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Wstęp
Poznanie samego siebie jest najważniejszym elementem w procesie kształtowania kariery edukacyjnej
i zawodowej. Jest kluczem, który może otworzyć lub zamknąć przed nami drzwi.
To, co myślimy o sobie ma ogromny wpływ na nasze życie oraz na to, jak się zachowujemy
i jakie podejmujemy decyzje życiowe. Obraz ten kształtuje się już od najwcześniejszych lat życia.
Elementy, które zwykle bierzemy pod uwagę ”oceniając” siebie:






informacje dostarczane nam przez innych ludzi na nasz temat.
Pamiętajmy jednak, że są to opinie subiektywne, bo każdy człowiek ocenia i postrzega innych
przez pryzmat obrazu siebie, własnych doświadczeń, oczekiwań, czy potrzeb. To, co się
jednemu człowiekowi podoba, innemu wcale nie musi i jest to jak najbardziej naturalne, bo
każdy człowiek jest inny. Bierzmy zatem pod uwagę opinię innych na nasz temat, ale to nie
oznacza, że musimy się z nią zgodzić. Każdy ma prawo do własnego zdania, my też. Ile jest
ludzi na świecie tyle jest opinii, poglądów.
Wyniki naszych działań.
To też jest subiektywna miara naszych możliwości, ponieważ efekty naszych działań zależą w
dużej mierze od stopnia trudności podejmowanych przez nas zadań, poziomu naszych
aspiracji i naszego systemu wartości. Ten sam wynik może być zatem postrzegany przez ludzi
różnie. To, co dla jednej osoby będzie sukcesem, dla innej może oznaczać porażkę.
Efekty dokonywanych przez nas porównań na linii ”Ja – inni ludzie”.
To, jak wypadną te porównania zależy w dużej mierze od osób, z którymi się porównujemy
oraz od stopnia wnikliwości naszych obserwacji. Tak więc nasze odczucia mogą być
nieadekwatne do rzeczywistości, na przykład: jeśli zastanawiamy się, czy jesteśmy osobami
bardzo sprawnymi fizycznie i naszym wzorcem do porównania będzie sławny sportowiec
(medalista olimpijski) to możemy poczuć, że nasza sprawność fizyczna pozostawia wiele do
życzenia i dużo pracy przed nami.
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Osobowość
Teoretycznie termin ten jest znany, ale w praktyce okazuje się, że nie jest łatwo ją zdefiniować.
Sytuację utrudnia fakt, że w literaturze spotkać można bardzo dużo jej definicji, niektóre nawet
wykluczają się nawzajem.
Najbardziej klasyczne ujęcie mówi, że jest to zestaw różnych cech psychicznych oraz czynników
zewnętrznych, które wpływają na sposób myślenia, zachowania i odczuwania danego człowieka.
Niezależnie od definicji osobowości pamiętać należy, że osobowość określa nasze mocne strony, które
stanowią siłę napędową w procesie kształtowania kariery zawodowej, ale też słabe strony, czyli takie,
nad którymi powinniśmy popracować, jeśli będą nam przeszkadzały w rozwoju zawodowym.
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Samoocena
Ogólna definicja mówi, że samoocena to zespół sądów, przekonań i opinii, jakie człowiek ma o sobie
samym. Jest to nasz stan psychiczny na który wpływ ma bardzo wiele czynników, na przykład






dane demograficzne, jak płeć, wiek, zawód; przynależność do grup społecznych, role pełnione
w rodzinie, w pracy zawodowej oraz w grupach towarzyskich; nasz wygląd fizyczny,
możliwości, zdolności, sprawność uczenia, nasze sposoby reagowania w różnych sytuacjach
Dane na temat, jak się jest spostrzeganym i ocenianym przez otoczenie
Wiedza o wartościach, którymi człowiek kieruje się w życiu; dążenia, ambicje
Własny ideał: jakim być, jak postępować, aby realizować wymagania otoczenia, jakie cechy
posiadać i jak postępować, aby zaspokoić w sposób optymalny swoje potrzeby.

