi
Küçük aletlerle

Büyük makinelerle

İnsan bedeni

Hayvan bedeni

Ahşap

Tekstil

Şekiller

Maddeler

Yazarak

Düşünüp fikir üreterek

Birden çok seçeneği işaretleyebilirsin

Hangi derslerle aran iyi, hangileriyle aran kötü

Bu bölümde her bir derse 1 ile 10 arasında puan ver lütfen

Matematik

Geometri

Fizik

Kimya

Biyoloji

Edebiyat

Türkçe

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Resim

Spor

Düzenli

Saat fark etmez

Kendi işim olsun

Freelance hizmet vereyim

MüzikDil

Düzensiz

Profesyonel hayatta
maaşlı çalışayım

Devlette çalışayım

Bu konuların hangi kısmında daha başarılısın?
Alt detayına inersen, asıl başarı nerede?

Başarılı olduğun konular, en iyi yaptığın -
diğer insanlardan daha iyi yaptığın işler
neler?

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

Bu işlerin nesinden keyif alıyorsun?

En keyfini kaçıran ve mecburen yaptığın İşler neler?
Neleri yapmayı sevmiyorsun? Kısa sürede yapmaktan
sıkıldığın işler neler?

En beceremediğin işler neler?

03. 

02. 

01. 

Laboratuar vb.

Ofis ortamı

Büyük bir bina (okul, tesis vb.)

Büyük bir bina (Fabrika, üretim tesisi
vb.)
Açık hava, arazi

İnsan olan her yer

Bilgisayar olan her
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10 Milyon liran olsa, çalışmak
zorunda olmasan, hayatını ne
yaparak geçirmek istersin?
Neden?

Hiç para kazanmadan, sadece temel
ihtiyaçlarını karşılayarak ne iş yapsan
mutlu olursun?

Çalışma saatlerin nasıl olsun istersin?

Ekip içinde, ekibin bir
parçası olarak

Yazarak, yazışarak, yazılı 
 iletişim kurarak

Lütfen cevapları olmak istediğin kişiye göre değil, sahip olduğun özelliklere ve yeteneklerine göre vermeye
çalış. Elbette isteklerini de göz ardı etme, ancak istediğin ancak yapamadığın konular yerine hem istediğin
hem yapabildiğin konularda daha başarılı olacağını unutma. KENDİNİ TANIMA, HEDEF BELİRLEME

Seçeceğin mesleği nasıl yapmak
istersin?


