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Robert Porzak

Wprowadzenie
Planowanie kariery zmierza do ustalenia celów, sposobów ich osiągniecia i podjęcia decyzji
dotyczących przyszłej i obecnej pracy. Jest to działanie cykliczne, proces rozpoczynający się od
wczesnodziecięcych zabaw w odgrywanie ról zawodowych i powtarzający się z coraz poważniejszymi skutkami życiowymi w kolejnych etapach rozwoju edukacyjnego i zawodowego (Drier,
2000). Planowanie kariery może być szczególnym wyzwaniem dla osób młodych, nie posiadających jeszcze rozeznania w rynku pracy ani doświadczeń w planowaniu swojego życia na dłuższa
skalę, a podejmujących decyzje ważące na ich dalszych losach. Młodzi ludzie zwykle tworzą
plany na dany dzień, tydzień. Zdarza się również, że plany dotyczące dłuższego horyzontu czasu
opracowują mimochodem, przy okazji realizowania zadań związanych z nauką lub rozrywką.
Zadaniem doradcy zajmującego się wspieraniem w planowaniu kariery jest uporządkowanie
tego procesu i zapewnienie objętej nim osobie warunków do jak najlepszego określenia celów
zawodowych i osobistych celów rozwojowych związanych ze sferą pracy oraz sposobów ich osiągnięcia. Jednym z niezbędnych elementów działania doradcy jest dogłębne poznanie preferencji
i możliwości młodego człowieka, który podejmuje decyzje zawodowe, w tym przeprowadzenie
w miarę potrzeb diagnozy psychometrycznej. Rolą doradcy jest też dostarczenie narzędzi wspomagających planowanie ścieżki kariery i poruszanie się po rynku pracy.
W niniejszej książce opisano sposób konstrukcji zestawu inwentarzy, testów i kwestionariuszy wspomagających doradztwo w planowaniu kariery, noszących wspólną nazwę Drzewo
Kariery. Jest to zestaw narzędzi diagnostycznych i wspomagających doradztwo. Część diagnostyczna zawiera sześć inwentarzy do badania wymiarów istotnych dla decyzji edukacyjno-zawodowych, baterię testów poznawczych oraz kwestionariusz ankiety dotyczącej posiadanych certyfikatów, uprawnień i osiągnięć edukacyjno-zawodowych. Narzędzia wspomagające doradztwo,
to automatycznie generowany raport opisowy z poradą edukacyjno-zawodową i opisem trzech
przykładowych zawodów proponowanych osobie badanej, Portfolio oraz CV Europass. Przedstawiono budowę, właściwości psychometryczne i sposób posługiwania się całym pakietem narzędzi
dostępnych w Internecie pod adresem www.career-tree.eu. Książka składa się z dwóch części.
Pierwsza część zawiera instrukcje korzystania z pakietu narzędzi Drzewo Kariery i zasady interpretacji wyników w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Druga część przedstawia konstrukcję
Drzewa Kariery i wymiary diagnozy, jakie zostały uwzględnione w zestawie narzędzi. Szersze
omówienie istoty doradztwa i wykorzystywanych w nim narzędzi jest zawarte w powiązanej
z niniejszą pozycją książce „Doradztwo w planowaniu kariery”, będącej zbiorem materiałów
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metodycznych wspomagających pracę doradcy i umożliwiających pogłębienie wiedzy o planowaniu ścieżki kariery.
Drzewo Kariery jest oparte na empirycznym podejściu do tworzenia testów. Zawarte w nim
narzędzia zostały skonstruowane w oparciu o teorię odpowiedzi na pytania testowe (ang.: Item
Response Theory – IRT). Drzewo Kariery służy diagnozie potrzeb, zainteresowań i dyspozycji
edukacyjno-zawodowych osób w wieku 15-25 lat planujących swoje ścieżki kariery. Zestaw
inwentarzy i testów pozwala na uzyskanie wielowymiarowej diagnozy. Automatycznie tworzony
raport przedstawia wskazówki do interpretacji wyników i ukierunkowania porady dotyczącej
planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Drzewo Kariery zawiera też dodatkowe narzędzia
wspomagające zaistnienie i aktywne kształtowanie swojej ścieżki kariery, w tym zwłaszcza
automatycznie generowane CV w standardzie Europass i tworzenie portfolio dorobku edukacyjno-zawodowego w biegu kariery. Zestaw inwentarzy, testów i kwestionariuszy doradczych
ma służyć pomocą doradcom wspierającym młodych ludzi w cyklicznym i bieżącym planowaniu
rozwoju, jak i dostarczać osobom badanym okazji do samodzielnej refleksji oraz dawać narzędzia do wykorzystania owej refleksji w budowaniu szeroko rozumianej kariery edukacyjno-zawodowej i życiowej.
Drzewo Kariery i opisujący je podręcznik powstały dzięki realizacji międzynarodowego
projektu pt. Drzewo Kariery (Career Tree – CaT). Projekt CaT (Career Tree) został dofinansowany
ze środków UE w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (nr projektu 2014-1PL01-KA200-003345). Realizatorami projektu Drzewo Kariery (CaT) był międzynarodowy zespół
psychologów i doradców zawodowych z Polski, Hiszpanii, Słowenii, Turcji i Wielkiej Brytanii,
pracujący pod kierunkiem ekspertów z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska).
Wkład w przedstawione na dalszych stronach opisy poszczególnych wymiarów mieli: Ferran
Calvo Adalid, Albert Diaz, Dunya Fernandez, Didem Yildiz, Faik Tunc Bozbura, Martina Gerbec,
Maruša Goršak, Vanja Vrečič, Agnieszka M. Dixon, Anna Jurek, Sylwia Krupa, Iwona Lokwenc,
Anna Michno, Anna Maślej, Magdalena Widawska, oraz kategoryzujący pytania Wiesław
Talik. Rysunki do pytań dotyczących zainteresowań zawodowych przygotowali graficy: Ryszard
Kudzian, Bernadeta Bieda, Anna Kamycka, Katarzyna Foszcz, Justyna Kieruzalska. Testy uzdolnień poznawczych opracowała w pełni Ewelina Pękalska. Wersję internetową Drzewa Kariery
wykonali: Orhan Gökçöl, Cemal Okan Şakar, Ercan Özkaya i w finalnym etapie Adam Piwko. Realizatorzy projektu pracowali rotacyjnie nad różnymi elementami Drzewa Kariery pod kierunkiem
redaktora całego podręcznika oraz zespołu ekspertów z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
edytujących i uzupełniających poszczególne fragmenty: Jacka Łukasiewicza, Grzegorza Katy
i Moniki Baryły-Matejczuk. W proces konstruowania pakietu narzędzi Drzewa Kariery był zaangażowany nie tylko wspomniany wyżej zespół autorów niniejszej książki, ale też wiele osób nie
wymienionych w tej grupie imiennie, choć ich wkład był istotny. Dotyczy to zwłaszcza sędziów
kompetentnych i osób prowadzących na wielu etapach doraźne konsultacje merytoryczne
i tłumaczenia tekstów w trakcie realizacji projektu. Szczególne znaczenie miały dla autorów
informacje zwrotne przekazywane przez grupę kilkudziesięciorga doradców, psychologów
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i nauczycieli wykonujących badania pilotażowe i walidacyjne zestawu narzędzi Drzewa Kariery
w pięciu krajach. Olbrzymiego wsparcia udzielili też studenci psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie (WSEI), którzy wielokrotnie wykonali zestaw testów i uważnie przeczytali automatycznie generowane raporty, sprawdzając poprawność działania Drzewa Kariery
na różnych etapach konstruowania. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez aktywnego
wsparcia pracowników Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI w Lublinie
oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, którzy zaangażowali się w pokonywanie
licznych wyzwań organizacyjnych. Najważniejsze jednak, choć wymienione na końcu osoby które
przyczyniły się do powstania Drzewa Kariery, to ponad 3200 uczniów i studentów, młodych ludzi
z pięciu krajów, którzy zgodzili się wykonać długotrwałe badania pilotażowe i walidacyjne oraz
przekazać komentarze i propozycje ulepszenia pakietu narzędzi Drzewo Kariery. Chcemy, żeby
Drzewo Kariery rozwijało się podobnie, jak kariery jego Użytkowników. Dążąc do uczynienia
Drzewa Kariery pomocą przydatną w planowaniu i prowadzeniu rozwoju edukacyjno-zawodowego zarówno obecnie, jak i w przyszłości, będziemy wdzięczni za wszelkie informacje od Użytkowników pakietu, pozwalające wprowadzać cyklicznie udoskonalenia i uzupełnienia oraz lepiej
dopasowywać je do bieżących potrzeb. Kontakt z zespołem autorów i administratorów Drzewa
Kariery jest możliwy poprzez wspominaną wyżej stronę www.career-tree.eu.
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Część 1.
Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi
Drzewo Kariery w doradztwie

