ERDEKLODESEM
Az alábbiakban tevékenységeket fogsz találni, válaszd ki azt a hármat közülük, amelyet
szívesen végeznél (olyanokat is választhatsz, amelyeket még nem próbáltál, de volna kedved
hozzá). A kiválasztott kedvelt tevékenységek mellé a + jelet írd be a kockákba. Ugyanebből a
listából válassz három olyan tevékenységet, amelyet biztos, hogy nem szeretnél végezni. A
kiválasztott nem kedvelt tevékenységek mellé a – jelet írd be a kockákba.

1.

Társaságba járni.

2.

Egy erdészt ellenőrző körútján kísérni.

3.

Idegen nyelven beszélni.

4.

Adatok nyilvántartására szolgáló kérdőív készítésében részt venni.

5.

Segélyakciók szervezésében részt venni (pl. élelmiszergyűjtés,
ruhagyűjtés)

6.

Kísérletekben részt venni, alkatrészekből összeállítani egy működő
szerkezetet.

7.

Számolási, informatikai feladatokat többféleképpen megoldani.

8.

Kirakatokat berendezni, falfelületet díszíteni.

9.

Választható sportágban teljesítményre törekedni.

10. Koncerteken aktívan részt venni.
11. Pénzügyi, gazdasági döntésekről gondolkodni.

A következőkben 11 online film kitalált címét soroljuk fel.
Válaszd ki belőle azt a hármat, amelyre szívesen szánnál időt és végig is néznéd, + jelet
tegyél a kockába.
Válaszd ki belőle azt a hármat, amelyre nem áldoznál időt, – jelet tegyél a kockákba.
1.

Vidám esték
Ifjúsági szórakoztató film

2.

Természetbarát
A természet szépségeit és érdekességeit bemutató film

3.

Írjunk együtt
Irodalmi és nyelvi játékokat bemutató film

4.

Manager
A különböző irodai munkákat és eszközöket sztori keretében
bemutató film

5.

Emberek képekben
Különböző emberi sorsokat, egyéni teljesítményeket, gyógyulásokat,
kutatási eredményeket elérő embereket bemutató film

6.

Űrkalandok
A legújabb technikai eredményeket az űrrepüléshez kapcsolódó
érdekes sztorikat bemutató film

7.

Számolj X-szel
Matematikai és számítástechnikai témakörből válogatott izgalmas
történetek eredményeket a film

8.

A kritikus
Irodalomról, képzőművészetről szóló értékelések, film részletek
bemutatását tartalmazó videó

9.

Szurkolók
Különböző sportágak ismertetését bemutató film

10.

Koncert
Különböző zenei irányzatokat, kis- és nagyzenekarokat bemutató
film

11.

A bankár
Pénzügyi, külföldi és belföldi gazdasági kérdéseket elemző film

Értékelőlap
Írd be a + jellel jelölt kérdések sorszámát, emelkedő sorrendben!
Tevékenységek
Filmek

Nézd meg, hogy a két sorban vannak-e azonos számok! Ha mind a két sorban azonos számot
találsz, annak olvasd el a megnevezését és a rövid ismertetőjét. Ez a rád jellemző érdeklődési
irány, amely érdeklődési irányok csak egyszer fordulnak elő, egyszer választottad azt a számot
az már kevésbé jellemzi az érdeklődésedet.
Írd be a – jellel jelölt kérdések sorszámát, emelkedő sorrendben!
Tevékenységek
Filmek
Nézd meg, hogy a két sorban vannak-e azonos számok! Ha mind a két sorban azonos számot
találsz, annak olvasd el a megnevezését és a rövid ismertetőjét. Ez a rád legkevésbé jellemző
érdeklődési terület.

Érdeklődési irányok
1. Szabadidőt kellemesen eltölteni
Az érdeklődés a társaság, a szórakozás, a humor felé irányul.
2. Biológiával foglalkozni
Az érdeklődés a természet jellemzései, érdekességei, növények, állatok felé irányul.
3. Irodalom és nyelvek
Az érdeklődés a könyvek a nyelvi fejtörők és más nyelvek felé irányul.
4. Adminisztrációval, politikával foglalkozni
Az érdeklődés az ügyek elintézése, a nyomtatványok készítése, kitöltése felé fordul.
5. Szociális (társadalmi) tevékenységgel foglalkozni
Az érdeklődés más emberek nehézségeinek, problémáinak megoldására irányul.
6. Természettudományokkal foglalkozni
Az érdeklődés a világ összefüggéseinek megértésére, a levegő, víz, természeti törvények
megismerésére és műszaki jellegű kérdések felé irányul.
7. Matematikával foglalkozni
Az érdeklődés a számok és számítógépek világa felé fordul.
8. Művészettel foglalkozni
Az érdeklődés az új dolgok létrehozása, ábrázolása felé fordul.
9. Sport
Az érdeklődés a különböző sporttevékenységek, a versenyek, teljesítmények felé fordul.
10. Zenével foglalkozni
Az érdeklődés a zene hallgatás, zenélés felé fordul.
11. Közgazdaság
Az érdeklődés pénzügyi kérdések, gazdasági összefüggések, az üzlet felé fordul.

