
FIȘĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ 

Matreial realizat în proiectul: “Invatamant VET la standarde scandinave pentru elevii cu dizabilitati din Romania” 
Finanțat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România 

EU LA SERVICI 

Scala de evaluare  1 2 3 4 5 

1. Care din caracteristicile de mai jos constituie  punctele tale forte? În ce măsură? 

 • Inteligenţa (să fiu logic, să am idei, să încerc să rezolv)      

 • Capacitatea de învăţare (să știu mai multe de la o 

săptămână la alta) 

     

 • Creativitatea (să găsesc idei noi și soluții noi)      

 • Memoria (să am informații și metode mai multe de la o 

săptămână la alta) 

     

 • Tenacitatea (să nu mă las, să tot încerc)      

 • Perseverenţa (să continui să fac, chiar și când este greu)      

 • Implicarea (serios) în muncă      

 • Aptitudinile (priceperi) manuale      

 • Aptitudinile de lider      

 • Aptitudinile matematice      

 • Aptitudinile literale      

 • Aptitudinile muzicale      

 • Altele (care?)      

2. Cum crezi că va evolua cariera ta? 

 • Va evolua treptat ascendent (voi fi mai bun de la o 

săptămână la alta) 

     

 • Va avea o evoluţie oscilantă (o zi așa, o zi așa)      

 • Nu mă voi integra bine în muncă      

 • Voi avea permanent (aproape zi de zi) nevoie de sprijin      

 • Voi cere mereu mai mult decât  mi se oferă      

 • Alte situaţii (care?)      

3. La ce crezi că te pricepi tu mai bine? 

 • Să comunic cu oamenii      

 • Să fac afaceri      

 • Să creez şi să aplic diferite idei      

 • Să ajut pe alţii      

 • Să execut diferite sarcini      

 • Să conduc un grup, o firmă      

 • Alte situaţii (care?)      

4. Ce profesie (meserie) crezi că ți s-ar potrivi cel mai bine (scrie primele şase profesii 

potrivite) 

 •  •  

 •  •  

 •  •  

 

Nume și prenume..................................................................  Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova  

Clasa ........................................ 


