Оценяване Face-to face
Възраст:
Пол:
Училище:

1. Предпочитания за работна среда
Да

НЕ

Не мога
да
отговоря

ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

1. Мога да си сътруднича с други хора.
2. Харесва ми да работя в по-голяма група (5-10
човека).
3. Харесва ми да работя в по-малка група (1-5
човека).
4. Обичам да работя сам.

2. Основни умения

1. Мога да се адаптирам към работните часове.
2. Мога да използвам монети и банкноти в
ежедневието си.
3. Мога да поддържам чисто мястото около мен и
това ми харесва.
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3. Познавателни умения
Да

не

Не мога
да
отговоря

да

не

Не мога
да
отговоря

1. Чета книги, вестници, статии от интернет, за да
получа информация.
2.Обичам да откривам и да научавам нови неща.
3.Получаването на информация е причина да се
чувствам удовлетворен.
4.Мога да търся информация .
4. Мога да анализирам събраната от мен
информация .

4. Независимост/самодостатъчност

1. Мога да пътувам сам до желаната дестинация.
2. Мога да използвам банкова сметка.
3.Когато имам проблем , знам как да търся решение.
4. Възползвам се от помощта на други хора в
ежедневието си.
5.Възползвам се от помощта на институциите

Projekt „Osoby ze specyficznymi problemami w uczeniu się na rynku pracy. Ocena umiejętności.” jest realizowany
w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Numer projektu 2013-1-IT1-LEO04-042167.

5. Двигателни умения
ДА

Не

Не мога
да
отговоря

ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

1. Харесва ми да работя с ръцете си.
2. Харесва ми да поправям нещата.
3.Искам да науча как работят нещата.
4.Мога да сглобя нещо, за да работи.
5.Имам двигателен проблем.

6. Семейство и автономност

1. Живея сам.
2. Имам собствено семейство/съпруг или жена,
деца/.
3. Живея с родителите си, брат или сестра.
4. Моето жилищно положение е нестабилно.
5.Живея в център за социално подпомагане.
7. Здравен статус

1. Здрав съм.
2. Хронично болен съм.
3. Инвалид съм.
4. Взимам медикаменти постоянно.
5. Имам проблеми със стимуланти.
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8. Самочувствие/увереност
ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

НЕ

Не мога
да
отговоря

1. Мога да правя всичко.
2. Мога да уча много.
3.Няма да мога да науча много неща.
4.Няма да науча нищо.
5. Мога да се справям с проблеми.
6.Мога да се справям в стресови ситуации.

9. Мотивация за работа

1.Мога да започна всякаква работа, защото искам да
работя.
2.Знам какво искам да правя в моята професия.
3. Ще започна само работа, която искам да работя.
4.Не искам да работя, но трябва.

10. Професии, съответстващи на уменията и способностите
ДА
Интелектуална работа.
Физическа работа.
Работа без много движение.
Работа вкъщи.
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Работа навън.
Работа с много хора.
Работа, която се извършва самостоятелно.
Работа с наставник.

11. Социални умения
ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

1.Обичам да прекарвам времето си с хора и да
разговарям с тях.
2.Разбирам се с хората.
3. Искам да помагам на хората.
4. Обичам да съм сам.
5. Не обичам да работя с други хора.

12. Комуникативни умения
ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

1. Обичам да говоря с други хора.
2.Понякога не съм в състояние да говоря с други
хора.
3. Никога не започвам разговор.
4. Не обичам да говоря с другите.
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13. Грамотност
ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

1. Мога да чета.
2. Разбирам това, което чета.
3. Мога да броя.
4. Мога да броя пари.

14. Умения за независимост

1. Мога да пазарувам сам.
2. Мога да ползвам превозните средства сам.
3. Справям се сам със служебните въпроси.
4.Справям се сам с бюджета.

15. Управление на времето

1. Мога да си поставям срокове.
2. Мога да използвам времето си ефективно.
3.Никога не закъснявам.

16. Планиране и организиране
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ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

1. Мога да планирам какво трябва да правя.
2. Мога да се съсредоточа върху нещо за дълго
време.
3. Мога да правя няколко неща едновременно.
4. Обикновено постигам целите си.

17. Бариери пред наемането на работа/познавателни, социални или физически/
ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

ДА

ДА

Не мога
да
отговоря

1. Не мога да пътувам до отдалечено място.
2. За мен е проблем да говоря с непознати.
3. Нуждая се от едно и също място за изпълнение на
задълженията.
4. Имам проблеми с придвижването наоколо.

18. Възможност за работа

1. Предпочитам работа на пълно работно време.
2. Предпочитам работа на непълно работно време.
3. Предпочитам да работя вечер.
4.Предпочитам работа на смени.
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19. Предпочитания за работа
ДА

НЕ

Не мога
да
отговоря

1. Бих искал да работя в офис.
2.Бих искал ръчна работа /да не се налага дейност с
машини/.
3. Бих искал да помагам на другите.
4. Бих искал да работя на място, където мога да
изпълнявам различни задачи.
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