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Ο εαυτός µου –Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Είµαι…
εργατικός/η δηµιουργικός/η εργάζοµαι καλά µόνος/η µου
επίµονος/η τελειοµανής µαθαίνω γρήγορα

ευσυνείδητος/η ευέλικτος/η αρθρώνω καθαρά

πρωτότυπος/η συµπονετικός/η ανοικτός/η σε νέες ιδέες
ανοικτόµυαλος/η αναλυτικός/η ήρεµος/η
αναίσθητος/η καινοτόµος/α ευαίσθητος/η
ειλικρινής αξιόπιστος/η διεκδικητικός/η
περίεργος/η ριψοκίνδυνος/η έχω αυτοπεποίθηση

νοικοκυρεµένος/η δραστήριος/α αποφασιστικός/η
ενθουσιώδης υποµονετικός/η απολαµβάνω την πίεση

φιλικός/η σταθερός/η καλά οργανωµένος/η
επιµελής επινοητικός/η έτοιµος/η για δράση
διακριτικός/η ακριβής απολαµβάνω τις προκλήσεις

αφοσιωµένος/η αυστηρός/η ενδιαφέροµαι για τους ανθρώπους

επιφυλακτικός/η πιστός/η ενδιαφέροµαι για το αποτέλεσµα

περιπετειώδης γενναιόδωρος/η ψύχραιµος (υπό πίεση)
πειθήνιος/α θαρραλέος/α έχω αυτοέλεγχο
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Ο εαυτός µου - Ενδιαφέροντα

Μου αρέσει να…
ΠΡ1 Κατασκευάζω αντικείµενα
ΕΡ1 Εξερευνώ καινούργια πράγµατα
ΚΑ1 Χορεύω ή να τραγουδώ ή να ζωγραφίζω
ΚΟ1 Βοηθάω τους φίλους µου όταν µου το ζητούν
ΕΠ1 Οργανώνω σχέδια δράσης
Ο∆1 Συλλέγω αντικείµενα
ΠΡ2 Φροντίζω ζώα
ΚΑ2 Συµµετέχω σε θεατρικές οµάδες ή γράφω µικρές ιστορίες
ΕΡ2 Ασχολούµαι µε πνευµατικά παιχνίδια
ΚΟ2 Παίρνω µέρος σε οµαδικές δραστηριότητες
ΕΠ2 Καθοδηγώ και να ασκώ επιρροή στους άλλους
Ο∆2 Είναι ο χώρος µου καθαρός και τακτοποιηµένος
ΠΡ3 Περιποιούµαι και να καλλιεργώ φυτά
ΕΡ3 Ασχολούµαι µε τους υπολογιστές
ΚΑ3 Μαθαίνω να παίζω κάποιο µουσικό όργανο
ΚΟ3 ∆ιδάσκω σε παιδιά ή ενήλικες
ΕΠ3 Λύνω προβλήµατα θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό µου
Ο∆3 Εργάζοµαι σε γραφείο
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Ο εαυτός µου - Ικανότητες/δεξιότητες

Ικανότητες
- όραση, ακοή, αφή (αισθητηριακές)
- συντονισµός και επιδεξιότητα κινήσεων, ρυθµός, σπορ (κινητικές)
- κατανόηση µηχανικών λειτουργιών (µηχανικές)
- µνήµη, αντίληψη χώρου, παρατήρηση, φαντασία, µαθηµατική, γλωσσική (νοητικές)
- µουσική, εικαστικά, υποκριτική (καλλιτεχνικές)
∆εξιότητες. Μπορώ να…
- επικοινωνώ άµεσα και σωστά, γραπτά ή προφορικά, µε τους άλλους (επικοινωνίας)
- προσαρµόζοµαι σε νέες συνθήκες, ιδέες, καταστάσεις (προσαρµοστικότητας)
- διαχειρίζοµαι και να οργανώνω σωστά το χρόνο µου (διαχείρισης χρόνου)
- παρουσιάζω τον εαυτό µου, τις ικανότητές µου, το έργο µου (αυτοπαρουσίασης)
- παίρνω αποφάσεις έγκαιρα µε ορθό και αποτελεσµατικό τρόπο (λήψης απόφασης)
- παίρνω πληροφορίες και να τις αξιοποιώ (αναζήτησης και χρήσης πληροφοριών)
- δέχοµαι καινούργιες ιδέες και δεν διστάζω να τις υιοθετώ (αποδοχής καινοτοµίας)
- βρίσκω νέες εναλλακτικές λύσεις, όταν αλλάζουν οι συνθήκες (ευελιξίας)
Επίτευγµα. Σηµείωσε µια επιτυχία για την οποία νοιώθεις περήφανος…
- Τι έκανες για να πετύχεις το στόχο σου
- Τι έµαθες για τον εαυτό σου από αυτήν την εµπειρία
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Ο εαυτός µου - Αξίες

Θέλω (είναι σηµαντικό για µένα):
� Υπευθυνότητα

� Αναγνώριση από τους άλλους

� Φήµη

� Ευκαιρίες να συναναστρέφοµαι µε κόσµο

� Αίσθηµα επιτυχίας

� Ευκαιρίες να λύνω νέα και δύσκολα προβλήµατα

� Οικονοµική άνεση

� ∆υνατότητα να παίρνω αποφάσεις

� ∆ράση και ποικιλία

� Απουσία πιέσεων – συγκρούσεων
� Κύρος- κοινωνικό γόητρο
� Ταξίδια – συχνές µετακινήσεις
� Ασφάλεια και µονιµότητα

� Ευκαιρίες για προσφορά υπηρεσιών στους άλλους

� ∆υνατότητα καλλιέργειας των ικανοτήτων µου

� ∆υνατότητα έκφρασης δηµιουργικότητας –πρωτοτυπίας
� ∆υνατότητα να επιβάλλω στους άλλους τις απόψεις µου

� Ανεξαρτησία- αυτονοµία
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Ο εαυτός µου Βιβλιογραφία - Επικοινωνία
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