Drzewo Kariery jest zestawem narzędzi rozpoznawania dyspozycji zawodowych i wspierania
aktywności na rynku pracy osób w wieku dojrzewania i wczesnej dorosłości. Zestaw składa się
z trzech części: inwentarzy diagnostycznych, modułu porad i portfolio z CV. Wszystkie części są
powiązane ze sobą, umożliwiając zautomatyzowane badanie, w wyniku którego powstaje raport
z wynikami i poradą oraz gotowe do użycia portfolio i CV. Diagnoza obejmuje osiem podstawowych obszarów (wymiarów) analizowanych podczas badania. Należą do nich: zainteresowania
zawodowe, wartości, osobowość, cechy temperamentalne, umiejętności interpersonalne,
kompetencje przedsiębiorcze, zdolności poznawcze, a także posiadane kompetencje i kwalifikacje. W każdym z obszarów badane są właściwości ważne dla rozpoznawania predyspozycji
zawodowych.
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Ujmując karierę edukacyjno-zawodową w wielowymiarowy, długofalowy i dynamiczny
sposób, należy przeanalizować w doradztwie znaczną liczbę czynników. Diagnoza powinna obejmować cechy i kompetencje osoby objętej doradztwem, kontekst życiowy jej funkcjonowania,
jak i osiągnięcia obrazujące dotychczasową ścieżkę kariery. Jednocześnie diagnoza, aby była
użyteczna, powinna być prowadzona w elastyczny i selektywny sposób, dostosowany do aktualnych celów i uwarunkowań życiowych osoby objętej doradztwem, tak, aby uniknąć schematyzmu badania wielu wymiarów niezwiązanych z bezpośrednim celem diagnozy. Wyniki diagnozy
powinny być przedstawiane w sposób przystępny, możliwy do wykorzystania przez osoby badane
na co dzień, bez posiadania specjalistycznych kwalifikacji. W długofalowym planowaniu kariery
istotne jest też wykroczenie poza dostarczanie informacji i zapewnienie wsparcia w kolejnych
etapach podejmowania edukacji i poszukiwania pracy przez osoby objęte doradztwem. Ważnym
aspektem jest też zapewnienie szerokiego, zdalnego dostępu do planowania kariery poprzez
wykorzystanie medium internetowego. Takie założenia stały się podstawą konstrukcji zestawu
testów Drzewo Kariery. Przystępując do konstrukcji wielowymiarowego narzędzia do diagnozy
potrzeb i możliwości edukacyjno-zawodowych, autorzy dążyli też do wzbogacenia istniejących
już w tym zakresie rozwiązań wspierających pracę doradcy wspomagającego planowanie kariery.
Doradcy wykorzystują w swojej pracy wiele narzędzi, jednak są one często oparte na
odmiennych podejściach, jak choćby popularne Kotwice Kariery Scheina i kwestionariusze
RIASEC Hollanda, co zwiększa trudności interpretacyjne i wydłuża czas badania. Przyjęto, że
zestaw inwentarzy i testów powinien oferować szeroki zakres możliwości diagnostycznych zawartych w narzędziu opartym na jednolitym, ramowym podejściu koncepcyjnym. Jednocześnie
diagnoza powinna zajmować w miarę możliwości jak najmniej czasu. Zestaw narzędzi powinien
też pozwalać na dopasowanie diagnozy do indywidualnych celów i właściwości osoby badanej
oraz do specyfiki kontekstu kulturowego w którym funkcjonuje, co bywa określane mianem
trafności ekologicznej. Tak określone oczekiwania skłaniały do zastosowania w Drzewie Kariery
technik testowania adaptacyjnego. Testowanie adaptacyjne (ang: CAT – Computerized Adaptive
Testing) pozwala na elastyczność diagnozy i skrócenie procesu pomiaru przy zachowaniu jego
rzetelności. Inwentarze oparte na podejściu adaptacyjnym wykorzystują algorytmy komputerowe do doboru w trakcie testowania kolejnych pytań w sposób wynikający z odpowiedzi na
poprzednie pytania.
Uwzględniając otwartość europejskiego rynku pracy przyjęto, że zestaw inwentarzy
i testów wspierających planowanie kariery edukacyjno-zawodowej powinien być wielojęzyczny
i uwzględniać właściwości kulturowe regionów objętych testowaniem. Jako grupę docelową
osób planowanych do diagnozy wybrano początkowo uczniów szkół średnich o profilu zawodowym i młode osoby dorosłe w przedziale wiekowym 16-22 lata, rozszerzając ją ostatecznie

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
w trakcie konstruowania Drzewa Kariery do przedziału 15-25 lat, ze względu na specyfikę
systemów edukacji krajów objętych badaniami. Jest to etap planowania kluczowych decyzji
dotyczących kariery edukacyjno-zawodowej, wpływających w istotny sposób na bieg życia. Jest
to też etap życia w którym następuje przejście ze sfery edukacji, objętej wsparciem rodziców
i wychowawców do sfery pracy, wymagającej samodzielnych decyzji zawodowych i wpływającej
na całość decyzji życiowych. Przy braku doświadczeń zawodowych i szerokiego rozpoznania
swoich możliwości młodzi ludzie napotykają w tym etapie wiele trudności w trafnym określeniu
swoich zasobów i zaplanowaniu ścieżki dalszej kariery. Szczególnym zainteresowaniem objęto
grupę osób o wykształceniu zawodowym, które często pod koniec procesu edukacji formalnej są
zainteresowane dalszym rozwojem kompetencyjnym lub chcą zmienić obszar zawodowy, choć
nie mają sprecyzowanego kierunku dalszych poszukiwań. Przyjęto, że osoby z tak zdefiniowanej
grupy docelowej będą mogły korzystać z Drzewa Kariery w częściowo samodzielny sposób,
dlatego zestaw diagnostyczny powinien generować automatyczne raporty dla użytkowników,
zawierające kluczowe opisy i propozycje do uwzględnienia w planowaniu swojej ścieżki kariery.
Do pakietu Drzewa Kariery włączono też dodatkowe narzędzia ułatwiające automatyczne
generowanie CV i tworzenie dostępnego online portfolio przedstawiającego dorobek i dynamikę rozwoju edukacyjno-zawodowego. Uwzględniając charakterystykę etapu rozwojowego
do którego jest adresowany zestaw inwentarzy i testów, założono zasadność wykorzystania
bodźców graficznych w konstrukcji narzędzia. Rysunki obrazujące schematycznie sytuacje związane z pracą wykorzystano do wspomagania diagnozy dotyczącej zainteresowań zawodowych.
Opracowano też zestaw testów opartych na zadaniach do wykonania. Są to tzw. testy mocy,
wytworzone w celu pomiaru szybkości i wydolności poznawczej. Testy poznawcze nie odwołują
się do samooceny i bazują na materiale niewerbalnym.
Procedurę konstruowania inwentarzy i testów Drzewa Kariery oparto na podejściu empirycznym, uzupełnionym wskazaniami teoretyczno-kryterialnymi. W podejściu empirycznym,
źródłem wytycznych dla konstrukcji narzędzia jest zestaw definicji operacyjnych opisujących
obserwowalne przejawy występowania zjawisk, które zamierzamy uwzględnić w diagnozie.
Definicje nie wywodzą się jednak z teorii, pochodzą z doświadczenia i praktycznej obserwacji,
wcześniejszej diagnozy bądź przyjętej konwencji prawnej lub kulturowo-społecznej. Jest to
podejście akcentujące rolę utylitarnych celów testowania, zmierzające do dostarczenia praktycznych informacji osobom badanym. Podejście empiryczne uznano za szczególnie użyteczne
w doradztwie dotyczącym planowania kariery, ponieważ daje możliwość zdefiniowania wskaźników diagnostycznych w sposób zbieżny treściowo z wymaganiami formalno-prawnymi i oczekiwaniami psychologicznymi odpoznanymi z definicji i opisów zawodów w standardzie ISCO-08.
Uzupełnienie przyjętego podejścia empirycznego o odwołanie się do ram teoretyczno-kryterialnych zmierzało do zachowania spójności paradygmatycznej zestawu narzędzi, jak i do określenia
jednolitych podstaw terminologicznych dla definiowanych wskaźników.
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Grzegorz Kata, Monika Baryła-Matejczuk

2. Instrukcja dla osoby badanej
12

Osoba badana rozpoczynająca pracę z Drzewem Kariery otrzymuje instrukcję korzystania
z narzędzi. Instrukcja opisuje kolejne kroki niezbędne do przejścia, aby rozpocząć pracę oraz
zasady poprawnego wypełniania testów. Badani mogą skorzystać z instrukcji w dowolnym
momencie pracy. Tekst instrukcji jest dostępny bezpośrednio z poziomu strony internetowej lub
w postaci pliku do pobrania.

Drzewo Kariery (Career Tree – CaT)
Instrukcja dla osoby badanej
Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem badania
Instrukcja zawiera opis i wyjaśnienie sposobu używania pakietu testów Drzewo Kariery
(CaT). Drzewo Kariery jest to zestaw testów i materiałów informacyjnych opracowany przez
międzynarodowy zespół psychologów i doradców zawodowych w celu wspierania w planowaniu indywidualnej kariery zawodowej.
Po rozwiązaniu testu automatycznie otrzymasz (online):
• indywidualny opis wyników oraz profil zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
• informacje o zawodach, które najlepiej odpowiadają posiadanym predyspozycjom
i umiejętnościom oraz charakterystykę ścieżki zawodowej w oznaczonych obszarach;
• dodatkowo po zakończeniu badań dostaniesz możliwość korzystania z indywidualnego
portfolio pomagającego w poszukiwaniu zatrudnienia.
Badanie zestawem testów Drzewo Kariery (CaT)
Poniżej podano kolejne kroki przygotowania i obsługi badania zestawem testów Drzewa
Kariery.
Pakiet Drzewo Kariery (CaT) dostępny jest z poziomu strony internetowej http://www.
career-tree.eu/index.php/pl/ Po najechaniu kursorem na pozycję Test kariery w górnym menu
uzyskasz dostęp do CaT-Testy kariery:

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
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Po kliknięciu w CaT – Test kariery znajdziesz się na stronie rozpoczynającej test. Język apliJęzyk aplikacji można zmienić, klikając na flagę znajdującą się w prawej górnej części
kacji można zmienić, klikając na flagę znajdującą się w prawej górnej części strony:
strony:

Osoba prowadząca badanie przydzieli Ci login (nazwa Użytkownika) oraz Hasło, które na
ekranie logowania należy wpisać w odpowiednie pola.

Drzewo Kariery. Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze...
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Korzystając z komputerów do których ma dostęp wielu użytkowników w danej instytucji,
logując się, należy pole Pamiętaj mnie pozostawiać puste.
Po kliknięciu na Zaloguj zobaczysz podstawowe dane o swoim koncie, a u góry po lewej
pozycje menu przenoszące na kolejne strony:

Kliknij teraz Mój profil. W ekranie, który się pojawi musisz zmienić hasło i uzupełnić swoje
dane osobowe (płeć, data urodzenia, adres miejscowości w której mieszkasz na stałe) oraz
kliknąć w Wyrażam zgodę na przekazanie wyników testu nauczycielowi / doradcy, który zlecił
mi badanie. Nauczyciel lub doradca pomoże ci w prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników.
Możesz też podać pozostałe dane, ale nie jest to konieczne. Zmianę danych należy zatwierdzić klikając w Wyślij:

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
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Po zapisaniu danych zostanie wyświetlone potwierdzenie Profil zapisano. W innym przypadku zostaną wskazane pominięte dane wymagające uzupełnienia.
Po edycji profilu wybierz zakładkę Wykonaj test i przejdź do odpowiadania na pytania
w poszczególnych testach:

Przy pierwszym podejściu do testu wyświetlona zostanie instrukcja.
Przeczytaj ją uważnie. Do instrukcji – jeśli będzie to potrzebne – możesz zawsze powrócić
naciskając link znajdujący się nad listą testów.
Następnie rozpocznij odpowiadać na pytania.
Pierwsze pytanie dotyczy grupy zawodów, które najbardziej do Ciebie pasują. Przeczytaj
uważnie całą listę i kliknij na taką grupę zawodów, która Twoim zdaniem najbardziej pasuje do
Ciebie, twoich cech i umiejętności.
Wybierz w ten sposób trzy grupy zawodów najbardziej Ci odpowiadające.
Jeżeli chcesz coś zmienić, możesz to zrobić klikając ponownie na nazwy po prawej i po lewej
stronie.

