FIȘĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ

CUM SUNT AZI, CUM VOI FII CÂND TERMIN ȘCOALA
Bifează (faci un X-cu pixul sau la calculator) în tabelul de mai jos aptitudinile, deprinderile, abilitățile,
calitățile personale pe care consideri că le ai, dar și pe cele pe care crezi că le poți dezvolta mai târziu.
Aptitudini, deprinderi, abilităţi, calităţi personale

Prezente
(cele ce azi le aveți)

Posibil a fi
dezvoltate
(cele ce le veți
avea în viitor)

Adaptabil (care se obișnuiește repede)
Atent la detalii (să nu scapi ceva)
Spirit de competiţie (îi place să se întreacă cu colegii)
Creativ (care face lucruri interesante / speciale)
Cu iniţiativă (are mereu idei, curajos )
Capabil de entuziasm (face treaba cu bucurie)
Imaginativ (gasește soluții, rezolvări bune)
Calităţi de lider / conducător (este un bun șef)
Calităţi de negociator / mediator (cel care rezolvă
certurile)
Grijă pentru oameni
Grijă pentru animale
Bun organizator / planificator
Cu calm şi răbdare
Perseverent (persoană ce muncește mult în fiecare zi)
Cu tonus (energie, formă fizică) pozitiv / optimist /
încrezător
Persoană de încredere
Cu calităţi pentru a vinde
Bun vorbitor în public
Aptitudini (priceperi) tehnice
Aptitudini (priceperi) manuale
Aptitudini (priceperi) pentru informatică
Bun sfătuitor / îndrumător
Cu dragoste pentru copii
Bun desenator
Aptitudini (talent) pentru a învăţa pe alţii
Spirit de observaţie (căruia îi vi repede ideile)
Simţul ordinii şi curăţeniei
Bun executant
Bun controlor / inspector
Bun interpret (înțelege repede ce spun colegii/șeful)
Aptitudini (priceput) pentru calcul / evidenţe contabile
Capacitate (priceput) de a lua rapid decizii corecte
Bună dexteritate manuală (să faci lucruri cu mâinile)
Simţ estetic (frumos)
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Spirit de aventură
Bună acuitate auditivă (să audă mesaje și atunci când
vocea nu colegilor nu e clară)
Bună acuitate vizuală (să vadă detalii în jurul său)
Bun şofer
Spirit de aventură
Bună stăpânire de sine (calm)
Loial (cinstit, corect)
Simţ practic
Capacitatea (priceput) de a rezolva probleme
Nume și prenume.................................................................. Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova
Clasa ........................................
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