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n Czy zastanawiałeś/łaś się już nad tym, jak będzie wyglądała Twoja praca w przyszłości, kim będziesz, gdzie będziesz pracować? Próbowałeś/łaś wyobrazić sobie siebie jako „dorosłego” na
konkretnym stanowisku, z określonymi obowiązkami? Bardzo prawdopodobne, że tak.

n Okres gimnazjum jest czasem poszukiwań, kiedy poznając lepiej otaczający świat, próbujesz
jednocześnie lepiej poznać siebie i „dopasować” do określonych zawodów, stanowisk pracy,
porównując nierzadko siebie z przedstawicielami tych zawodów, których spotykasz na co dzień.

n Rynek pracy podlega ciągłym zmianom, niektóre zawody zanikają, a w ich miejsce pojawiają się
zupełnie nowe. Nie zawsze udaje się szybko określić do jakiego zawodu się „nadaję”. Czasami
podjęcie właściwej decyzji wymaga więcej czasu, potrzebnego zarówno na dokładne przemyślenia, jak również sprawdzenie siebie w danym zawodzie poprzez praktyki czy wolontariat.

n Jesteś na takim etapie swojego życia, że nie musisz jeszcze znać dokładnej odpowiedzi na pytanie „Kim będę w przyszłości?”. Ważne jednak jest, abyś obserwował/ła i poznawał/ła siebie, swój
potencjał, możliwości, a także mocne i słabe strony. Wiedza ta pomoże Ci podjąć trafne decyzje
edukacyjne i zawodowe w przyszłości.

n W przypadku wątpliwości z interpretacją testów, śmiało możesz porozmawiać z doradcą zawodowym lub pedagogiem szkolnym.

n Każdy z nas ma jakiś talent, pasje albo zainteresowania! Każdy z nas jest wyjątkowy pod pewnym względem. Warto odkryć w sobie to „coś”!

Zapraszamy do udziału w badaniu!
Zespół Autorski
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TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY
Twoje Zaangażowanie Zawodowe - klasa II
Instrukcja
Zastanawiając się nad wyborem przyszłej pracy warto odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań. W tabeli znajdziesz gotowe odpowiedzi. Z każdego rzędu wybierz tylko jedną - tę, która jest
najbardziej zgodna z Twoimi przekonaniami, preferencjami i odczuciami.

Postaw znak X w odpowiednim miejscu, a następnie je zsumuj.

Nie ma tu odpowiedzi dobrych albo złych. Każdy przecież ma inne zainteresowania!

Pytanie

Co jest dla Ciebie
najważniejsze, gdy
realizujesz jakieś
ważne zadanie ?

Zaangażowanie zawodowe
PZ

PS

à Najważniejsza jest
dobra atmosfera i to,
żeby zadanie
wykonywać wspólnie
z innymi.

Czym najbardziej
chciałbyś/chciałabyś
się zajmować?

Sukces według
Ciebie to …?

à Najważniejsze jest,
à Najważniejsze jest aby
aby zadanie było
robić coś nowego
ambitne i żebym mógł
i oryginalnego.
pokazać co potrafię.

à Zasady pracy są jasne
i zrozumiałe.
à Każdy zna swój zakres
zadań i jest skoncentrowany na swoich
obowiązkach.
à Wiadomo, co krok po
kroku należy zrobić.
à Praca jest robiona
nie na „hurra” tylko
spokojnie i systematycznie.
à Zadania są
wykonywane zgodnie
z planem.

à Realizowane są ambitne cele.
à Ważne jest zdobywanie konkretnych
korzyści i nagród.
à Osiągane są zamierzone wyniki.
à Istnieje możliwość
przewodzenia innym.
à Najważniejsze są
efekty.

à Stawiane są zadania
wymagające innowacyjnych rozwiązań.
à Realizowane są nowe,
nieznane wcześniej
zadania.
à Zadania stanowią
wyzwanie.
à Każdy może
podejmować własną
inicjatywę.
à Nawet bardzo nietypowe pomysły są
brane pod uwagę.

à Umiejętność planowania i współpracy
z wykorzystaniem
„mocnych stron”
każdego w zespole.

à Wysokie umiejętnoà Umiejętność prowaści specjalistyczne
dzenia biznesu i zdow danej dziedzinie,
bywania jak najwiękbycie fachowcem/speszych zysków.
cjalistą.

à Umiejętność elastycznego dopasowywania się do różnych
sytuacji i znajdowania
nowatorskich rozwiązań.

à Pracą z ludźmi.

à Pracą w specjalistycz- à Pracą w biznesie,
przemyśle, handlu,
nym laboratorium.
na giełdzie,
nieruchomościach.

à Pracą w reklamie,
mediach, public
relations.

