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Ime in priimek:
Starost:

Spol:

Navodila:
V nadaljevanju je naštetih 24 trditev o izbiranju poklica. Preberite vsako trditev; če se strinjate ali večinoma strinjate s trditvijo, z X označite »se
strinjam«, če se ne strinjate ali večinoma ne strinjate s trditvijo, obkrožite »se ne strinjam«.
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Nesmiselno se je odločati o poklicu, saj je prihodnost tako negotova.
Zelo malo vem o zahtevah različnih poklicev.
Imam toliko interesov da se težko odločim samo za en poklic.
Izbira poklica je odločitev, ki jo sprejmeš sam.
Zdi se mi, da se ne zavzemam dovolj za svojo poklicno prihodnost.
Ne vem kako začeti z iskanjem dela, ki bi ga rad opravljal.
Zdi se mi, da mi vsak govori drugače, zato ne vem, kakšno delo naj izberem.
Če dvomim v to, kaj bi rad delal, za nasvet vprašam starše ali prijatelje.
Redko razmišljam o delu, ki ga želim opravljati.
Na poti do želenega poklica imam težave.
Neprestano spreminjam svojo poklicno odločitev.
Ko bom izbiral kariero, bom za pomoč vprašal druge ljudi.
Z izbiro poklica se ni smiselno obremenjevati pred zaključkom šolanja.
Ne vem katera znanja naj pridobim za opravljanje želenega poklica
Pogosto sanjarim o tem, kaj želim postati, vendar se še nisem odločil.
Kariero bom izbral ne glede na mnenje drugih.
Nima smisla veliko razmišljati o izbiri poklica, slej ko prej se že kaj najde.
Ne vem, če so moji poklicni cilji realni.
Pri izbiri poklica je pomembnih toliko stvari, da se je težko odločiti.
Preden sprejmeš poklicno odločitev, se je pomembno posvetovati s prijatelji .
Nisem še našel dela, ki bi me zanimalo.
Sprašujem se, kako bi uskladil svojo osebnost s tem, kakšen bi rad bil na delovnem mestu.
Ne razumem, kako so lahko nekateri ljudje tako prepričani glede tega kar želijo delati.
Pri izbiri poklica bi moral upoštevati mnenja in občutke družinskih članov.
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