Drzewo Kariery. Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze...
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Po kliknięciu na Zapisz (u góry strony) zaczniesz odpowiadać na pytania testowe.
Pytania dotyczą twoich poglądów i przekonań; tego, co o sobie wiesz i co o Tobie mówią
inni ludzie. Przy części pytań będzie rysunek obrazujący jakąś sytuację zawodową. Opcje odpowiedzi w tych pytaniach i większości innych, to:
Zdecydowanie się nie zgadzam
Raczej nie
Trochę tak a trochę nie
Raczej tak
W pełni się zgadzam
Do każdego pytania trzeba wybrać jedną z powyższych odpowiedzi, klikając na nią myszką.
Po udzieleniu odpowiedzi na dane pytanie trzeba kliknąć Kontynuuj.
Testy dotyczące różnych umiejętności
Do niektórych testów opracowano oddzielne instrukcje wskazujące sposób odpowiadania.
Część testów zawiera ograniczenia czasowe. Niektóre zadania oprócz tekstu zawierają również
rysunki i liczby.
Testy z ograniczeniem czasowym, zadaniami z rysunkami i liczbami muszą być rozwiązywane w całości. Nie można przerwać testu z tej grupy i później do niego powrócić.
W testach, które mają limit czasowy, wyświetla się informacja o czasie, który pozostał do
wykonania zadania. Czas przeznaczony na zapoznanie się z instrukcją nie wchodzi w limit czasowy.
Dotyczy tylko rozwiązywania testu. Rozwiązywanie testu rozpoczynamy wybierając START. Po
upływie przewidzianego czasu – zadanie zostanie zamknięte i musisz przejść do kolejnego bloku,
o czym poinformuje Cię komunikat na ekranie. Pojawi się też informacja, że możesz teraz przejść
do rozwiązywania kolejnego testu. Zrobisz to klikając w dowolnym miejscu polecenia.
W tych testach chodzi o twój rzeczywisty wynik, dlatego nie używaj kalkulatorów, smartfonów, wyszukiwarek, nie fotografuj ekranów itp.
Zatwierdzenie odpowiedzi na każde pytanie odbywa się przez wybranie opcji Następny
artykuł/Dalej. Jeśli się pomylisz, przed przejściem do następnego pytania możesz wybrać opcję
Popraw/Wyczyść – rozpoczynając wybór odpowiedzi od początku.
Informacje końcowe
Prosimy o unikanie odpowiedzi środkowej (Trochę tak a trochę nie), starając się pozytywnie
lub negatywnie ustosunkować do poszczególnych stwierdzeń.
Prosimy o dokładne czytanie instrukcji i rzetelne odpowiadanie na wszystkie pytania.
W razie wątpliwości – zapytaj osobę nadzorującą badanie.
Dziękujemy!
Po zapoznaniu się z instrukcją osoba badana powinna mieć możliwość uzyskania dodatkowego
wsparcia od osoby nadzorującej badanie – nauczyciela lub doradcy. Nauczyciel powinien poinformować o kolejnych krokach badania, otrzymywania i interpretacji danych z wynikami testów.
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Grzegorz Kata, Monika Baryła-Matejczuk

3. Instrukcja dla osoby prowadzącej badanie
Doradcy i nauczyciele prowadzący badanie powinni dokładnie zapoznać się z instrukcją
przed rozpoczęciem badania Drzewem Kariery. Poleca się również zapoznanie z instrukcją dla
osoby badanej oraz z podręcznikiem do testu, zawierającym informacje o własnościach psychometrycznych testów, zaletach i ograniczeniach zestawu. Wiedza ta jest pomocna w skutecznej
pracy z zestawem testów i udzielaniu porady na bazie otrzymanych rezultatów.

Drzewo Kariery (Career Tree – CaT)
Instrukcja dla osoby prowadzącej badanie
Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem badania
Instrukcja zawiera opis i wyjaśnienie poszczególnych etapów badania narzędziem Drzewo
Kariery (Careet Tree CaT). Drzewo Kariery jest to zestaw testów i materiałów informacyjnych
opracowany przez międzynarodowy zespół psychologów i doradców zawodowych z Polski, Hiszpanii, Słowenii, Turcji i Wielkiej Brytanii, pod kierunkiem ekspertów z Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie. Celem badania jest określenie predyspozycji, zdolności i zainteresowań
zawodowych uczniów, studentów i młodych dorosłych osób wkraczających na rynek pracy.
Badanie pakietem testów Drzewo Kariery (CaT)
Rejestracja nauczyciela / doradcy i tworzenie kont dla osób badanych
Drzewo Kariery dostępny jest z poziomu strony http://www.career-tree.eu/index.php/pl/
Jest to strona internetowa projektu. Po najechaniu kursorem na pozycję Test kariery w górnym
menu uzyskujemy dostęp do CaT-Testy kariery:
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Na ekranie logowania należy wpisać w odpowiednie pola dane przydzielone przez administratora systemu: nazwę Użytkownika oraz Hasło.
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Korzystając z komputerów, do których ma dostęp wielu użytkowników w danej instytucji,
logując się, należy pole Pamiętaj mnie pozostawiać puste. Dotyczy to nauczycieli i uczniów.
Po kliknięciu na Zaloguj wyświetlone zostaną podstawowe dane o koncie użytkownika,
a u góry po lewej stronie – pozycje menu przenoszące na kolejne strony:

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
Swoje dane logowania przesłane przez administratora można zmienić, klikając Mój profil.
Po edycji danych należy je zapisać klikając w Wyślij.
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Następnie nauczyciel/doradca powinien dodać nazwy i hasła osób planowanych do
zbadania (zakładka: Zarządzaj). Dodanie nowej osoby planowanej do badania wymaga kliknięcia w +Utwórz:

Na kolejnym ekranie nauczyciel/doradca wpisuje dane w stosownych polach. Korzystając
z systemu, osoba badana nie może zmieniać nadanej nazwy użytkownika.

Drzewo Kariery. Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze...
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Pole Hasło jest automatycznie wypełniane przez system. Wpisać należy proste do zapamiętania przez badanego hasło. Pozostałe informacje należy wpisywać zgodnie z danymi osób badanych, o ile są znane, gdyż wyświetlą się w raporcie z badań. Osoby badane będą musiały zmienić
hasło oraz będą mogły wpisać i poprawiać swoje dane po pierwszym zalogowaniu i przez cały
czas użytkowania systemu. Nazwa użytkownika do logowania pozostanie jednak niezmienna.
W systemie można stworzyć więcej użytkowników, niż planuje się osób badanych. Można
też dodawać kolejne osoby w trakcie prowadzenia badań.

Wpisanie danych osoby badanej należy zatwierdzić klikając w Zapisz. Po dodaniu nowego
ucznia automatycznie przechodzimy do listy użytkowników. Do listy użytkowników możemy też
wejść klikając Zarządzaj. Po wykonaniu powyższych czynności osoba badana może już wypełniać testy. Wystarczy jej podać adres strony, Nazwę użytkownika i Hasło.
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Na liście użytkowników dostępna jest też opcja zmiany Statusu (ostatnia kolumna po prawej
na liście). Domyślnie status ustawiony jest na Włączono. Kliknięcie w pole Włączono zmienia
status użytkownika na Wyłączono co powoduje, że dostęp badanej osoby do testów będzie
zablokowany. Ponowne kliknięcie przywróci dostęp do strony z testami.
Zmiana statusu (Włączono i Wyłączono) możliwa jest również dla wszystkich osób badanych (kont) jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć wszystkie konta jednym kliknięciem
w kwadracik u góry po lewej, przy Imię nazwisko w widoku listy, a następnie wybierając właściwą
opcję z rozwijalnej belki Status powyżej Imię nazwisko.
W razie zapomnienia hasła przez osobę badaną nauczyciel / doradca może je zmienić na
inne, poprzez edycję danych osoby badanej i wpisanie nowego hasła.
zmienić na inne poprzez edycję danych osoby badanej i wpisanie nowego hasła.

Drzewo Kariery. Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze...
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Przebieg badania
Pytania będą prezentowane na ekranie komputera w trybie on-line, co wymaga klawiatury
i myszki. Proszę sprawdzić stan stanowisk komputerowych przed badaniem.
Czas badania zależy od tempa pracy osoby badanej i wynosi około dwie godziny zegarowe.
Osoby badane mogą kończyć wypełnianie testów w różnym czasie. Osoby kończące wcześniej nie powinny czekać na pozostałych badanych, o ile osoba nadzorująca badanie nie podejmie
w tej sprawie innych ustaleń, wynikających z bezpieczeństwa, czy też przyczyn wychowawczych.
Postępowanie w trakcie badania
Przed badaniami należy zapoznać się dokładnie z instrukcją dla uczniów i opisem przebiegu
logowania i wypełniania testu.
Przed pierwszym badaniem należy wydrukować instrukcje dla osób badanych. Należy je
przekazać osobom badanym do przeglądu w trakcie instruktażu. Instrukcję można też przekazać osobom badanym drogą elektroniczną. W czasie kolejnych badań instrukcje powinny
znajdować się w pracowni komputerowej.
Na początku pierwszego badania należy przeprowadzić instruktaż dla badanych osób.
Należy przekazać im ogólne informacje o teście zawarte na początku instrukcji dla badanych.
Trzeba przypomnieć osobom badanym, że:
1. Badanie jest w pełni dobrowolne. Jeżeli ktoś rozpocznie badanie, prosimy, żeby kontynuował je aż do wypełnienia wszystkich testów, choć wycofanie się jest możliwe w każdym
momencie.
2. Indywidualne wyniki osoby badanej są objęte tajemnicą, są w pełni poufne i nigdy nie
zostaną przekazane nikomu, o ile osoba badana lub jej rodzice (lub prawni opiekunowie)
nie wyrażą stosownej zgody.
3. W trakcie wypełniania testów, osoby badane powinny zachowywać ciszę i nie porozumiewać się ze sobą.
4. Odpowiadając na pytania należy unikać odpowiedzi środkowych, starając się zdecydować, czy zgadzamy się z danym stwierdzeniem, czy nie.
5. Wszystkie pytania i wątpliwości lub błędy dostrzeżone w teście należy zgłaszać nauczycielowi / doradcy.
6. Wyniki uzyskane w badaniu będą zawierały szerokie informacje o wymiarach dyspozycji
zawodowych i poradę edukacyjno-zawodową, którą będzie można omówić z doradcą
zawodowym dostępnym w placówce.
Po przekazaniu powyższych informacji nauczyciel / doradca upewnia się, czy wszystko jest
zrozumiałe, a następnie podaje osobom badanym adres strony do logowania, indywidualną
Nazwę użytkownika i indywidualne Hasło.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na wszelkie pytania osób badanych powinny obejmować wyłącznie
zakres zawarty w instrukcji dla osoby badanej. W razie pytań dotyczących niezrozumiałych dla
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osób badanych słów występujących w teście, czy też niepewności co do właściwej odpowiedzi,
wynikającej z nieznajomości swoich cech przez osobę badaną należy udzielać odpowiedzi typu:
„Jeżeli miałbyś daną cechę lub dane przekonanie, to na pewno wiedziałbyś, jak odpowiedzieć”.
Przekazywanie osobom badanym jakichkolwiek wskazówek i podpowiedzi na pytania
z testów poznawczych burzy sens tego badania. W czasie wypełniania testów poznawczych,
uczniowie w żadnym wypadku nie mogą korzystać z kalkulatorów, fotografować ekranów,
korzystać ze smartfonów czy wyszukiwarek lub innych stron internetowych, ani rozmawiać
na temat odpowiedzi.
Badanie grupowe musi się odbywać pod opieką nauczyciela / doradcy. Nie można sugerować uczniom dostępu do badania z domu. Badania indywidualne osób, którym zależy na
uzyskaniu rzetelnej porady mogą odbywać się zdalnie, bez nadzoru doradcy.