Często uogólnioną samoocenę nazywa się poczuciem własnej wartości.
Samoocena zmienia się z upływem lat, co ma związek z dojrzewaniem w różnych sferach,
zdobywaniem nowych doświadczeń, dostosowywaniem do nowych sytuacji, wieku, odnoszonych
sukcesów lub ponoszonych porażek, stanu zdrowia itp. Każdy człowiek ma inną samoocenę.
Tak więc, jeśli chodzi o samoocenę, ważne jest, aby była ona w miarę adekwatna i miała zawsze
kontekst pozytywny. Pozytywne myślenie o sobie dodaje nam pewności siebie, pozwala w pełni
uruchomić nasze ”zasoby” osobiste, podejmować racjonalne wybory oraz uzyskiwać istotne sukcesy.
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Umiejętności
Dokonanie analizy własnych umiejętności w pracy zawodowej jest jednym z niezbędnych warunków
planowania przyszłości i późniejszego efektywnego działania.
Umiejętności możemy podzielić na:






Adaptacyjne: potrzebne do utrzymania pracy i radzenia sobie w relacjach z ludźmi (np.
punktualność, odpowiedzialność, uprzejmość, elastyczność, zorganizowanie, pomysłowość,
schludność)
Uniwersalne: przydatne w życiu i w każdej pracy, pomagają w zdobyciu pracy (np. szybkie
liczenie, szybkość kojarzenia faktów, zdolności mechaniczne, umiejętność współczucia). Są
to również podstawowe lub fundamentalne umiejętności (np. czytanie, pisanie, liczenie,
wysławianie się)
Kwalifikacyjne: specyficzne umiejętności zawodowe, techniczne, zdobyte w procesie uczenia
się. Odnoszą się do umiejętności wykonywania konkretnej pracy, mogą być unikatowe i
przydatne wyłącznie w danym zawodzie (np. księgowość, programowanie komputerów,
gotowanie itp.)

Umiejętności są niezwykle ważnymi atutami, gdy poszukujemy zatrudnienia.
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Talent
Do niedawna twierdzono, że talent posiadają tylko nieliczne osoby, posiadające wybitne uzdolnienia
np. plastyczne bądź muzyczne. Zresztą większość ludzi uważa, że talent to cenny dar podarowany
wyjątkowym osobom. Ten pogląd jest jednak mylny, ponieważ każdy z nas jest posiadaczem jakiegoś
talentu, a nawet kilku.
Według jednej z definicji talent to każdy powtarzający się wzorzec myślenia, zachowania i odczuwania,
który może znaleźć pozytywne zastosowanie.
W jaki sposób odkryć w sobie talent ? Oto kilka wskazówek:








Obserwuj uważnie swoje spontaniczne, odruchowe reakcje na sytuacje, z którymi się
spotykasz; takie odruchowe reakcje noszą najczęściej ślady TWOCH TALENTÓW,
np. jeśli w różnych sytuacjach chętnie przejmujesz sprawy w swoje ręce oraz wciągasz innych
do realizacji swojego planu, Twoim talentem będzie dowodzenie.
Pragnienia i dążenia- wskazują na występowanie talentu, szczególnie, gdy są obecne już we
wczesnym dzieciństwie. Być może doświadczenia z najmłodszych lat sprawiły, że jako dziecko
odczuwałeś pociąg do pewnych zajęć, a stroniłeś od innych.
Szybkie uczenie się to inny przejaw talentu. Czasami talent objawia się dopiero w późniejszym
czasie, np. zauważasz, z jaką szybkością uczysz się pewnych rzeczy – to nic innego, jak przejaw
talentu i jego sprawczej mocy, np. gdy uczysz się czegoś nowego, a kolejne kroki tej nauki
wykonujesz z dużą łatwością to bardzo możliwe, że jest to przejaw Twojego talentu. Jeśli
uczysz się czegoś bardzo szybko, powinieneś dokładniej się temu przyjrzeć.
Uczucie zadowolenia jest ostatnim spośród przejawów talentu. Jeśli odczuwasz przyjemność z
wykonywania jakiejś czynności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ten sposób
wykorzystujesz swój talent
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Załączniki1

1

Źródło: Kurs inspiracji, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego

Załącznik nr 1 – Jakie są moje mocne strony ?
Poznaj swoje MOCNE STRONY:
Aby ułatwić ci zadanie proponuję wybrać z poniższej listy 10 cech, które najbardziej do Ciebie pasują:
Ambitny
Atrakcyjny
Bezpośredni
Błyskotliwy
Ciekawy
Ciepły
Czuły
Dobry
Dociekliwy
Dojrzały
Dokładny
Dowcipny
Dyskretny
Dzielny
Energiczny
Gospodarny
Hojny
Inteligentny
Komunikatywny
Lojalny
Lubiany
Łagodny

Mądry
Miły
Mocny
Naturalny
Niezależny
Nowoczesny
Obowiązkowy
Odpowiedzialny
Opiekuńczy
Pedantyczny
Przewidujący
Przyjazny
Rozsądny
Rzeczowy
Rzetelny
Serdeczny
Skuteczny
Solidny
Spokojny
Spostrzegawczy
Sprawny
Stanowczy

