THE McQUAIG WORD SURVEY

Γενικά σχόλια:
1. Συμπληρώνοντας το παρόν έντυπο για τον εαυτό σας,
περιγράφετε αυτό που σας αρέσει να κάνετε στη διάρκεια της
εργασίας και πώς σας αρέσει να το κάνετε.
2. Δεν πρόκειται για τεστ – δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος
απαντήσεις.
3. Αν και δεν υπάρχει προθεσμία χρόνου, δεν απαιτείται
περισσότερο από 15 ή 20 λεπτά για να συμπληρώσετε το
έντυπο.
4. Χρησιμοποιήστε ελεύθερα κάποιο λεξικό, εάν δεν είστε σίγουροι
για κάποια λέξη ή φράση.
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Πώς θα συμπληρώσετε το παρόν έντυπο:
Υπάρχουν είκοσι-μία ομάδες λέξεων ή διατυπώσεων. Βαθμολογήστε κάθε
λέξη ή διατύπωση ανάλογα με το πόσο καλά σας περιγράφει. (Η πρώτη
απάντηση που σας έρχεται στο μυαλό είναι κατά πάσα πιθανότητα η
καλύτερη.)
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Για κάθε ομάδα, θα πρέπει να υπάρχει ένα Α, ένα Β, ένα Γ και ένα Δ.
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THE McQUAIG WORD SURVEY
ΟΝΟΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Βαθμολογήστε αυτές τις λέξεις ή διατυπώσεις ανάλογα με τη διατύπωση:
“Πώς νομίζετε ότι σας βλέπουν οι άλλοι στον τρέχοντα ρόλο σας”:
φιλόδοξος

1.

2.

καλός στις συναναστροφές

συντηρητικός

3.

φιλικός

εύκολα ικανοποιούμενος

ευέλικτος

με αίσθηση του χιούμορ

πρόθυμος να βοηθήσει

μαχητικό πνεύμα

υπάκουος

αναλαμβάνω διοίκηση

περιχαρής

εξονυχιστικός

4.

μεθοδικός

ζωηρός

ελεύθερος και απλός

υποχωρητικός

σταθερός

καλός μαθητής

σθεναρός

8.

εκτελεί εντολές

9.

άνθρωπος της δράσης

συστηματικός

φορτικός

σαφής

ηγέτης

διασκεδαστικός

ανέκφραστος

καλοσυνάτος

κοινότοπος

τελειομανής

11.

ατάραχος

δοτικός

12.

ατάραχος

επαινετικός

πιεστικός

επιφυλακτικός

ατομικιστής

κοινωνικά επιδέξιος

επίμονος

κοινωνικότατος

μετριοπαθής

τα καταφέρνει

13.

αρεστός

6.

εκφραστικός

πιστευτός

10.

καιροσκόπος

ριψοκίνδυνος

πιστός

7.

5.

14.

παρακινεί άλλους

γαλήνιος

15.

κάνει φίλους εύκολα

αμετακίνητος

προστατευτικός

φερέγγυος

ευγνώμων

έχει θέληση για νίκη

ευδιαμόρφωτος

απτόητος

συμπαθεί τους ανθρώπους

καλόκαρδος

16.

ατρόμητος

18.

ευφραδής ομιλητής

πιάνει φιλίες

άνετος

αξιαγάπητος

προβλέψιμος

εύκολος για άλλους

ακλόνητος

αφοσιωμένος

δυναμικός

αμετάβλητος

19.

17.

δραστήριος

20.

ευγνώμων

21.

ισχυρή θέληση

έχει πίστη στους άλλους

πεισματάρης

ενθουσιώδης

μαχητικός

εξωστρεφής

αξιόπιστος

επηρεαστικός

χωρίς βιασύνη

ευεπηρέαστος

Μόλις τελειώσετε αυτές τις βαθμολογίες, γυρίστε σελίδα.
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THE McQUAIG WORD SURVEY
Μέρος 2ο
ΟΝΟΜΑ:

Βαθμολογήστε αυτές τις λέξεις ή διατυπώσεις σύμφωνα με τη διατύπωση:

“αυτό που πραγματικά είστε”:
τα καταφέρνει

1.

ευφραδής ομιλητής

3.

πιστός

κάνει φίλους εύκολα

άνετος

συστηματικός

φερέγγυος

εύκολος για άλλους

ηγέτης

ευδιαμόρφωτος

δυναμικός

καλοσυνάτος

ευγνώμων

4.

5.

άνθρωπος της δράσης

6.

καλός στις συναναστροφές

πεισματάρης

σαφής

εύκολα ικανοποιούμενος

εξωστρεφής

ανέκφραστος

πρόθυμος να βοηθήσει

χωρίς βιασύνη

τελειομανής

αναλαμβάνω διοίκηση

γαλήνιος

7.

10.

2.

8.

δοτικός

9.

φιλόδοξος

προστατευτικός

πιεστικός

φιλικός

έχει θέληση για νίκη

κοινωνικά επιδέξιος

με αίσθηση του χιούμορ

συμπαθεί τους ανθρώπους

μετριοπαθής

υπάκουος

παρακινεί άλλους

συντηρητικός

12.

καλόκαρδος

αμετακίνητος

ευέλικτος

δραστήριος

ευγνώμων

μαχητικό πνεύμα

αξιαγάπητος

απτόητος

περιχαρής

ακλόνητος

καιροσκόπος

13.

11.

14.

αρεστός

15.

αμετάβλητος

εκφραστικός

μεθοδικός

έχει πίστη στους άλλους

ελεύθερος και απλός

υποχωρητικός

μαχητικός

καλός μαθητής

σθεναρός

επηρεαστικός

εξονυχιστικός

16.

17.

18.

πιστευτός

ενθουσιώδης

ατάραχος

ζωηρός

αξιόπιστος

επιφυλακτικός

σταθερός

ευεπηρέαστος

επίμονος

ριψοκίνδυνος

ατάραχος

19.

ισχυρή θέληση

20.

εκτελεί εντολές

21.

ατρόμητος

επαινετικός

φορτικός

πιάνει φιλίες

ατομικιστής

διασκεδαστικός

προβλέψιμος

κοινωνικότατος

κοινότοπος

αφοσιωμένος

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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