Jacek Łukasiewicz

4. Przewodniki interpretacji wyników w skalach
Ta część podręcznika zawiera interpretacje wyników uzyskanych przez osobę badaną
w poszczególnych wymiarach i skalach. Krótka definicja przedstawia znaczenie treści wydzielonych skal. Wyniki wskazują na nasilenie cech posiadanych przez daną osobę, częstotliwość
występowania analizowanych zachowań lub preferencje w podejmowaniu różnych decyzji.
W badaniu przyjęto trzypoziomową skalę opisu wyników: niski, średni i wysoki, jak pokazano to
w tabeli 1. Różnią się one brzmieniem w zależności czy znajdują się w instrukcji, czy w raporcie
o wynikach.
Odnosząc się do informacji, które doradca otrzymuje w raporcie o wynikach respondenta,
są one następujące:
Tabela 1.

Klasyfikacja wyników w teście Drzewa Kariery

Wynik w instrukcji
Wysoki
Średni
Niski

Wyniki w raporcie
Bardzo wysokie i wysokie
Średnie
Niskie i bardzo niskie

Kolejne informacje to porady dla doradcy, jak rozwijać badane cechy i kompetencje. Zawierają użyteczne sugestie dla doradcy w zakresie wzmacniania analizowanych predyspozycji,
planowania strategii ich rozwoju lub wyboru właściwej ścieżki kształcenia. Szczególną uwagę
należy zwrócić na wykorzystanie tekstu zatytułowanego: Warto o tym pamiętać. Informacje te
odnoszą się do niskich i wysokich wyników. Zawierają – adresowane bezpośrednio do badanej
osoby – informacje o cechach charakterystycznych dla osób uzyskujących odmienne/przeciwne
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wyniki w porównaniu do badanej osoby. Podkreślają pozytywne aspekty posiadania odmiennych
wyników (różniących się od wyników uzyskanych przez badaną osobę). Jest to zatem zachęta
do wypracowania pożądanych cech/zachowań. Jednocześnie ta informacja zwraca uwagę na
różnice (w tym różnorodność) funkcjonowania osób, które osiągają takie właśnie odmienne
wyniki. Szczegółowy opis skal znajduje się w załączniku 2.

Jacek Łukasiewicz

5. Raport z badania i przykład porady
Efektem badania testami Drzewa Kariery jest raport, który bezpośrednio otrzymuje badana
osoba. Zawiera on liczbową prezentację wyników badania. Raport pokazuje jednocześnie, w jaki
sposób należy rozumieć wysokość wyników w poszczególnych skalach testu (procentowe odniesienie do populacji badanych osób).
Pierwsza część odnosi się do sfery zainteresowań zawodowych. Już sama analiza wyników
w tabeli pozwala na dostrzeżenie tych, co do których badana osoba się wyróżnia. W analizowanym przypadku widzimy dominację zainteresowań z zakresu Sport i aktywność fizyczna.
Badany może zapoznać się, co konkretnie oznacza tak wysokie zainteresowanie sportem. Opis
prezentuje aktywności osoby badanej (w analizowanym wymiarze), które przede wszystkim
przynoszą jej satysfakcję, i które pragnie realizować w swoim życiu. Jednocześnie w drugiej części
opisu badany dowiaduje się, iż koncentrowanie się tylko na tego typu aktywnościach jest czasem
pominięciem innych, może równie ważnych aspektów życia osobistego, jak i społecznego. Ten
fragment opisu pozwala zrozumieć źródło ewentualnych trudności, z którymi spotyka się osoba
badana. Mogą być one wynikiem zbytniej koncentracji badanego jedynie na preferowanym
obszarze zainteresowań.
Ponadto zestawienie wszystkich wyników daje badanemu możliwość dodatkowej analizy
innych obszarów zainteresowań. Być może takich, o których wcześniej badany myślał, a nie
okazały się one wystarczająco wykrystalizowane. Za każdym razem badany może dowiedzieć się
jak wygląda jego zainteresowanie poszczególnymi obszarami, i co oznacza to dla całości funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym. Badany dowiaduje się co może osiągnąć, gdy zdecyduje się na zwiększenie swojego zaangażowania w daną dziedzinę, która jak dotychczas znajduje
się na marginesie zainteresowań.
W dalszej części raportu znajdujemy analizę wyników badań (analogiczną jak w przypadku
zainteresowań) odnoszącą się do obszarów takich jak:
• wartości
• osobowość
• temperament
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• kompetencje społeczne
• kompetencje przedsiębiorcze
• kompetencje poznawcze
Pozwalają one badanej osobie na poznanie siebie i swoich możliwości w bardzo szerokim
ujęciu. Za każdym razem opis wyników (podobnie jak było to w przypadku zainteresowań)
pozwala poznać przede wszystkim aktualne walory badanej osoby. Jednocześnie zwraca on
uwagę na korzyści, które może osiągnąć badana osoba, gdy zdecyduje się bardziej skoncentrować na poszczególnych obszarach swojego funkcjonowania. Treść opisu dotyka również wyjaśnienia przyczyn ewentualnych trudności, z którymi spotyka się badana osoba, a które wynikają
z takiego właśnie sposobu jej funkcjonowania.
Finalnie najważniejszymi obszarami z wymienionych powyżej są te, które istotne są dla
dobrego funkcjonowania w zawodach, które odpowiadają zainteresowaniom badanej osoby.
W omawianym przypadku, wyniki badania inwentarzami i testami Drzewa Kariery wskazują,
że rozważając przyszłą karierę edukacyjno-zawodową badany może skupić się na następujących
dziedzinach lub grupach zawodów:
• sport i aktywność fizyczna
• inżynieryjno-techniczne
• medyczne
Odnosi się to zawodów, jak te prezentowane w raporcie - przykładowe zawody:
• Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi (ISCO code: 3422)
• Inżynierowie budownictwa (ISCO code: 2142)
• Inny średni personel do spraw zdrowia (ISCO code: 325)
W dalszej części raportu znajdują się informacje opisujące wymiary ważne dla dobrego
funkcjonowania w zaproponowanych zawodach. Odnosząc się do omawianego przykładu,
mamy tu informacje o podstawowych zadaniach, jakie wykonują trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi. Kolejno badany zapoznaje się z kluczowymi kompetencjami, jakich oczekuje się
od osób na takim stanowisku. Następnie omówione zostały wymagania edukacyjne i oczekiwania pracodawców. A w dalszej części – bardziej szczegółowe zadania, którym musi podołać
osoba wybierająca taki zawód. Dodatkową informacją jest lista zawodów podobnych.
Z pewnością najważniejszą i najciekawszą informacją dla badanej osoby, jest ta mówiąca
o tym, jak jego aktualne możliwości i kompetencje odpowiadają wymaganiom danego zawodu.
Ta część jest odniesieniem kluczowych kompetencji dla danego zawodu do poziomu kompetencji i cech, którymi wykazała się badana osoba w trakcie rozwiązywania testu. Analizując tę
część informacji w raporcie możemy zauważyć, iż badana osoba dowiaduje się o swoich mocnych
i słabych stronach, gdyby chciała wykonywać proponowany zawód. Informacja wskazuje na
atuty badanej osoby, które mogą być źródłem nie tylko efektywnego funkcjonowania w danym
zawodzie, ale jednocześnie źródłem życiowej satysfakcji. Słabe strony – to uświadomienie
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badanemu, że jeśli zdecyduje się na wybór tego, konkretnego zawodu, to będzie musiał włożyć
sporo wysiłku, jeśli chce go dobrze wykonywać. Może więc stanowić to źródło dodatkowych
trudności i ewentualnych konfliktów czy niepowodzeń. Zdecydowanie cenną informacją są
wskazówki, które podpowiadają badanej osobie, w jaki sposób wzmocnić swoje słabe strony,
a w rezultacie osiągnąć wyższy poziom kompetencji w preferowanym zawodzie.
Informacje takie odnoszą się do wszystkich proponowanych w raporcie zawodów. Na
następnych stronach znajduje się przykładowy raport dla ucznia. Doradca powinien dokładnie
zapoznać się z przykładowym raportem przed rozpoczęciem korzystania z modułu porad i przed
rozpoczęciem udzielania porad z wykorzystaniem zestawu narzędzi Drzewa Kariery.

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
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Wyniki testów Drzewa Kariery (CaT)
(skala stenowa 1-10)
28
Rezultaty testów CaT zawarte w poniższych tabelach przedstawiają twoje odpowiedzi wyrażone w punktach zwanych stenami (od standard ten). Wartość stena może wynosić od 1 do 10
i informuje o Twoich wynikach w porównaniu do wyników innych osób które wypełniły testy
CaT.
Znaczenie wartości stenów jest następujące:
9-10 = bardzo wysokie wyniki (około 7% wszystkich badanych osób)
7-8 = wysokie wyniki (około 24% wszystkich badanych osób)
5-6 = średnie wyniki (około 38% wszystkich badanych osób)
3-4 = niskie wyniki (około 24% wszystkich badanych osób)
1-2 = bardzo niskie wyniki (około 7% wszystkich badanych osób)
Należy pamiętać, że nie ma dobrych lub złych wyników, są tylko różne zainteresowania,
umiejętności i cechy. Nie ma dwóch zupełnie identycznych osób, każdy ma inne właściwości.
Dlatego wyniki liczbowe różnią się, ale są one tylko ogólną informacją o nasileniu poszczególnych własności, opisanych dokładniej w dalszej części raportu. W interpretacji wyników trzeba
pamiętać, że jeżeli uzyskaliśmy więcej punktów w jakiejś skali, to oznacza tylko tyle, że jest to
dla nas bardziej interesująca lub ważna dziedzina, w którą łatwiej nam będzie się zaangażować,
ale nie znaczy to, że będziemy w niej od razu wybitni lub słabi. Sukces zależy przede wszystkim
od pracy.
Zainteresowania zawodowe
1. Opiekuńczo5
6. Prawo
-wychowawcze
2. Artystyczne
7
7. Przyrodnicze
3. Humanistyczne
5
8. Medyczne

5
7

4. Społeczne

5

9. Nauki ścisłe

6

5. Administracja
i zarządzanie

6

10. Inżynieryjno-techniczne

7

Wartości
1. Reguły
moralne
5

4

2. Wartości

3. Cele

4. Sytuacje

1

2

4

11. Architektura
i budownictwo
12. Rolnictwo
13. Usługi
14. Służby
mundurowe
15. Sport
i aktywność
fizyczna

5. Grupy
społeczne
5

6. Dane
3

5
5
5
6
9
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Osobowość
2. Umiejętność adaptacji
i elastyczność
4