Staranny
Sumienny
Sympatyczny
Szczery
Szlachetny
Śmiały
Taktowny
Tolerancyjny
Towarzyski
Troskliwy
Twórczy
Wesoły
Wielkoduszny
Wierny
Wytrwały w działaniu
Zapobiegliwy
Zaradny
Zdecydowany
Zdolny
Zdyscyplinowany
Zorganizowany
Życzliwy

Spróbuj teraz z tych 10 cech wybrać 3 najbardziej charakterystyczne dla siebie i wskazać
doświadczenia, w których kiedyś je wykorzystałeś, przykład:
cecha:

przekonywujący

dlaczego ?

ostatnio przekonałam/łem kogoś/kilka osób do swojego pomysłu

Cecha

Dlaczego ?
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Warto również znać swoje SŁABE STRONY, aby w razie konieczności wiedzieć nad czym należy
popracować.
Aby ułatwić ci zadanie proponuję wybrać z poniższej listy 10 cech, które najbardziej do Ciebie pasują:
Apatyczny
Apodyktyczny
Bałaganiarz
Bojaźliwy
Chaotyczny
Denerwujący
Fałszywy
Gadatliwy
Głośny
Impulsywny
Kapryśny
Kłótliwy
Krytykujący
Leniwy
Lękliwy
Lizus

Manipulant
Mściwy
Nerwowy
Niegospodarny
Nieostrożny
Nieskuteczny
Niestaranny
Nietowarzyski
Niekompetentny
Nieufny
Niespokojny
Nieśmiały
Nietaktowny
Niezorganizowany
Obojętny
Obrażający się

Pesymista
Przebiegły
Przewrażliwiony
Plotkujący
Rozrzutny
Ryzykant
Roztargniony
Samotnik
Skryty
Spóźniający się
Skoncentrowany na sobie
Skąpy
Wtrącający
Wybredny
Zakłamany
Zbyt pewny siebie

Spróbuj teraz z tych 10 cech wybrać 3 najbardziej charakterystyczne dla siebie i wskazać sytuacje, w
których najczęściej się przejawiają, przykład:
cecha:

nieśmiała/ły

w jakich sytuacjach ?

podczas spotkań grupowych; wśród osób, których nie znam

Cecha

W jakich sytuacjach ?
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Załącznik nr 2 – Jakie są moje umiejętności ?
1. W wolnym czasie najbardziej lubię robić:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W jakich sytuacjach wykorzystuję moje umiejętności: (np. jeśli lubisz grać w kosza to jesteś aktywny i
gotowy do pracy w zespole, sprawny fizycznie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. W szkole jestem/ byłem najlepszy z:
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wykorzystuję te umiejętności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Działalność pozaszkolna, praca, konkretne doświadczenia, które posiadam oraz klub i
organizacje, do których należę:
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykorzystuję te umiejętności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.
a)
b)
c)

Prace wykonywane na rzecz innych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykorzystuję te umiejętności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 3 – W czym jestem mistrzem ?
Poniżej znajduje się lista zawierająca opis 60 różnych czynności. Przeczytaj uważnie, określ dla każdej z
nich i zaznacz na skali stopień, w jakim, Twoim zdaniem, potrafisz wykonać daną czynność. Jeżeli nie
lubisz jakiejś czynności lub nie wiesz czy to potrafisz ponieważ nigdy tego nie robiłeś – odpowiedz nie
„wiem”.
Zasady odpowiedzi:
+++
++
+
?

- jestem w tym bardzo dobry, jestem w tym mistrzem,
- jestem w tym dobry,
- czasem udaje mi się to zrobić,
- nie wiem

