PRZYKŁADOWE PYTANIA, JAKIE MOŻESZ SOBIE ZADAĆ

- O SOBIE Zanim zadecydujesz, w jakiej szkole chcesz kontynuować naukę,
poświęć trochę czasu i znajdź odpowiedzi na poniższe pytania.
Poznanie siebie to klucz do trafnego wyboru szkoły i zawodu,
a tym samym klucz do Twojej zawodowej i osobistej satysfakcji.





Co jest dla Ciebie ważne – zarówno w życiu, jak i w przyszłym
zawodzie? To dobry czas, żeby się zastanowić  Przykładowa lista
priorytetów i wartości: czas dla rodziny, przyjaciół i na życie prywatne,
możliwość podróżowania, mieszkanie w określonym miejscu, szansa
na awans, wysokie zarobki, robienie rzeczy ważnych lub pożytecznych,
możliwość rywalizacji, prowadzenie własnej firmy, branie
odpowiedzialności i kierowanie innymi, jasno określone zadania
zawodowe, elastyczny czas pracy, stabilność zatrudnienia.
Czego najbardziej chciałbyś się nauczyć? (nie tylko w szkole)
W czym chciałbyś być dobry?

• Co lubisz, a czego nie lubisz robić w czasie wolnym?
• Gdzie najchętniej spędzasz czas wolny?
• Czy jest jakaś aktywność/dziedzina, którą mógłbyś nazwać swoją
pasją/hobby?
• Czy lubisz wyszukiwać informacje na określone tematy?
Jakie to tematy?
• Jakie swoje umiejętności lubisz rozwijać?
• Co nowego chciałbyś nauczyć się robić?









Jakie przedmioty szkolne lubisz najbardziej?
Jakie dokładnie zagadnienia w ramach tych przedmiotów interesują
Ciebie najbardziej?
Czy jest przedmiot, który interesuje Ciebie tak bardzo, że wyszukujesz
dodatkowe informacje i poszerzasz swoją wiedzę lub rozwijasz związane
z nim umiejętności?
Jakie przedmioty szkolne są Twoją mocną stroną? (masz wrażenie,
że wiedza szybko „wchodzi” Ci do głowy: dobrze i sprawnie radzisz sobie
z ich nauką, jesteś uzdolniony w ich zakresie)
Czy brałeś udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach? Jakich?
Czy uczęszczasz na zajęcia pozaszkolne, np. koła zainteresowań? Jakie
to zajęcia?



























Czy lubisz poznawać nowych ludzi?
Czy lubisz rozmawiać z ludźmi?
Kiedy czujesz się najlepiej – ucząc się/pracując w dużej grupie, małym
zespole, a może wolisz uczyć się/pracować sam?
Czy lubisz być liderem zespołu?
Czy lubisz występować na forum – prezentować coś lub zabierać
publicznie głos?
Czy dobrze współpracujesz w grupie?
Jak określiłbyś swoją kondycję fizyczną? Czy jesteś osobą zwinną?
Wytrzymałą fizycznie? Szybką? Silną?
Czy masz jakieś problemy ze zdrowiem?
Chorujesz na coś przewlekle? Musisz przyjmować leki na stałe? Jesteś
pod stałą opieką lekarza specjalisty?
Czy są jakieś aktywności, których zabronił Ci lekarz?
Czy jesteś osobą energiczną, bardzo aktywną, której wszędzie „pełno”,
czy też spokojną, lubiącą pracować i działać w ciszy, we własnym
rytmie?
Czy lubisz, kiedy wokół Ciebie dzieje się dużo nowego, czy też
preferujesz sytuacje i zadania, które dobrze znasz?
Co umiesz robić najlepiej?
W jakiej dziedzinie jesteś dobry? (masz wiedzę i umiejętności w tym
obszarze)
Co jest Twoją mocną stroną?
W jakiej dziedzinie mógłbyś nazwać siebie mistrzem? (masz uzdolnienia
w jej zakresie)
Co mógłbyś nazwać swoim talentem? Do czego masz „wrodzony dar”?
Każdy z nas ma talenty – warto je odkryć.
Wymień przynajmniej 10 swoich zalet – cech, które pozytywnie Cię
wyróżniają.
Co przychodzi Ci wolniej lub z trudem?
Co uważasz za swoją największą wadę?
Czy jest coś, czego nie potrafisz robić?
Co sprawia Ci trudność lub powoduje dyskomfort – np. wykonywanie
zadań wymagających uzdolnień artystycznych, przebywanie na dużej
wysokości itp.