à Sukces to zgrany
zespół ludzi, którzy
osiągają wspólnie
cele.

à Sukces to trzymanie
się planów i skuteczność.

à Sukces to stworzenie
oryginalnych i nowatorskich produktów.

à Sukces to zostanie
liderem/mistrzem
w danej dziedzinie
i pokonanie konkurencji.

SUMA zaznaczonych
odpowiedzi w każdej
kolumnie:
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PP

à Najważniejsze jest,
aby wiadomo było,
jakie mają być
konkretnie efekty
pracy i za co każdy
odpowiada.

à Wszyscy są zaangażowani w realizację
zadań.
à Panuje dobra
atmosfera w grupie.
Która charakterysty- à Ważna jest praca
zespołowa.
ka najlepiej opisuje
à
Panuje
„domowa
miejsce, w którym
atmosfera”.
chciałbyś/chciałabyś
à Można bez stresu
pracować?
rozmawiać o tym, jak
poradzić sobie
z trudnościami.

Jakie umiejętności
są dla Ciebie ważne?
Które
chciałbyś/chciałabyś
posiadać?

PR
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TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY
Twoje Relacje Zawodowe - klasa II
Instrukcja
Jest to kwestionariusz relacji zawodowych, które preferujesz. Poniżej znajdują się stwierdzenia
dotyczące różnych aspektów Twojego życia.
Pamiętaj, że nie ma tu odpowiedzi dobrych albo złych.

Przy każdym stwierdzeniu zaznacz tylko jedną z pięciu możliwych odpowiedzi:
0 - zdecydowanie się nie zgadzam
1 - raczej się nie zgadzam
2 - trudno powiedzieć
3 - raczej się zgadzam
4 - zdecydowanie się zgadzam

1.

Odpowiada mi kiedy wiem, jak działają otaczające mnie maszyny i urządzenia.

0-1-2-3-4

2.

Lubię wyzwania.

0-1-2-3-4

3.

Ludzkie cierpienie nie jest mi obce.

0-1-2-3-4

4.

Odpowiada mi przewidywalność sytuacji.

0-1-2-3-4

5.

Lubię być w sytuacjach, w których wszystko zależy ode mnie.

0-1-2-3-4

6.

Lubię sytuacje ryzykowne.

0-1-2-3-4

7.

Odczuwam sens walki o słabszych i pokrzywdzonych.

0-1-2-3-4

8.

Mam silne poczucie obowiązku.

0-1-2-3-4

9.

Odpowiadają mi sytuacje, w których można zarobić pieniądze.

0-1-2-3-4

10. Wolę takie sytuacje, które wymagają inicjatywy.

0-1-2-3-4

11. Odczuwam potrzebę bycia przydatnym.

0-1-2-3-4

12. Najlepiej czuję się w miejscach, które znam.

0-1-2-3-4

13. Lubię „mieć na oku” własne sprawy.

0-1-2-3-4

14. Lubię mieć własne zdanie we współpracy z innymi.

0-1-2-3-4

15. Rzadko kiedy jestem z siebie zadowolony/a.

0-1-2-3-4

16. Odpowiada mi, kiedy wszystko jest dobrze poukładane.

0-1-2-3-4

17. Odpowiada mi, kiedy mam wpływ na bieg wydarzeń.

0-1-2-3-4

18. Lubię jak wokół mnie dużo się dzieje.

0-1-2-3-4

19. Nie jestem obojętny/a na problemy innych ludzi.

0-1-2-3-4

20. Wolę jak jest spokojnie wokół mnie.

0-1-2-3-4
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21. Cenię sobie intensywność i zmienność sytuacji.

0-1-2-3-4

22. Główną wartością są dla mnie relacje z innymi ludźmi.

0-1-2-3-4

23. Często odczuwam pragnienie pomocy innym.

0-1-2-3-4

24. Lubię precyzyjne i dokładne informacje, rozwiązując różne zadania.

0-1-2-3-4

25. Wolę, gdy zadania są konkretne i dobrze sprecyzowane.

0-1-2-3-4

26. Odpowiada mi kontakt z innymi osobami.

0-1-2-3-4

27. Łatwo ogarnia mnie wzruszenie, kiedy myślę o losach innych ludzi.

0-1-2-3-4

28. Lubię spokojne miejsca, w których mogę skupić myśli.

0-1-2-3-4

Sprawdź, czy odpowiedziałeś/łaś na wszystkie pytania. Wpisz uzyskane punkty i zsumuj je.

RR
Nr
pytania
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Liczba
przyznanych
punktów

RS
Nr
pytania

Liczba
przyznanych
punktów

RW
Nr
pytania

Liczba
przyznanych
punktów

RF
Nr
pytania

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

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:
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