Lista czynności:
1. Pisać bez błędów ortograficznych.
2. Pogodzić zwaśnionych kolegów.
3. Naprawić rower.
4. Gotować i piec.
5. Zaśpiewać zasłyszaną melodię.
6. Szybko nauczyć się wiersza.
7. Łatwo uczyć się języka obcego.
8. Przekonać ludzi do swojego pomysłu.
9. Naprawić kran.
10. Szyć na maszynie.
11. Rysować i malować farbami.
12. Szybko zorientować się w kierunkach w nieznanym terenie.
13. Precyzyjnie wyrażać swoje myśli w mowie i piśmie.
14. Pomagać kolegom rozwiązywać problemy.
15. Posługiwać się domowymi urządzeniami elektrycznymi.
16. Zawiesić półkę na ścianie.
17. Zaprojektować wystrój swojego pokoju.
18. Zadawać trafne pytania na lekcji.
19. Barwnie opowiadać lekturę szkolną.
20. Podejmować gości.
21. Wykonywać proste przedmioty z drewna i innych materiałów.
22. Dbać o porządek w swoich rzeczach osobistych.
23. Doradzić koleżance/koledze, jak powinna ubrać się na prywatkę.
24. Szybko rozumieć sens czytanego tekstu.
25. Opisywać bohaterów czytanej książki.
26. Organizować wolny czas.
27. Pomóc ojcu przy naprawie samochodu.
28. Zadbać o porządek w pokoju.
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29. Trafnie dobrać fryzurę.
30. Długo czytać bez zmęczenia.
31. Pisać długie listy.
32. Pomóc koleżance/koledze w nauce.
33. Wykonać drobne naprawy sprzętu elektrycznego, np. magnetofonu.
34. Uprawiać ogródek.
35. Tańczyć.
36. Bez trudu trafić do miejsca, w którym dawno nie byłem.
37. Posługiwać się językiem obcym.
38. Z łatwością prowadzić rozmowy z ludźmi.
39. Czytać rysunek techniczny.
40. Robić zakupy.
41. Robić dobre zdjęcia fotograficzne.
42. Szybko liczyć.
43. Szybko czytać.
44. Być duszą towarzystwa na prywatce.
45. Posługiwać się komputerem.
46. Pomalować pokój.
47. Układać bukiety z kwiatów.
48. Łatwo poznawać nowe dziedziny wiedzy.
49. Realistycznie opowiadać różne zdarzenia .
50. Sprzeciwić się głupiemu pomysłowi kolegów.
51. Objaśnić budowę silnika.
52. Sprawnie zorganizować zabawę klasową.
53. Grać na instrumencie muzycznym.
54. Szybko rozumieć treść instrukcji obsługi jakiegoś urządzenia.
55. Posługiwać się słowami i zwrotami obcojęzycznymi.
56. Zaopiekować się kolegą.
57. Naprawić rower.
58. Przejrzyście prowadzić notatki.
59. Recytować wiersze.
60. Szybko dostrzec znajomego w tłumie ludzi

Klucz:
Na następnej stronie znajduje się tabela, która pozwala podsumować punktację.
Kolumna, w której wynik będzie najwyższy wskazuje dziedzinę, w której masz dominujące uzdolnienia.
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Uzdolnienia
językowe

Uzdolnienia
interpersonalne

Uzdolnienia
techniczne

Uzdolnienia
praktycznoporządkowe

Uzdolnienia
artystyczne

Uzdolnienia
poznawcze

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

=
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Załącznik nr 4 – Profil zainteresowań zawodowych
Celem tego testu jest lepsze samopoznanie. Na następnej stronie znajduje się test zainteresowań –
tabela. W każdym polu tabeli umieszczono po dwa zawody. Twoim zadaniem jest zdecydowanie,
który z podanych w okienku zawodów wolałbyś wykonywać. W każdym ze 100 okienek należy
dokonać wyboru, a wybrane zawody zaznaczyć (otoczyć kółkiem znak „•” albo „”). Litery, którymi
oznaczono wiersze i kolumny, dotyczą poszczególnych grup/dziedzin zawodowych.
Następnie należy policzyć wyniki.
W pierwszej kolumnie (M) sumujemy zakreślone symbole „•”i dodajemy do nich zsumowane
symbole „”z pierwszego wiersza. Uzyskany wynik umieszczamy w kwadracie z prawej strony
arkusza. Podobnie postępujemy z pozostałymi wierszami i kolumnami.
Otrzymane liczby należy przenieść do tabeli i wykreślić profil zainteresowań, najlepiej w
postaci słupków.
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•M-

M
•monter

R
•kasjer

H
•pośrednik w handlu

J
•bibliotekarz

W
•nauczyciel

S
•pedagog

nieruchomościami

R

• elektryk
 zegarmistrz

• księgowy
elektromechanik

 księgowy
H

samochodowy

 hydraulik

• inżynier
 nauczyciel

• tłumacz

• dentysta

precyzyjny
• kapitan okrętu

• doradca socjalny

matematyki
• handel przenośny
• listonosz

 pracownik  pośrednik w handlu

• mechanik

A kasjer
• księgowy

• sprzedawca ryb

 kupiec

 handel 1001  urzędnik

biura nieruchomościami

 tłumacz
• mechanik RTV

• pisarz

• sędzia

• ksiądz

• nauczyciel

 nauczyciel języka  polityk
polskiego

• urzędnik

 bibliotekarz

• księgarz

• architekt

• polityk

 nauczyciel
• hydraulik

 aptekarz

• kupiec

• kierowca na długich

 pisarz

 weterynarz

• polityk

 inżynier
• przedszkolanka

• aptekarz

zawodowy'

