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Kişilik Tipini Keşfet
Risklerinin Farkına Var
Potansiyelini Bul; Gerçek Mesleğini Seç
Tercih Robotları İçinde Kaybolma
Ebeveyn Nasıl Yaklaşmalı?

GERÇEK
POTANSİYELİNİ
BİLİYOR MUSUN?
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Eğitim hayatında kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarına,
hedeerini belirlemeleri, problemleri tanımlamalarına
yardımcı olur.
Eğitim hayatındaki kararsızlıkları, başarıya ulaşmakta
zorlanma sebeplerini öngörmeleri ve gerektiğinde çözüm
bulmaları konusunda ”uygun zemin ve bakış açısı”
oluşturmalarını sağlar.
CharateriX Kişilik Envanteri ile her bir bireyin davranışlarının
altında yatan motivasyon ve değerler; herkes için anlaşılır ve
açık hale gelir. Bu sayede kendine güven güçlenir, hedefe
ulaşma da motivasyon artar.
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KIZIM
BÜYÜYÜNCE
NE OLACAKSIN?
* Ebeveynler, Yakın arkadaşlar, Kardeşler, Akrabalar, Rehberlik Servisleri.
Mesleklerin her ülkede yansıttığı değer farklı olabilir. Bunun gibi birçok unsur,
mesleğini seçecek öğrenciyi etki altına almaktadır. Bu seçimi yapacak olan
ÖĞRENCİ bu etkiye olumlu yada olumsuz maruz kalır. Bu etki çoğu zaman da
doğru hedeere yönelmeyi engeller.
Üniversite seçimleri yapıldığında önümüzde birçok yol ayrımı çıkar, bu
kariyer yollarının seçimi için detaylı bir yol haritası yapmakta ve hedeere
nasıl ulaşacağımızı belirlemekte büyük fayda vardır.

" CharacterIX Öğrenci Kişilik Envanter " modülleri ile

“KENDİNİ KEŞFET, POTANSİYELİNİ BUL!”

İLGİLİ OLDUĞUN
KONU GERÇEK
POTANSİYELİN Mİ?
Tüm hayatımızı etkileyecek olan mesleğinizi bazen rol model aldığımız
kişiden, bazen seyrettiğimiz bir diziden, bazen bir arkadaşımızdan
etkilenerek seçeriz.
Oysa çoğu zaman seştiğimiz meslek gerçek potansiyelimize uygun olmaz,
çalışma ortamı, sistemi bize hitap etmez ama çok ta geç kalmış olabiliriz.
Oysa ki gerçek potansiyelimize uygun mesleğimizi bilseniz, o mesleği
tercih etseniz yada ilgilendiğiniz mesleği seçseniz, ama o meslekte başarılı
olmak için hangi taraarınızı güçlendireceğiniz bilseniz.
Daha başarılı olmaz mısınız ?
CharacterIX® analitik yapısıyla, kanıtlanabilir yani ‘doğru ve tam’ sonuçlar
ortaya çıkarır.

Gerçek Potansiyelin için CHARACTERIX
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TERCİH
ROBOTLARININ
İÇİNDE KAYBOLMA!
Her yıl iki milyonun üzerinde genç insanın üniversite sınavlarına girdiği
ülkemizde, bu sayının yüzde otuzu hali hazırda bir üniversitede okuyan
ya da mezun adaylardan oluşuyor. Kazandığı halde kendini başarılı
bulmayan yüz binlerce genç insandan bahsediyoruz. İlgi ve
yeteneklerinin farkında olmadan, yönelimlerini tartışmadan üniversite
tercihinde bulunmak para, zaman ve emek kaybıyla sonuçlanıyor.
CharacterIX enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil bir
kişilik envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce
ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları
yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve
değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunuyor.
CharacterIX sayesinde yüz binlerce genç insanın mesleki yönelimleri
hakkında farkındalığa ulaşmalarını sağlayarak çok önemli bir misyonu
yerine getireceğimize inanıyoruz

HAYDİ
1 ADIM ÖNE GEÇ
CHARACTERIX İLE
Kişi; kendine ait ilgi alanlarını, güçlü yönlerini, hoşlanarak yaptığı şeyleri keşfettikçe doğru meslek seçimine doğru yol
alacaktır. Doğru meslek seçiminin zamanı ortaokul çağında ayrışmaya ve karar vermeye doğru giderse bizim öğretim
şeklimizle de uyumlu olacaktır.
Ailenin, rehberlik servisi gibi yol gösterici kurumlar bu gençlerin tercihlerini ve seçimlerini sorgulamaya ve onları sağlıklı
seçimlere doğru sürüklemek için destekleyici olmalıdır.
Burada gençler kendi hayatları ve önlerindeki yolun bir son olmadığının farkına varmalıdırlar.
CharaterIX sayesinde seçilen meslek gencin gerçek kararı ile bağdaşırsa, gencin hayata karşı daha çok
çaba göstereceği kesindir, ve sonucunu mutlaka alır.

Hadi CharacterIx ile bir adım öne geç..!
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* Kutular temsili olarak konulmuştur.
Sonuçlar Pdf formatı olarak
üretilmektedir.
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Anlaşmalı
Kurum ve Kuruluşlar
için lütfen sitemizi
ziyaret ediniz...
www.fokusakademi.com.tr

REFERANS
LARIMIZ'dan

BAZILARI
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