1. Sumienność
4
Temperament
1. Stabilność
emocjonalna
3

3. Zorientowanie 4. Motywacja
na działanie
osiągnięć

5. Niezależność
emocjonalna

4

3

2. Praca pod presją
4

5

3. Wysoki poziom
aktywności
5
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4. Wysoki poziom
wrażliwości
5

Kompetencje interpersonalne
1. Umiejętności
komunikacyjne

2. Umiejętności
słuchania

3. Współpraca
w grupie

4. Asertywność

4

5

5

3

Kompetencje przedsiębiorcze
1. Kompe2. Rozpozna- 3. Nawiązywanie
tencje
wanie szans/ kontaktów
strategiczne okazji
i relacji
3
4
2

5. Umiejętność negocjacji
i rozwiązywania
konfliktów
4

4. Kompe5. Planowanie 6. Zaangażotencje
i organizacja wanie
konceptualne
5
4
3

Kompetencje poznawcze
1. Podejście
twórcze

2. Wyobraźnia
3. Pamięć
przestrzenna

7

10

8

4. Rozumowanie
numeryczne
5

5. Skupianie
uwagi
6

6. Podzielność
uwagi
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Zainteresowania zawodowe
Zainteresowania: Opieka, wychowanie
Zainteresowanie pomaganiem innym, osobom starszym i opieka nad nimi.
Uzyskany przez ciebie wynik oddaje twoje podejście do ludzi. Dowodzi, że jesteś osobą
zwracającą uwagę na uczucia innych, poproszony o pomoc, udzielasz jej. Przejawiasz inicjatywę
tylko w okolicznościach podbramkowych. Nie masz problemów z interakcją z innymi ludźmi oraz
z wysłuchiwaniem ich i wyrażaniem swoich uczuć lub myśli w sposób bezpośredni. Jesteś osobą
dobrze współdziałającą, więc praca w zespole nie stanowi dla ciebie problemu choć potrafisz też
działać samodzielnie i wykonywać zadania bez niczyjej pomocy. Podążając drogą kariery bardziej
niż na ludziach będziesz skupiać się na zadaniach. Masz swoje własne cele i aspiracje i niezależnie od ambicji innych, obstajesz przy nich.
Zainteresowania artystyczne
Zainteresowanie zawodami związanymi ze sztuką i działalnością artystyczną, skupienie na
talencie i umiejętnościach artystycznych w poszczególnych obszarach (plastyczne, muzyczne),
bycie osobą kreatywną, niekonwencjonalną i oryginalną.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że lubisz tworzenie nowych rzeczy i cenisz wartość
piękna. Jesteś dobry w tworzeniu innowacyjnych i przydatnych pomysłów. Zazwyczaj szybko
myślisz, masz dużo pomysłów na raz. Na ogół myślisz w zupełnie inny sposób niż Twoi rówieśnicy. Czasami wydajesz się być osobą nie do końca zorganizowaną i wolisz zadania i sytuacje
wymagające mniej systematyczności. Potrafisz wyobrazić sobie jak dana rzecz będzie wyglądać
po jej przemieszczeniu lub zmianie rozkładu.
Nie wszyscy otaczający cię ludzie dobrze radzą sobie z koncepcją sztuki, piękna czy dobrego
gustu. Jeśli pracujesz w zespole z osobami bardziej systematycznymi i konwencjonalnymi, staraj
się zwracać większą uwagę na strukturę zadania i aby je wykonać postępuj zgodnie z wcześniej
ustalonymi działaniami. W ten sposób druga osoba nie będzie się czuła zdezorientowana ani
przytłoczona nowymi informacjami czy też pomysłami. Jeśli pracujesz w pojedynkę pamiętaj
o tym, że wtedy także musisz zwrócić uwagę na to, aby twoje pomysły były uporządkowane
a praca uporządkowana tak, abyś nie miał problemów z jej ukończeniem. To także sprawi, że
inne osoby będą nadążać za twoją pracą.
Zainteresowania: Nauki humanistyczne
Zainteresowania oraz umiejętności z zakresu łatwego pisania tekstów, biegłej komunikacji, celnego doboru słownictwa, kreatywnego i krytycznego myślenia, rozumowania oraz
zadawania istotnych pytań.
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Dokonanie wyboru między sztuką, muzyką, językami obcymi, literaturą, historią czy filozofią,
a fizyką, matematyką, technologią czy biologią zajęłoby ci sporo czasu i przemyśleń. W takim
samym stopniu interesują cię rozwiązania problemów czy analizowanie informacji co gra na
instrumencie muzycznym czy nauka języków obcych. Masz zachowaną równowagę pomiędzy
twoją częścią analityczno-naukową i kreatywną.
Zainteresowania: Aspekt społeczny
Zainteresowanie kontaktem i pracą z ludźmi, pracą zespołową, radzenie sobie z problemami i emocjami, motywowanie, trenowanie, interesowanie się społeczeństwem, tworzenie
kontaktów interpersonalnych i współpracy, zaangażowanie w sprawy związane z polityką,
społeczeństwem oraz bycie otwartym na innych ludzi.
Uzyskany przez ciebie wynik jest wyrazem twojego poziomu kompetencji społecznej oraz
twojego zainteresowania pojęciami społecznymi. Starasz się zrozumieć emocje, potrzeby i stany
emocjonalne innych z ich perspektywy. Starasz się być dla innych mentorem i im pomagać, lecz
potrzebujesz więcej praktyki. Nie masz nic przeciwko pracy w zespole, tak samo zadowalająca
jest dla ciebie praca w pojedynkę. Starasz się szanować i rozumieć inne kultury. Czasami twoje
emocje mogą wpływać na jakość twojej pracy.
Zainteresowania: Zarządzanie i administracja
Zainteresowanie ekonomią, zadaniami administracyjnymi i finansowymi, organizacja,
dokładność, planowanie czasu i zadań, kontakty z ludźmi, dobre maniery, bycie liderem
z jednoczesną obsługą komputera i wykonywaniem analiz.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że dobrze się czujesz zarządzając zespołami, motywując i zachęcając grupy ludzi, tak samo jak w pracy gdzie podlegasz komuś i wykonujesz ich
polecenia. W takim samym stopniu interesujesz się ekonomią, światem biznesu, sztuką, sportem
czy nauką. Jesteś elastyczny i jeśli sytuacja tego wymaga podejmujesz ryzyko.
Zainteresowania: Aspekt prawny
Zainteresowanie prawem, występującymi w nim zmianami, aspektami prawnymi dotyczącymi zadań społecznych i ekonomicznych, perswazją, negocjowaniem, podejmowaniem
decyzji i wyrażaniem sądów, skupianie się na krytycznym myśleniu i pisaniu.
Osiągnięty przez ciebie wynik wskazuje, że twoje zaangażowanie i wytrwałość w osiąganiu
zadań i zawodowych celów potrzebuje wzmocnienia. Ani aspekty prawne dotyczące zadań
społecznych i ekonomicznych, ani nauka nie należą do twoich głównych zainteresowań. Twoje
życie prywatne jest bardzo ważne dla ciebie i wolisz, żeby życie zawodowe nie miało na nie
wpływu. Do pewnego stopnia wiesz jak przetwarzać i zrozumieć duże ilości informacji, jednak
nie łączysz faktów i nie podejmujesz samodzielnych decyzji. Cele osiągasz przez wykonywanie
standardowych procedur oraz pod nadzorem przełożonego. Raczej nie widzisz potrzeby wymyślania nowych rozwiązań. Porozumiewanie się ustne i pisemne nie należą do twoich najmocniejszych stron. Rozumiesz powierzone ci zadania, jednak nie przepadasz ani za przekonywaniem
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innych ludzi ani za negocjowaniem, wiec nie tworzysz logicznych i jasnych argumentów. Zarówno
rozmowa z innymi jak i wystąpienia publiczne traktujesz jako coś, co wymaga sporo wysiłku.
Tylko w znanych ci sytuacjach zachowujesz kontrolę nad emocjami.
Bycie efektywnym członkiem zespołu jest wielką zaletą. Twoje poczynania są kluczowe dla
trwania firmy lub zespołu – stosujesz się do procedur i wiesz jak pracować pod nadzorem. Twoja
obecność w zespole sprawia, że nawet najtrudniejsze zadanie staje sie możliwe do wykonania.
Wiesz również jak chronić swoje życie prywatne przed wpływem pracy zawodowej. Jednakże,
stała kontrola i nadzorowanie może odciągnąć osiąganie prywatnych celów na drugi plan. Trzeba
pamiętać, że można się uczyć poprzez rozwój i stopniowo zwiększać poziom swoich kompetencji. Unikanie rozmów, zwłaszcza przemówień publicznych może tylko zwiększyć poczucie
emocjonalnej niestabilności i niepewności. Tylko ci, co nie robią nic, nie popełniają błędów, więc
dzielenie się nawet najmniejszymi pomysłami na zmianę procesu może tak naprawdę sprawić,
że poczujesz się bardziej zaangażowana/y i kontrolująca/y sytuację.
Zainteresowania: Nauki przyrodnicze
Zainteresowania naturą, ekologią, biologią i podstawami genetyki, umiejętność obserwacji, analizowania i rozwiązywania problemów związanych z naturą i ekologią.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że w umiarkowany sposób interesujesz się naturą,
życiem, ewolucją, zwierzętami, roślinnością i podobną tematyką. Do pewnego stopnia ciekawi
cię jak różne rzeczy działają. Jesteś dość dobry w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów
i kiedy trzeba używasz logiki i krytycznego myślenia. Jednakże polegasz również na swoich uczuciach i instynkcie.
Zainteresowania: Aspekt medyczny
Zainteresowanie medycyną, zdrowiem i profilaktyką zdrowotną, szeroka, szczegółowa
wiedza na temat fizjologii i zagadnień medycznych, pomoc i wyszukiwanie nowych rozwiązań,
kontaktowanie się z innymi, empatia, zrozumienie innych.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że bardziej interesujesz się środowiskiem zdrowotnym niż innymi zagadnieniami. Jesteś dobra/y w analizowaniu informacji, rozwiązywaniu
problemów i wyciąganiu wniosków. Skupiasz się na działaniach intelektualnych i zazwyczaj
rozpoznajesz swoje myśli i emocje. Jesteś osobą upartą, konsekwentną i pewną siebie i zazwyczaj jesteś bardzo zmotywowana/y wewnętrznie. W celu pomocy innym zawsze bierzesz pod
uwagę ich punkt widzenia.
Żeby lepiej zrozumieć funkcjonowanie naszego świata warto jest zwracać większą uwagę na
zainteresowania innych ludzi. Nadmierne myślenie i analizowanie rzeczy może nas tylko rozzłościć i sprawić, że będziemy czuć się zagubieni. Dlatego warto jest wykształcić w sobie intuicję
i spontaniczność. Kreatywność i wielozadaniowość pobudzają nasz mózg do działania.