 pedagog w
 ksiądz
• matematyk

świetlicy
• pracownik poczty

 doradca

 pracownik w

 doradca w

przedszkolu

urzędzie pracy

socjalny
• nauczyciel języka
• lekarz

• pielęgniarz

precyzyjny

 nauczyciel
matematyki
• tancerz baletowy

H

 sprzedawca ryb

• leśniczy

• artysta malarz

 księgarz

 tłumacz

• portier hotelowy

 nauczyciel języka
• pilot

• ogrodnik

• kompozytor

 naukowiec

 sędzia

 architekt

 dentysta

• kelner

• maszynista

• pracownik

• chemik

 pomoc domów a

 pielęgniarka

J

 polityk
• kowal

 fryzjer

 portier w  handel przenośny

 maszynista
• elektromechanik

• handel 1001

• nauczyciel języka

drobiazgów

polskiego

 transportowiec
• nauczyciel

• księgarz

• zegarmistrz

 kierowca

 taksówkarz
• redaktor

• naukowiec

 leśniczy

 sadownik

autobusu
 rolnik

• księgowy cieśla

• weterynarz

• pomoc domowa

• kierowca autobusu 

pracy

(starszym ludziom)

kapitan statku

 kierowca
• doradca
pogotowia
zawodowy

 listonosz
• pracownik biura podróży • sternik

• kasjer

• tłumacz

• adwokat

 śpiewak

 rysownik w biurze  chemik
reklamowym

• sadownik
 kierowca na

 ogrodnik
• fryzjer

przedszkola
 tancerz baletowy

podróży młodzieżowego

• doradca w urzędzie

• pracownik murarz

 artysta malarz

K

długich trasach
• kominiarz

 pomoc domowa
•(starszym
aktor ludziom)

T

 sternik
• poeta

 kominiarz

 rybak

• kierowca

• leśniczy

• śpiewak

 kompozytor

aktor

P
 pracownik
budowlany A

pogotowia
 poeta

 muzyk

• rysownik w biurze

 pracownik biura  pracownik klubu
 przewodnik

 pilot

matematyki
 pracownik leśny

S

reklamowym

 ekspedient

hotelu
• pracownik banku

W

 pielęgniarka
 przedszkolanka
• cieśla

(starszym ludziom)
• pracownik klubu
• transportowiec
młodzieżowego

 kelner

A

 pracownik
banku
• rybak

budowlany

 doradca

P

R

sklepie z farbami

matematyki

"f

 mechanik  monter
samochodowy
• murarz
• rzeźbiarz

(starszym ludziom)
 adwokat

 lekarz
• nauczyciel

 dziennikarz
• pomoc domowa

matematyki

• mechanik

M

trasach
 redaktor

K

A
•muzyk

 sprzedawca w

drobiazgów

samochodowy

S

 mechanik

 nauczyciel  księgowy

matematyki

 księgarz

W'

P
•rolnik

sklepie z farbami

 pracownik poczty
J

T
•taksówkarz

 mechanik
• pielęgniarka A kasjer
• przewodnik
precyzyjny

 księgowy

banku
 matematyk
• pracownik banku
• sprzedawca w

• mechanik

 elektryk

samolotowy
• dziennikarz

biurowy

 pracownik

K
•ekspedient

świetlicy
 mechanik

 mechanik RTV
• pracownik

w

 rzeźbiarz
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Klucz odpowiedzi:
MRHJWSKTPA-

mechanika, rzemiosło (np. kowal, cieśla itp.),
rachunkowość,
handel i praca biurowa,
język-używanie języka, tłumacz, nauczyciel itp.,
zawody wymagające wyższego wykształcenia,
sfera społeczna, bliski, ciepły kontakt z ludźmi,
kontakt z ludźmi - „zimny" kontakt,
transport, podróżowanie,
zawody wykonywane na świeżym powietrzu,
kreatywność, pomysłowość, twórczość.

M

R

H

J

W

S

K

T

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Wartości powyżej 15
Wartości między 10 a 15
Wartości między 5 a 10
Wartości poniżej 5

A

P
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

duże zainteresowanie daną grupa zawodową
zainteresowanie daną grupa zawodową
dana grupa zawodowa nie wydaje się ciekawa
brak zainteresowania daną grupą zawodową
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https://kariera-zawodowa.pl
kontakt@kariera-zawodowa.pl

18

