MESLEKİ EĞİLİMİ TANIMA ENVANTERİ

(METE)

MESLEKİ EĞİLİMİ TANIMA ENVANTERİ
YÖNERGE
Bu envanter meslek, alan ve dal seçimi konusunda
tercihlerinizi ve eğiliminizi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Vereceğiniz cevaplar doğru yönlendirilebilmeniz için önemlidir. Bu
yüzden, cevaplarınızı samimi ve içinizden geldiği gibi veriniz.
Ölçekteki ifadeleri okuduktan sonra cevap kâğıdında size uygun
gelen seçeneği işaretleyiniz.

Örnek:
Evet
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Hayır O

Bir işe başlamadan önce plan yaparım.
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Değerlendirme Ölçütleri
Elektronik aletlere merak duyarım.
Binaların nasıl yapıldığını merak ederim.
Teknolojik yenilikleri takip ederim.
Ekip hâlinde çalışmaktan hoşlanırım.
Yaratıcı, farklı fotoğraflar çekmeyi severim.
Düşündüklerimi düzgün bir şekilde yazıyla ifade edebilirim.
Genellikle grafikler, simgeler öğrenmemi daha da kolaylaşır.
Radyo, televizyon ve bilgisayarların çalışma sistemini merak
ederim.
Çalışırken içinde şekil ve resimlerin çok olduğu materyalleri
tercih ederim.
Bilim teknik müzelerine ilgi duyarım.
Farklı kültürlere ait yemekleri tatmaktan hoşlanırım.
Bir işe başlamadan önce plan yaparım.
Bilgisayarda farklı çizim ve tasarımlar yapmayı severim.
Renklerin uyumuna dikkat ederim.
Mekanik eşyaların nasıl çalıştığını merak ederim.
Ellerimi hızlı bir şekilde kullanabilirim.
Evdeki küçük tamir ve bakım işlerini severek yaparım.
Gerektiğinde gürültülü ortamlarda da çalışabilirim.
Çalışırken ellerimin yağlanması, kirlenmesi beni rahatsız etmez.
Çocuklarla iletişimim her zaman iyidir.
İlk defa gördüğüm yeni teknolojik cihazı kolaylıkla kullanabilirim.
İncelik ve hassasiyet gerektiren işleri (saat, cep telefonu tamiri
gibi) yapabilirim.
Düzgün ve hızlı not tutabilirim.
Mobilya tanıtım fuarlarını gezmekten hoşlanırım.
Metal ürünlerin nasıl yapıldığını merak ederim.
Kas gücü gerektiren işleri rahatlıkla yapabilirim.
Bir ustayı televizyon tamir ederken seyretmek hoşuma gider.
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Değerlendirme Ölçütleri
Arabaların çalışma sistemlerini merak ederim.
Evdeki musluk bozulduğunda tamir edebilirim.
Afiş, broşür, davetiye gibi ürünlerin tasarımları ilgimi çeker.
Bir ürünü kurulum kılavuzuna bakarak monte edebilirim.
Kişisel bakımıma özen gösteririm.
Giydiklerimin uyumlu olmasına dikkat ederim.
Çevre koruma faaliyetlerinin gerekli olduğunu düşünüyorum.
Çamurdan ya da oyun hamurundan değişik şekiller veya eşyalar
yapmak hoşuma gider.
Binaların mimari yapıları ilgimi çeker.
Araba modellerini öğrenmeye çalışırım.
Mutfak işlerinde tertip, düzen ve temizliğe önem veririm.
Günlük hayatı kolaylaştıracak eşyalar tasarlamak hoşuma gider.
El becerisi gerektiren işleri özenle yaparım.
Elektronik cihazları söker takarım.
Eşyalarda ahşap motifli, ahşaptan yapılmış ürünleri tercih
ederim.
İsimleri aklımda rahatlıkla tutabilirim.
Farklı yazı stillerini araştırmak ve bunlarla yazı yazmak bana
eğlenceli gelir.
Plan yapmak ve grafikler hazırlamak hoşuma gider.
Sanatın toplumun gelişmesi için önemli olduğuna inanıyorum.
Bilim teknik dergilerine ilgi duyarım.
Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışmak hoşuma gider.
Yaşlı insanların kişisel bakımlarını yapabilirim.
Kendi kendime değişik elbise modelleri çizmeye çalışırım.
