
Uczniu Klasy VIII

„Future is now”-

- Twoja przyszłość

j u ż    t r w a !

Opracowały: 

Mirosława Hodura- psycholog

Barbara Malińska - pedagog



Kluczowe pytania - drogowskaz

1. KIM  JESTEM?

2. KIM  CHCĘ  BYĆ?

3.  DOKĄD i jak ZMIERZAM?



KIM  JESTEM?

• zainteresowania

• preferencje

• zdolności, uzdolnienia

• kompetencje, wiedza, umiejętności

• potrzeby i system wartości

• cechy charakteru i osobowości

• stan zdrowia



Źródła wiedzy o sobie

samoocena opinie innych osób

wizerunek siebie na tle innych



KIM CHCĘ BYĆ?

• aspiracje

• wartości pożądane /oczekiwane

• wizja a realia

• rola rodziny

• oczekiwania rynku pracy

• obiektywne i subiektywne uwarunkowania 

(samoocena)



realistyczny

R
badawczy

B

artystyczny

A

konwencjonalny

K

P
przedsiębiorczy

S
społeczny

Osobowość i środowisko 

a wybór zawodu  (teoria Hollanda)



Teoria Hollanda – odkrycia:

• wybór zawodu jest wyrazem osobowości

• wykaz zainteresowań osoby jest wykazem jej cech 

osobowych

• pracownicy takiego samego zawodu mają 

podobne osobowości

• satysfakcja, stabilność zawodowa i osiągnięcia 

zależą od zgodności między osobowością 

pracownika i środowiskiem, tworzonym głównie 

przez innych ludzi



Teoria Hollanda (c.d)

• większość ludzi może być zaklasyfikowana do 
jednego z 6-ciu typów: R, B, A, S, P, K

• każdy typ osobowości szuka odpowiedniego 
dla siebie typu środowiska (np. badawczy –
naukowego, artystyczny – kreatywnego itd.)

• wzajemne dopasowanie osoby i środowiska jest 
procesem długofalowym i nie zawsze w pełni 
świadomym; o stopniu dopasowania świadczą: 
zadowolenie z pracy, stabilność zawodowa 
i poziom osiągnięć zawodowych

(T. Nowacki)



Typy osobowości zawodowej

• Typ realistyczny-reprezentowany jest 

przez osoby, które lubią pracować z 

narzędziami i maszynami. Posiadają one 

sprawności manualne, związane z 

mechaniką. Określane są jako 

wykwalifikowane, konkretne, uzdolnione 

technicznie lub mechanicznie



Typy osobowości zawodowej

• Typ badawczy-osoby tego typu lubią w 

swojej pracy stykać się z abstrakcyjnymi 

pojęciami, tworzyć teorie. Dążą do 

zrozumienia otaczającego świata i 

poszukują prawdy. Mają zdolności 

matematyczne i naukowe. Określane są jako 

racjonalne, posiadają umiejętności 

abstrakcyjnego i analitycznego myślenia.



Typy osobowości zawodowej

• Typ artystyczny-jednostki tego typu 

preferują zachowania kreatywne 

umożliwiające wyrażenie samego siebie. 

Lubią rozwijać pomysły i koncepcje. 

Posiadają zdolności artystyczne. Określane 

są jako twórcze, o rozwiniętej wyobraźni i 

dużym poczuciu estetyki.



Typy osobowości zawodowej

• Typ społeczny-osoby tego typu chcą 

pomagać ludziom, informować i uczyć 

innych. Posiadają rozwinięte umiejętności 

społeczne. Określane są jako 

współpracujące, empatyczne, cierpliwe.



Typy osobowości zawodowej

• Typ przedsiębiorczy-osoby tego typu lubią 

pracę z ludźmi ukierunkowaną na korzyści 

materialne. Posiadają umiejętności 

przywódcze i komunikowania się. 

Określane są jako energiczne, rozmowne, 

pewne siebie.



Typy osobowości zawodowej

• Typ konwencjonalny-osoby tego typu 

preferują prace z danymi, ich 

porządkowanie i strukturalizację. Posiadają 

zdolności urzędnicze i rachunkowe. Są 

określane jako zorganizowane, praktyczne, 

ulegle.



Cechy idealnego kandydata 

(absolwenta) do pracy:

• Wykształcenie kierunkowe

• Wiedza specjalistyczna 

• Znajomość języków obcych  (co najmniej jednego 
w stopniu bardzo dobrym)

• Znajomość programów komputerowych

• Doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w trakcie 
nauki

• Umiejętności interpersonalne i predyspozycje 
osobowościowe



Umiejętności interpersonalne 

i predyspozycje osobowościowe

– systematyczność

– kreatywność

– komunikatywność

– samodzielność

– zdolności  analityczne

– chęć uczenia się

– dyspozycyjność

– motywacja

– entuzjazm

– zaradność

– uczciwość

– otwartość na 

doświadczenia

– umiejętność pracy 

w grupie

– stabilność 

emocjonalna

– odporność na stres

– optymizm



Umiejętności interpersonalne 

i predyspozycje osobowościowe

to, zdaniem specjalistów 

od planowania kariery,

to kompetencje

o kluczowym znaczeniu dla 

kariery



Twoja droga do kariery

wybór zależy od Ciebie 
(„to zależy w dużej mierze …dokąd PRAGNĘŁABYŚ dojść”) 

masz wiele ścieżek, którymi można iść 
(„wszystko jedno, KTÓRĘDY pójdziesz”)

 sukces oznacza cel: „dojść dokądś” 
(„na pewno TAM dojdziesz”)

 dochodzenie do sukcesu – trwa w czasie

i wymaga wytrwałości 
(„jeśli   tylko będziesz szła DOSTATECZNIE DŁUGO”)

 sukces jest gwarantowany 
(„NA  PEWNO  tam dojdziesz”)





Ciebie
Ciebie

Ciebie
Ciebie

Ciebie

…a więc – IDŹ, a na pewno TAM 

dojdziesz!

TRZYMAMY 

KCIUKI

za 