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
Zainteresowania: Nauki ścisłe
Ciekawość świata, potrzeba poznania jak wszystko funkcjonuje, zainteresowanie fizyką,
matematyką oraz informatyką, cierpliwość, zainteresowanie przeprowadzaniem badań
naukowych, analizą oraz rozwiązywaniem skomplikowanych problemów, przeprowadzaniem
eksperymentów.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że przetwarzanie informacji, analizowanie i przekształcanie danych należy do twoich zainteresowań. Czasami lubisz pracować z liczbami, przeprowadzać analizy danych oraz badania naukowe. Umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz analizowanie danych są u ciebie dobrze rozwinięte, jednakże posiadasz
też inne umiejętności. Zazwyczaj jesteś cierpliwy, zdyscyplinowany. Zwykle jesteś także perfekcjonistą. Czasami przejawiasz zainteresowanie radzenia sobie ze skomplikowanymi zadaniami
z zakresu fizyki, matematyki i informatyki.
Zainteresowania: Inżynieria
Zainteresowanie praktycznym myśleniem, technicznymi i mechanicznymi zadaniami,
fizycznymi działaniami, konstrukcją oraz funkcjonowaniem maszyn i sprzętu technicznego,
technologią, produkcją, automatyzacją procesów.
Uzyskany przez ciebie wynik pokazuje twoje wysokie zainteresowanie praktycznym użyciem
wiedzy jaką posiadasz. Lubisz rozwiązywać problemy związane z techniką i mechaniką. Ulepszasz wyposażenie i rozwijasz swoje otoczenie, aby lepiej służyły twoim celom. Interesujesz się
budową konstrukcji technicznych i mechanicznych oraz zasadami, na jakich one działają. Dzięki
dobrze rozwiniętej wyobraźni wizualnej oraz dobrym umiejętnościom analitycznym potrafisz
z łatwością nie tylko nauczyć się funkcjonowania maszyn i ich naprawy oraz montażu rzeczy składających się z wielu części. Twoją mocną stroną jest koncentrowanie się na wynikach, wiesz co
chcesz osiągnąć i nie łatwo można cię od tego odwieźć. Dlatego też lubisz nadzorować zarówno
maszyny jak i ludzi. Kontrola pozwala ci na kierowanie wszystkich wysiłków na efekt końcowy.
Inną z twoich mocnych stron jest ogromnie usystematyzowane i dobrze przemyślane podejście
do zadań i sytuacji. Zadania przeprowadzasz z dokładnością i dbałością, planując swoją pracę.
Racjonalne powody są dla ciebie bardzo ważne. Bardzo dobrze jest mieć mocne podstawy do
działania, jednakże należy pamiętać, że dokonanie złożonej oceany wymaga wzięcia pod uwagę
uczuć i emocji zarówno twoich jak i innych ludzi.
Bardzo złożone podejście do zadań i sytuacji oraz podążanie za czynnikami racjonalnymi
podczas podejmowania decyzji jest wysoce mądrym rozwiązaniem. Jednakże warto także brać
pod uwagę inne czynniki. Większość problemów dotyczących ludzi wymaga zastanowienia się
nad uczuciami i emocjami im towarzyszącymi. Twoje odczucia i emocje są ważnym wskaźnikiem twojego stosunku do problemu, sytuacji, więc nie należy ich ignorować. Branie pod uwagę
emocji innych ludzi pomoże w poradzeniu sobie i rozwiązaniu innych problemów, które powstały
podczas zadań zespołowych. Systematyczność i dokładność są bardzo dobrymi cechami,
ale trzeba pamiętać, że niektóre sytuacje są dynamiczne i wymagają bardziej elastycznego
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podejścia. Nie trzymanie się tak sztywno planu wprowadzi do twoich działań trochę kreatywności i pomoże ci w poradzeniu sobie z sytuacjami, na które nie jesteś perfekcyjnie przygotowany. Wykonywanie pracy w sposób staranny i dokładny jest wspaniałe, lecz trzeba pamiętać,
że nie wszystkie zadania wymagają aż takiej wysokiej precyzji. Naucz się je odróżniać. Zamiast
wykonywać zwykłe zadania z wielką precyzją można poświęcić czas na rzeczy ważniejsze.
Zainteresowania: Architektura i budownictwo
Zainteresowanie wyobraźnią przestrzenną, konstruowaniem, wymyślaniem i wprowadzaniem do użytku w budownictwie nowych rozwiązań, urbanistyką, architekturą, inżynierią.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że czasami jesteś w stanie wyobrazić sobie jak
rzeczy będą wyglądać po ich przemieszczeniu lub przestawieniu. Posiadasz zróżnicowane zainteresowania, szczególnie zwracasz uwagę na budownictwo oraz materiały i narzędzia użyte
podczas budowy. Starasz się dobrze sobie radzić z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem złożonych problemów oraz krytycznym myśleniem. Czasami interesujesz się projektowaniem i potrafisz tworzyć projekty, modele oraz wykonywać planowanie techniczne, potrafisz oceniać koszty,
korzyści oraz stosowność danej konstrukcji czy projektu.
Zainteresowania: Rolnictwo
Zainteresowanie rolnictwem, zbiorami, ogrodnictwem, rybołówstwem, zadaniami związanymi z naturą i rolnictwem z ekologicznego punktu widzenia, kontaktem z naturą oraz ochroną
zwierząt.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że w takim samym stopniu interesujesz się naturą
i rolnictwem co innymi tematami, na przykład naukami humanistycznymi, inżynierią, sztuką, służbami, sportem lub aspektami prawnymi. W każdej z wymienionych dziedzin widzisz coś ciekawego, w związku z tym chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną na każdy temat. Jesteś kreatywny oraz
zorganizowany. W zależności od sytuacji bez problemu potrafisz pracować zarówno w grupie jak
i w pojedynkę. Dobrze równoważysz umiejętność zarządzania i administrowania z czasem na
refleksję.
Zainteresowania: Usługi
Zainteresowanie różnymi usługami, turystyką, rekreacją, kosmetologią i odnową biologiczną, przejawianie gościnności i nawiązywanie nowych znajomości, elastyczne podejście do
godzin pracy, możliwość planowania, organizowania i przeprowadzania wydarzeń.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że jesteś osobą w mniejszym stopniu ekstrawertyczną.
Twoje umiejętności komunikowania się są dobrze rozwinięte, ale czasem możesz doświadczać
trudności w przekazywaniu jakiejś informacji. Umiejętności negocjowania oraz perswazji nie
należą do twoich najmocniejszych atutów, co nie oznacza, że nie można ich rozwinąć. Twoje
umiejętności organizacyjne oraz planowania mogą być satysfakcjonujące, ale wtedy, gdy ktoś
kontroluje twoją pracę. Czasami musisz włożyć więcej wysiłku, aby poradzić sobie z trudnymi
zadaniami lub z bardziej wymagającymi klientami.
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Zainteresowania: Wojsko, policja, siły mundurowe
Upodobanie współpracy w zespole, respektowanie prawa, zainteresowanie tematyką
bezpieczeństwa i obrony kraju, a także ubezpieczaniem ludzi i własności.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że możesz, ale niekoniecznie, interesować się
takimi tematami jak: ochrona, bezpieczeństwo publiczne i narodowe czy kwestie militarne. Do
pewnego stopnia cenisz środki bezpieczeństwa i reguły, odpowiedzialność, lojalność, bezpieczeństwo narodowe oraz porządek publiczny. Jesteś również do pewnego stopnia staranny,
konsekwentny i zdyscyplinowany.
Zainteresowania: Sport i aktywność fizyczna
Potrzeba ruchu i czynności wymagających aktywności fizycznej lub umysłowej, zwiększania
swojej efektywności, osiągania najlepszych możliwych wyników w walce z czasem, przestrzenią,
przeciwnościami lub sztucznymi elementami oraz przede wszystkim w walce z samym sobą.
Uzyskany przez ciebie wynik pokazuje twoje podejście do zarządzania czasem, dyscypliny,
autorytetu oraz sprawności fizycznej. Pokazuje on, że posiadasz talent do wyznaczania, realizowania celów oraz uzyskiwania dobrych wyników zadań. Twoje umiejętności organizacyjne
oraz zarządzania czasem są nadzwyczajne. Nie tylko dobrze znasz swoje osobiste cele, ale także
potrafisz je w pełni osiągnąć. Jesteś osobą bardzo pewną siebie i samodzielną. Najlepiej działasz, gdy komunikujesz się z ludźmi w sposób bezpośredni. Bardzo często ludzie uważają cię
za prawdziwego lidera i podążają za tobą. Z drugiej strony, dostrzeganie autorytetów i szanowanie opinii innych często jest dla ciebie wyzwaniem. Twoje działania nie wymagają motywacji
czy zachęty pochodzącej z zewnątrz. Jesteś osobą ambitną i przedsiębiorczą, która nie lubi być
prowadzona za rękę. Samo osiąganie wyników nie satysfakcjonuje cię w pełni, ponieważ twoją
pasją jest ciągła poprawa i osiąganie większej efektywności, dlatego też, aby to osiągnąć, masz
tendencję do tworzenia kreatywnych pomysłów. Aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę
w twoim życiu. Dążysz do osiągnięcia doskonałej formy. Bardzo często trenujesz ekstremalne
dyscypliny sportowe lub jesteś zawodowym sportowcem.
Bycie osobą zorganizowaną, efektywną, samodzielną jest twoją mocną stroną oraz twoją
największą zaletą. Dzięki twojej ogromnej wytrzymałości, proaktywności oraz pewności zdajesz
się zawsze w pełni mieć kontrolę nad rzeczami, którymi zgodziłaś/eś się zarządzać. Twój ogromny
poziom aktywności fizycznej tylko wzmacnia twoją pozycję jako prawdziwego lidera. Niestety,
twój silny autorytet sprawia, że bagatelizujesz poglądy innych ludzi. Po pierwsze, masz tendencję
do stawiania swoich celów ponad innymi, co nie jest najkorzystniejsze dla zespołu, firmy jako
całości. Dobry lider potrafi równoważyć osobiste i ogólne cele, aby osiągnąć wspólny rozwój.
Po drugie, twoja proaktywna i dominująca osobowość może opóźniać, a nawet wstrzymywać
rozwój innych członków zespołu, zwłaszcza jeśli nie posiadają oni takiego samego poziomu
wytrzymałości co ty. Warto pamiętać, że ludzie komunikują się i działają w różny sposób. Dlatego
też, aby wykorzystać w pełni ich potencjał, należy sie im uważnie przysłuchiwać. Na koniec,
bycie liderem pociąga za sobą ryzyko wystąpienia perfekcjonizmu, osiągania wyników kosztem
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powszechny i mądry użytek.
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Priorytety (Wartości)
Reguły moralne
Świadomość ochrony i stosowania się do zasad etyki oraz moralności i świadomość stanu
prawnego.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że kierowanie się w swoim życiu i zachowaniu zasadami moralności i etyki może być dla ciebie trochę problematyczne. Bardzo starasz się być
osobą szczerą i konsekwentną w swoim zachowaniu, działaniu i myśleniu. Czasami również te
sfery twojego życia kształtowane są przez etykę. Postawiony przed wyborem czasami będziesz
kierować się etyką zachowania, a czasami regułą prawa. Jesteś sprawiedliwy i uważasz, że kierowanie się zasadami etycznymi w niektórych sytuacjach gwarantuje właściwe funkcjonowanie
społeczeństwa. Starasz się zwracać uwagę na nieetyczne postępowanie innych ludzi i czasami
przeciwstawiasz się temu.
Wartości uniwersalne
Kierowanie uwagi na wartości natury filozoficznej (dobroć, prawda, piękno), respektowanie wartości uniwersalnych, poświęcenie idei, szacunek dla dziedzictwa naszej kultury.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że masz inne zainteresowania niż estetyka, socjologia czy polityka. Odwiedzanie muzeów i galerii jest dla ciebie monotonne lub męczące. Nie
przejawiasz także specjalnego zainteresowania sztuką. Uważasz, że inni ludzie potrafią przykładać zbyt dużą wagę do ochrony środowiska i zmiany klimatu. Według ciebie propagowanie
innych kultur i tradycji jest bez znaczenia dla życia społecznego.
Bycie osobą bardzo racjonalną i mocno stąpającą po ziemi może sprawić, że zaczniesz traktować w sposób lekceważący ludzi, którzy interesują się np. sztuką, pięknem, estetyką, filozofią
i szanują te dziedziny. Dobrze jest czasami mieć otwarty umysł, brać pod uwagę opinie innych
i starać się je zrozumieć. Biorąc pod uwagę to, że żyjemy w społeczeństwie globalnym, gdzie
różne kultury mieszają się ze sobą, ważne jest aby uczyć się tych kultur, respektować je i nie być
do nich uprzedzonym. Szacunek do innych kultur jest jedną z najważniejszych cech, jakie pracodawcy szukają w nowych pracownikach.
Cele
Humanizm, człowiek jako najwyższa wartość (szacunek do życia i zdrowia), szacunek dla
ludzkiej godności, indywidualizmu.
Uzyskany przez ciebie wynik jest oddaniem twojego podejścia do zagadnień ochrony życia
i zdrowia. Pokazuje to, że jesteś osobą, która nie zawsze dostrzega uczucia lub prawa innych.
Stawianie się w czyjejś sytuacji lub okazywanie komuś swojej troski są czymś mało istotnym dla
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ciebie. Rzadko oferujesz emocjonalne wsparcie zarówno innym, jak i sobie samemu Zdarza się,
że uciekasz od sytuacji towarzyskich. Długotrwałe relacje z innymi są dla ciebie wyzwaniem.
Cechuje cię zrzucanie winy za problemy na okoliczności zewnętrzne oraz niechętnie przyznajesz
się do błędów. Jesteś osobą spontaniczną i mocno musisz się starać, aby zaplanować przyszłość.
Cechuje cię skrywanie trudnych emocji za twarzą pokerzysty.
Bycie osobą samokrytyczną i trwającą przy swoich przekonaniach może być zarówno bardzo
mocną stroną jak i słabością. Problemy innych nie wpływają na ciebie. Z łatwością potrafisz się od
nich odseparować i żyć dalej. Istnieje prawdopodobieństwo, że twoje skupianie się na własnych
poglądach, przemyśleniach, pragnieniach osłabi twoje relacje z innymi. Po pierwsze, powinieneś
bardziej skupiać się na uczuciach innych ludzi. Takie zachowanie sprawi, że więcej osób będzie
chciało przebywać w twoim towarzystwie. Okazywanie współczucia i zrozumienia prowadzi do
zdrowszego i satysfakcjonującego życia, a bycie otwartym człowiekiem jest niezbędne dla każdej
relacji. Po drugie, Twoja niepewność co do wartości i celów może prowadzić do etycznych dylematów, wpływać na współpracę w zespole lub skutkować słabą komunikacją z innymi.
Sytuacje
Zdolność oraz chęć wpływania (oddziaływania) na sytuacje, wydarzenia (kierowanie, organizowanie, promowanie) przy pomocy siły autorytetu. Umiejętność podejmowania istotnych
decyzji.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że zazwyczaj wolisz podążać za innymi, a nie przejmować rolę lidera. Przed podjęciem decyzji poświęcasz sporo czasu na szukanie różnych opcji.
Jesteś osobą z natury spontaniczną i lubisz żyć z dnia na dzień, bez robienia planów na przyszłość. Czasami możesz być samokrytyczny wobec swojej wiedzy i umiejętności.
Bycie osobą proaktywną, przekazującą innym swoją wiedzę i umiejętności sprawi, że osoby
z tobą pracujące poznają cię lepiej, dostrzegą twoją wartość oraz będą wiedziały, że mogą z tobą
współpracować i polegać na twojej wiedzy i umiejętnościach. Pomimo że dostrzegasz wagę
dokładnego analizowania wszystkich dostępnych opcji, przed podjęciem decyzji w pewnych
sytuacjach (na przykład podczas presji czasu) lepszym rozwiązaniem byłoby mniejsze skupianie
się na szczegółach. Skupianie się na tym, co ważne oraz dostrzeganie szerszej perspektywy
mogłoby okazać się pomocne w szybszym i bardziej efektywnym podejmowaniu decyzji.
Grupy społeczne
Zdolność oraz chęć wpływania (oddziaływania) poprzez autorytet na grupy społeczne,
zespoły badawcze, polityków, ideologie (przewodniczenie, bycie liderem). Bycie autorytetem,
posiadanie prestiżu i uznania w społeczeństwie.
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że, jeśli zajdzie taka potrzeba, radzisz sobie w grupie.
Tak samo interesujesz się sprawami towarzyskimi, jak i własnymi korzyściami. Może to ci
utrudnić odbieranie wszystkich sygnałów przesyłanych od innych. Potrafisz zarządzać, przewodniczyć i zachęcać ludzi, zwłaszcza gdy dotyczy to zadań, którymi się interesujesz. Twoje zdolności
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z inicjatywą. Jednakże zazwyczaj tej drogi nie wybierasz.
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Dane
Zdolność oraz chęć wpływania (oddziaływania) na dane (informacje) za pomocą autorytetu, zbiory, przetwarzanie, analizę, interpretację, przekaz (tych informacji, tłumaczenia, interpretacji, wyjaśnienia, perswazji), rozumienie zjawisk oraz rzeczywistości
Uzyskany przez ciebie wynik wskazuje, że znaczenie wiedzy i tajniki zarządzania nią należą
do twoich głównych zainteresowań. Czasami dostrzegasz istotę aspektów zarządzania wiedzą:
zdobywania, dzielenia się, stosowania. Interesujesz się różnymi rzeczami, jednakże zapamiętywanie jest dla ciebie czymś mniej zajmującym. Wkładasz mniejszy wysiłek w szukanie informacji
w różnych źródłach, skuteczne przyswajanie wiedzy, zbieranie jej, organizowanie i interpretowanie tej wiedzy na swój sposób. Ponadto, gdy chcesz kogoś do czegoś przekonać, rzadko odwołujesz się do faktów, doświadczenia czy wiedzy.
Zarządzanie wiedzą jest w dzisiejszych czasach jedną z dominujących umiejętności.
Znaczenie wiedzy, jej stosowanie, przekazywanie lub poszukiwanie jest bardzo istotne dla twojej
przyszłej pracy. Istnieje wiele zawodów bazujących na wiedzy. Aby wypracować sukces i zadowolenie ze swojej ścieżki kariery trzeba skupiać się na poszukiwaniu wiedzy z różnych źródeł,
trzeba być osobą ciekawą świata i skutecznie zarządzać zdobytą wiedzą. Pomocne w tym może
okazać się czytanie o zarządzaniu wiedzą, większe jej poszukiwanie oraz wykorzystywanie nowo
zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