Kültürel değerlerle ilgili sanat eserleri ilgimi çeker.
Çizgi, biçim, doku, renk gibi unsurları, resim teknikleri ile
uygulamaya istekliyimdir.
İki ve üç boyutlu biçimlendirmiş çalışmaları algılayabilirim.
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Değerlendirme Ölçütleri
Kumaşlarla uğraşmak hoşuma gider.
Şekillerdeki renk ve çizgi detaylarını ayırt edebilirim.
Basit matematiksel işlemleri zihinden kolayca yaparım.
Pasta ve/veya yemek yapmak hoşuma gider.
El aletleri ile (çekiç, tornavida, pense gibi ) uğraşmayı severim.
Kumaş mağazaları dikkatimi çeker ve buralara gitmekten
hoşlanırım.
Hesap işlerinde çok dikkatliyimdir.
Genellikle ayrıntılara dikkat ederim.
Çalışma masamı düzenli tutarım.
Şarkıların ritim ve seslerini kolayca hatırlayabilirim.
Sayılarla uğraşmaktan hoşlanırım.
Bana verilen bir sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye
çalışırım.
Ekonomik gelişmeleri takip ederim.
Arkadaşlar arasındaki bir tartışmayı yatıştırmayı başarabilirim.
Markette alışveriş yaparken fiyat karşılaştırması yaparım.
Gerektiğinde insanları kolayca ikna edebilirim.
Alışveriş merkezlerinde ilk gittiğim yer teknoloji mağazalarıdır.
Çocuklara karşı sabırlıyımdır.
Yapacağım işleri geleceği düşünerek yaparım.
Demir, çelik gibi metal malzemelerden bir şeyler yapmak hoşuma
gider.
İnsanlarla kolay iletişim kurabilirim.
Bilgisayarda yazı yazmak hoşuma gider.
Ders kitaplarım ve defterlerim tertipli, düzenlidir.
Moda dergileri ve moda programları ilgimi çeker.
Değişik pastaları yapmayı denerim.
Güvenilir birisiyim, iyi sır saklarım.
Bana verilen bir görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırım.
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Değerlendirme Ölçütleri
81 Temiz, düzenli ve zevkli bir giyim tarzım vardır.
82 Bilimsel faaliyetlere, projelere, yarışmalara katılmak hoşuma
gider.
83 Herhangi olumsuz durumla karşılaştığımda soğukkanlı
davranabilirim.
84 Kan görmek beni etkilemez.
85 Aldığım ürünün etiket özelliklerine dikkat ederim.
86 Yeni girdiğim bir ortama kolaylıkla uyum sağlayabilirim.
87 Ne istediğini ve ne yaptığını bilen birisiyimdir.
88 Gıda üretimiyle ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederim.
89 Evdeki bozuk elektronik aletleri tamir etmeye çalışırım.
90 Parçalara ayrılmış bir bütünü yeniden birleştirmeyi kolayca
yapabilirim.
91 Dantel ve yün örmek, dikiş dikmek gibi el becerisi gerektiren
işleri severim.
92 Televizyondaki yemek programlarını izlemeyi severim.
93 Giysilerimin ütülü olmasına özen gösteririm.
94 Sanatsal faaliyetlere katılmak hoşuma gider.
95 Pastanelerdeki pastalar ve pasta süslemeleri ilgimi çeker.
96 Güler yüzlü ve sempatik bir kişiliğe sahibim.
97 Çanta yapımı, takı tasarımı, elbise süsleme gibi konulara ilgim
vardır.
98 Çocukları görünce sarılmak, öpmek, sevmek isterim.
99 Değişik yemekler yapmayı severim.
100 Bilgisayarın farklı programlarını öğrenmek için araştırma
yaparım.
101 Deney yapmak gibi keşfedici faaliyetleri severim.
102 Bir işin sonuçlanmasını kararlılıkla beklerim.
103 Farklı kimyasal kokuların olduğu ortamlarda çalışmaktan
rahatsızlık duymam.
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Değerlendirme Ölçütleri
104 Sayıları, tarihleri aklımda kolayca tutabilirim.
105 Yapılacak işleri önceliğine göre sıraya koyarım.
106 Alışveriş merkezlerine gittiğimde önce tekstil ürünleri satan
mağazaları gezmeye çalışırım.
