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WZÓR INFORMACJI ZWROTNEJ
DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM
KLASA II
Część I
1. Twoje zaangażowanie zawodowe!
Zwróć uwagę na typ zaangażowania zawodowego, w którym uzyskałeś/łaś najwięcej punktów! Najprawdopodobniej
na tej podstawie można określić jaka praca w przyszłości przyniesie Ci satysfakcję.
Preferowany przez Ciebie typ zaangażowania

PZ
Praca Zespołowa

Prawdopodobnie dobrze będziesz czuć się w pracy, w której wspólnie z innymi ludźmi będzie można wykonywać zadania. Praca zespołowa, przyjazne miejsce pracy są
według Ciebie ważniejsze niż zyski, czy pogoń za pieniędzmi lub sztywne trzymanie
się przepisów. Jeśli wybierzesz ten typ pracy to prawdopodobnie ważna jest dla Ciebie
dobra atmosfera między kolegami, współpraca oraz rozwój.

PP
Praca Projektowa

Prawdopodobnie dobrze będziesz czuć się w pracy, którą cechuje duża zmienność zadań. Ten typ pracy odpowiada tym, którzy potrafią się szybko przystosować do nowych
zadań i są elastyczni. Nie boją się nadmiaru informacji i niepewności. Czasami ten typ
pracy związany jest z podejmowaniem ryzyka oraz wybieganiem w przyszłość
i przewidywaniem, co może się wydarzyć.

PS
Praca Specjalisty

Prawdopodobnie ważny jest dla Ciebie porządek i jasne zasady, według których pracuje się i wykonuje zadania. Lubisz wiedzieć co masz zrobić, jaki będzie efekt Twojej pracy i za co odpowiadasz. Istotne jest dla Ciebie żeby być specjalistą w danej dziedzinie.
Cenisz niezawodność i poczucie obowiązku u siebie ale także u innych.

PR
Praca
w biznesie

Uważasz prawdopodobnie, że dla Ciebie najciekawszą byłaby praca związana z przeprowadzaniem różnego rodzaju transakcji, wymian, sprzedaży. Ważne są dla Ciebie
wyniki Twojej pracy i zyski. Lubisz ambitne zadania, a nawet rywalizację. Jak coś robisz,
to dążysz do tego, aby być najlepszym.

Prawdopodobnie uzyskany wynik określa Twoje zainteresowania zawodowe. Warto pamiętać, że wybór ścieżki
zawodowej, zgodnej z Twoimi predyspozycjami i zainteresowaniami jest jednym z warunków satysfakcji i sukcesu!
Pamiętaj! Twoje preferowane zaangażowanie zawodowe może się zmieniać. Porozmawiaj z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, z rodzicami, kolegami na temat przyszłej pracy!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Twoje relacje zawodowe
Relacje zawodowe określają najlepsze dla nas środowisko przyszłej pracy zawodowej. Dzięki udzielonym przez
Ciebie odpowiedziom możemy określić prawdopodobnie najlepsze dla Ciebie środowisko przyszłej pracy. Weź pod
uwagę swój najwyższy wynik lub wyniki, ponieważ może być też tak, że nie tylko w jednym, ale w różnych środowiskach będzie Ci się kiedyś dobrze pracowało.
Opis Twoich relacji zawodowych

RR
Relacje rzeczowe

Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, możemy wskazać, iż Twoje środowisko pracy powinno być związane z wykorzystywaniem różnorakich przedmiotów, maszyn i narzędzi. Ponadto preferowane przez Ciebie środowisko pracy powinno dawać
Ci szansę na osiągnięcie wysokiej pozycji społecznej poprzez zdobywanie rozmaitych
dóbr materialnych.

RS
Relacje społeczne

Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, możemy wskazać, iż Twoje środowisko pracy powinno być związane z kontaktami międzyludzkimi. Warunkiem, który
musi być spełniony, abyś odczuwał/odczuwała satysfakcję w przyszłej pracy zawodowej są częste relacje z innymi ludźmi. Ponadto Twoje środowisko pracy powinno być
dynamiczne i zróżnicowane, ponieważ nienawidzisz nudy.

RW
Relacje
wewnętrzne

Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, możemy wskazać, iż Twoje środowisko pracy powinno być związane z niesieniem pomocy osobom chorym, słabym i
potrzebującym. Ponadto preferowane przez Ciebie środowisko pracy powinna charakteryzować duża elastyczność i możliwość bycia kreatywnym.

RF
Relacje formalne

Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, możemy wskazać, iż Twoje środowisko pracy powinno być związane z zbieraniem, analizowaniem i przetwarzaniem
informacji. Ponadto powinno charakteryzować się umiarkowaną dynamiką i raczej nie
powinno być zmienne, co pozwoli Ci na pełną koncentrację podczas pracy.

Zachęcamy Cię abyś wziął/wzięła pod uwagę swoje wyniki, kiedy będziesz podejmował/a kolejne
decyzje edukacyjne i zawodowe, ponieważ praca w środowisku zgodnym z Twoimi preferencjami
stworzy Ci okazję do odczuwania większej satysfakcji z pracy, którą będziesz wykonywał/a w przyszłości.
Porozmawiaj z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, z rodzicami, kolegami na temat tego, jakie środowisko zawodowe jest dla Ciebie najlepsze!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KLASA II
Część II
Czy wierzysz w siebie?
Przyjrzyj się swoim wynikom. One prawdopodobnie wskazują w jakim stopniu jesteś osobą wierzącą w siebie.

Większość odpowiedzi „a”
oznacza, że jesteś osobą raczej wierzącą w siebie

Prawdopodobnie sam/sama decydujesz o swoich wyborach, bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje,
również te dotyczące ścieżki zawodowej czy też przyszłej szkoły. Psycholodzy powiedzą, że tacy ludzie
są raczej przekonani, iż trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Wiesz, że sukces w szkole czy w pracy zależy
przede wszystkim od Ciebie – od Twojego wysiłku, pracy, systematyczności, sumienności, a nie od „szczęścia”, „pecha” czy też „innych ludzi”.
Większość odpowiedzi „b”
oznacza, że jesteś osobą przekonaną, iż to raczej inni ludzie, los, szczęście, pech itp.
wpływają na to, co Cię w życiu spotyka

Jeśli liczba odpowiedzi „a” i „b” jest taka sama, może to oznaczać, że w zależności od sytuacji, uważasz,
że albo Ty sam/a o sobie decydujesz, albo wolisz zdać się na los, czy też przypadek. Pomyśl kiedy sam/a
bierzesz odpowiedzialność za siebie, a w jakich sytuacjach zdajesz się na innych ludzi, zbiegi okoliczności,
szczęście czy pech. W kwestiach dotyczących wyboru zawodu lepiej dobrze rozważyć, kto i co ma wpływ
na Twoje decyzje.

Porozmawiaj z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, z rodzicami, kolegami na temat tego, czy wierzysz w siebie i co z tego wynika, również dla Twoich decyzji
dotyczących ścieżki kariery!
Pamiętaj! Twoja wiara w siebie i przekonanie, że sam/a decydujesz o sobie może się zmieniać!
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