Osobowość
Sumienność
Dbałość o dobre nawyki w pracy: prawdomówność, dbałość o szczegóły, przedkładanie
poukładanego, systematycznego i dobrze przemyślanego podejścia nad inne, skłonność do
perfekcjonizmu
Jesteś osobą, która stosunkowo luźno i z dystansem podchodzi do wykonywanych zadań
i obowiązków. Zauważasz niedociągnięcia i niedoskonałości w wykonywanych pracach. Preferujesz raczej spontaniczne podejście do życiowych zadań i codziennych obowiązków. Stosunkowo
często przerywasz rozpoczęte działania, nie kończąc ich później. Zauważasz, że jest ci trudno
zachować samodyscyplinę i wytrwałość w osiąganiu celów.
Systematyczność w działaniu, obowiązkowość w wykonywaniu zaplanowanych zadań
pomagają w osiąganiu naszych życiowych celów. Osoby, które potrafią sumiennie wypełniać
swoje obowiązki, mogą się cieszyć efektami swojej pracy, osiągają lepsze rezultaty w szkole,
na studiach i w pracy, zdobywają więcej wiedzy i kwalifikacji. Takim osobom jesteśmy skłonni
bardziej ufać, gdyż dotrzymują danego nam słowa.
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Umiejętność adaptacji i elastyczność
Umiejętność odnalezienia się w nowych i niespodziewanych sytuacjach, tolerancja
niepewności, otwartość na nowe możliwości i metody, akceptacja zmian.
Jesteś osobą, która zazwyczaj preferuje stabilne, przewidywalne środowisko i często jest
mniej zdolna, by przystosować się do nowych okoliczności. Masz trudności w znoszeniu niepewnych sytuacji. Uważasz, że twoje własne poglądy są ważniejsze od cudzych. Zazwyczaj wolisz
istniejące rozwiązania i rzadko poszukujesz nowych. Rzadko zmieniasz swoje postawy i punkt
widzenia, zazwyczaj nie wyróżniasz się z tłumu. Masz tendencję do konsultowania się z innymi
przed podjęciem działań.
Każda sytuacja jest dobra, by nauczyć się czegoś od innych ludzi, mimo że jesteśmy pewni
swoich prawd. Może to być korzystne w poszukiwaniu nowych pomysłów, rozwiązań, praktyk
w niektórych sytuacjach, zwłaszcza jeśli czujemy, że stare są coraz mniej użyteczne.
Zorientowanie na działanie (potrzeba działania)
Gotowość do przekształcenia decyzji w działania celowe, gotowość do ochrony wybranego sposobu postępowania w obliczu innych, odmiennych propozycji działania.
Wynik ten pokazuje, że jesteś uważany za osobę spokojną i zrelaksowaną. Dla ciebie cel działania oraz jego obiektywne aspekty są tak samo ważne, jak inne, chyba że celem jest to, czego
bardzo pragniesz. Gdy masz wykonać jakieś zadanie, twoja postawa jest spokojna i nie podejmujesz zbyt dużego ryzyka. Dla ciebie ważne są także inne aspekty, a nie tylko osiągnięcie celu.
Ci, którzy mają wysoki poziom energii i motywacji do działania, by osiągać cele, są bardziej
pożądani przy jakiejkolwiek pracy. Ich zaangażowanie jest tak wielkie, że nie pozostawią żadnej
pracy, jeśli nie jest zakończona. Osoby te często są oceniane jako bardziej wartościowe ze
względu na swoją wytrwałość i zaangażowanie.
Motywacja osiągnięć
Wysoki poziom ambicji i silna motywacja do osiągnięcia sukcesu w życiu, zaangażowanie
w pracę. Gotowość do rozwiązywania problemów. Stawianie sobie wysokich wymagań co
do wykonania zadań. Gotowość do inwestowania własnego wysiłku. Motywacja do ciągłego
doskonalenia się i poprawy wykonania pracy.
Twój wynik wskazuje na wysiłek, jaki wkładasz w działanie- bywasz zorientowany na sukces,
podejmowanie inicjatywy, poszukiwanie nowych możliwości. Nie zawsze jesteś zorientowany na
cel, ale starasz się jak najlepiej realizować zadania. Czasami masz trudności w byciu wytrwałym.
W trudnych sytuacjach próbujesz radzić sobie z problemami i rozwiązujesz konflikty.
Niezależność emocjonalna
Emocjonalna niezależność od ocen innych osób, samomotywacja, pewność własnych
zdolności i przewidywanych osiągnięć, pewność siebie.
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Jesteś osobą, która w dużym stopniu docenia opinie i osądy innych ludzi, a czasami nie
docenia własnych. Możesz czuć się nieswojo w pewnych środowiskach. Często potrzebujesz
pomocy i wskazówek od innych w podejmowaniu decyzji i ustalaniu celów. Raczej czekasz na
aprobatę innych osób przed podjęciem działań. Często jesteś nieświadomy swoich własnych
uczuć i możesz mieć trudności z ich zaakceptowaniem.
Zaufanie do swojej własnej oceny i opinii jest ważne dla rozwoju poczucia własnej wartości
i samooceny. Każdy może się mylić i popełniać błędy, więc nie martw się, jeśli coś pójdzie nie
tak. Robienie różnych rzeczy samodzielnie i na własną rękę, podejmowanie własnych decyzji
i wytyczanie sobie własnych celów pozwala nam stać się osobami autonomicznymi i mogącymi
polegać na sobie samym, a nie na innych.