107 Tozlu ortamlarda çalışmak beni rahatsız etmez.
108 Söküklerimi dikebilirim.
109 Modayı yakından takip ederim.
110 Ütü yapmayı severim.
111 El işleri ile ilgili işlerde bir ürünü yaparken sabırlıyımdır.
112 Huzurevlerinde veya rehabilitasyon merkezlerinde gönüllü
çalışmak isterim.
113 Kıyafetlerime değişik malzemelerle süsleme yapmaktan
hoşlanırım.
114 Gıda maddesi alırken son kullanma tarihine dikkat ederim.
115 Cetvel kullanarak düzgün çizimler yapabilirim.
116 Mağazalarda kozmetik reyonlarını gezmeyi severim.
117 Yaptığım yemek veya pastaları misafirlere sunmaktan zevk alırım.
118 El işine yönelik hazırlanmış dergileri okumayı severim.
119 Bir kere gittiğim bir adresi bir dahaki sefere kolayca bulabilirim.
120 Kumaş, yün, dantel gibi malzemelerle değişik çalışmalar
yapmaktan hoşlanırım.
121 Yöresel el sanatları ilgimi çeker.
122 Etnografya ( kültür) müzelerini gezmeyi severim.
123 Çeşitli malzemelerden oyuncaklar yapmaktan hoşlanırım.
124 Televizyonda sağlıkla ilgili programları takip etmeye çalışırım.
125 Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilirim.
126 Halı ve kilim motiflerinin desenlerini çizebilirim.
127 Seyahat etmekten hoşlanırım.
128 Çocuklarla değişik oyunlar oynamayı, şarkılar söylemeyi ve onlara
hikâyeler anlatmayı severim.
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Değerlendirme Ölçütleri
129 Yaşlı insanlarla sohbet etmekten hoşlanırım.
130 Yaşadığım ortamın temiz ve düzenli olmasını önemserim.
131 Ailemden biri hastalandığında onun ilaçlarını düzenli bir şekilde
almasına yardımcı olabilirim.
132 Başkalarının saçına şekil vermeyi severim.
133 Çocuk filmlerini izlemeyi severim.
134 Konuşmam düzgün ve akıcıdır.
135 Bir evin dekorasyonu ya da bulunduğum ortamların tertip
düzeniyle ilgilenmek hoşuma gider.
136 Çevremdeki insanlara yardımcı olmak beni mutlu eder.
137 Oyuncak mağazalarını/reyonlarını dolaşmaktan hoşlanırım.
138 İnsanların duruşundan, yüz ifadelerinden ne hissettiğini
anlayabilirim.
139 Uzun süre laboratuar ortamlarında çalışmaktan rahatsızlık
duymam.
140 El sanatlarıyla ilgili mağaza, fuar, kermes gibi yerlere gitmekten
hoşlanırım.
141 Kritik durumlarda en uygun kararı verebilirim.
142 Uykusuzluğa dayanabilirim.
143 Sınıf arkadaşlarımla kolayca iş birliği yapabilirim.
144 Genelde dinleyici olmayı tercih ederim.
145 Yaşlı insanlara hoşgörülü ve sabırlı davranabilirim.
146 Lokantalarda, otellerde gördüğüm yemek masasının tertip ve
düzenleri dikkatimi çeker.
147 Çoğu zaman yaptığım işi en kısa zamanda bitirmeye çalışırım.
148 Bilgisayarı eğlence dışı amaçlar için de kullanırım.
149 Çocukların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek hoşuma gider.
150 Gerektiğinde risk almaktan kaçınmam.
151 Yaralı bir kişiye yardım etmek gerektiğinde soğukkanlı
davranabilirim.
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Değerlendirme Ölçütleri
Düzenli olarak spor yaparım.
Değişik kozmetik ürünler dikkatimi çeker.
Makine tamir işlerini izlemek hoşuma gider.
Masraflarımın düzenli kaydını tutarım.
İnternette el işine yönelik hobi sitelerinde dolaşmayı severim.
Gördüğüm bir saç modelini kendim uygulayabilirim.
Şarkı sözlerini kolayca ezberleyebilirim.
Kafamda tasarladığım bir nesneyi kâğıda üç boyutlu olarak
çizebilirim.
160 Fıkralar ve hikâyeler anlatarak insanları eğlendirmekten
hoşlanırım.
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