Temperament
Stabilność emocjonalna
Określa stopień równowagi i stabilności w zakresie przeżyć emocjonalnych. Wiąże się
również ze zdolnością do wychodzenia z sytuacji porażek lub niepowodzeń, z kontrolą własnych
reakcji emocjonalnych.
Wolisz działać spontanicznie zamiast polegać na planie. Choć wiesz, że w niektórych sytuacjach należy postępować zgodnie z tym co zaplanowano, to nie jest to preferowany przez
ciebie sposób. Łatwiej dostrzegać ci zalety u innych niż własne możliwości. Zawsze starasz się
dać z siebie to co najlepsze, wiele wymagasz od siebie samego. Jeśli mógłbyś wybrać, wolisz
spokojne, rutynowe życie.
Ważne jest, aby uczyć się radzić sobie z problemami i rozwijać w sobie cierpliwość, elastyczność i spokój nawet w obliczu trudnych sytuacji. Zaufanie do siebie to pierwszy krok w realizacji
celów i choć ważne jest, aby dać z siebie wszystko, to równie istotne jest planowanie kolejnych
kroków w tym, co robimy. Krytyka siebie może przybrać postać karania, gdy zapomnimy o pozytywnych aspektach swojego zachowania.
Praca pod presją
Przekonanie o własnej odporności i sile, gotowości do mierzenia się z dużym nakładem
pracy.
Uzyskany przez ciebie wynik odnosi się do pracy w sytuacji stresu. Jesteś osobą, która
rzadko jest opisywana poprzez jakość pracy w sytuacji stresu. Rozwijasz inne umiejętności niż
praca systematyczna i kontrola czasu. Duże obciążenie jest dla ciebie stresujące. Presja czasu
i obciążenie odbierają ci komfort. Uleganie emocjom może wpływać na jakość twojej pracy.
Poszukiwanie równowagi między pracą a życiem osobistym jest kluczowe dla ogólnej satysfakcji z życia. Stresujące sytuacje są wyzwaniem dla każdego, a szczególnie te związane z życiem
prywatnym. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i realizowania zadań
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niezależnie od presji czasu lub obciążenia pozwoli ci zwiększyć poczucie kontroli i równowagi.
Osoby zdolne do pracy pod presją czasu uczą się większej czujności.
Wysoki poziom aktywności
Odnosi się do poziomu energii obserwowanego u danej osoby. Wiąże się z preferowanym
poziomem aktywności, potrzebą stymulacji, preferencją różnorodności otoczenia, dużej ilości
bodźców i odnajdywaniem się w sytuacjach trudnych do określenia.
Jesteś osobą, którą można opisać jako towarzyską, aktywną i energiczną, ale potrzebującą
także czasu tylko dla siebie na naładowanie baterii. Jesteś w stanie wykonywać kilka zadań naraz,
choć zazwyczaj wolisz pracować nad jednym zadaniem w czasie. Dobrze czujesz się zarówno
w otoczeniu zróżnicowanym, jak i jasno określonym.
Wysoki poziom wrażliwości
Odnosi się do poziomu energii obserwowanego u danej osoby. Wiąże się z preferowanym
poziomem aktywności i stymulacji – preferencją środowiska cichego, gdzie nie dochodzi duży
hałas, jest spokojnie i sytuacja jest jasno określona.
Czujesz się pewnie pracując w warunkach opartych o stałość i rutynę, jak i w warunkach
pełnych zmian. Możesz się adaptować i być elastycznym, choć czasem tracisz koncentrację,
myśląc o zbyt wielu sprawach na raz. Potrafisz przyjąć obiektywny punkt widzenia, postrzegać
całość jak i szczegóły. Kiedy jest to potrzebne, wiesz jak pracować w grupie, ale jednocześnie
potrafisz działać samodzielnie.

Kompetencje interpersonalne
Umiejętności komunikacyjne
Zdolność do komunikowania własnych potrzeb, opinii, myśli, uczuć, stanów i pragnień
w sytuacjach publicznych i podczas rozmów.
Twój wynik pokazuje, iż rzadko jesteś osobą wolną od błędów komunikacyjnych. Okazjonalnie przykładasz wagę, by w sposób jasny, autentyczny, zrozumiały wyrazić siebie, a także by
być wysłuchanym przez innych. Często unikasz wystąpień publicznych. Przykładanie wagi do
zbieżności komunikatów werbalnych i niewerbalnych, wyważonego używania ich obu i zrozumienia ich wpływu na siebie, nie stanowi dla ciebie dominującego obszaru zainteresowania.
Skupiasz się raczej na treści wiadomości.
Skuteczność w zakresie umiejętności komunikacyjnych jest bardzo ważna w dzisiejszym
świecie. Każda branża ceni sobie ludzi, którzy posiadają łatwość komunikowania się z innymi
i wyrażają się zrozumiale. Dlatego ważne jest, aby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne,
bardziej przykładać się do gramatyki i ortografii. Komunikowanie obejmuje słuchanie innych,
wyrażanie siebie, rozumienie innych i przykładanie wagi, by samemu być zrozumianym – aby
skutecznie rozwijać umiejętności komunikacyjne, należy skupić się na wszystkich tych obszarach.
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Umiejętności słuchania
Rozpoznawanie i rozumienie cudzych emocji, intencji i potrzeb. Umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia, okazywania zrozumienia i zainteresowania wypowiedziami
rozmówcy.
Jesteś osobą, która w większości sytuacji rozumie cudze uczucia, intencje i potrzeby, choć
czasami skupia się bardziej na swojej perspektywie widzenia. W trakcie rozmowy z innymi zdarza
ci się tracić wątek i zapomnieć, co mówiła druga osoba. Masz skłonność do pomagania innym,
ale jednocześnie uważasz, że ludzie powinni dbać o siebie sami. W niektórych sytuacjach mowa
ciała innych lub ich mimika wydaje ci się myląca.
Współpraca w grupie
Gotowość i łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi. Zaangażowanie w budowanie i utrzymywanie relacji oraz kontaktów zarówno w przestrzeni prywatnej jak i w życiu
zawodowym. Nadawanie wysokiego znaczenia współpracy w grupie i kooperacji z innymi.
Gotowość do tego, aby aktywnie wspierać działania grupy lub zespołu, nawet z poświęceniem
korzyści osobistych na rzecz zysku całej grupy.
Czujesz się pewnie zarówno wtedy, gdy masz pracować w zespole jak i wtedy, gdy pracujesz
indywidualnie. Jesteś zorientowana/y na współpracę i grupę. Gdy jest to wymagane, potrafisz
wejść w kooperację i uczestniczyć we wspólnych działaniach. Z drugiej strony nigdy nie tracisz
z uwagi własnych, niezależnych celów. Wiesz kiedy trzeba okazać innym wsparcie i pomoc.
Dobrze się adaptujesz i potrafisz dbać o rozwój własnych umiejętności, niezależnie od pracy
zespołu.
Asertywność
Wytrwałość w osiąganiu celu pomimo braku przychylności otoczenia i ingerencji innych.
Pewność siebie w sytuacji obrony własnych poglądów i zamierzeń, umiejętność komunikacji
swojej postawy z zachowaniem szacunku wobec innych.
Wynik, który otrzymałeś odnosi się do pewności siebie i wytrwałości. Rzadko starasz się
prezentować innym swoje poglądy, dbając przy tym o klarowność i jasność wypowiedzi. Jeśli
zauważasz, że inni mogą nie zgodzić się z tobą, to w większości sytuacji decydujesz się pozostać
na uboczu bardziej niż bronić poglądów. Czasami czujesz się nieodpowiednio, gdy starasz się
przekonać innych. Jesteś raczej osobą, która przyjmuje czyjeś kierownictwo, bardziej niż sama
kieruje. Ponieważ wolisz utrzymać dobre relacje, to zgadzasz się zwykle z innymi nawet w sytuacji konfliktu. Wolisz inwestować w rozwój innych umiejętności niż pewność siebie i wpływanie
na innych.
Asertywność wiąże się z wysokim poziomem pewności siebie i umiejętności wpływu na
innych, jest to więc cecha pożądana w wielu środowiskach pracy. Próby obrony swoich poglądów
pomagają kształtować pewność siebie i umiejętność przekonywania innych. Cechy te mogą mieć
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pozytywny wpływ na twoje życie osobiste i dodać siły charakteru. Słuchanie cudzych opinii jest
równie ważne, gdyż uczy szacunku do innych i prezentowanych przez nich poglądów.
Umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów
Umiejętność osiągania porozumienia lub kompromisów bez doprowadzania do sporów
i kłótni. Zdolność do prowadzenia stron konfliktu lub negocjacji w kierunku osiągnięcia najkorzystniejszych rozwiązań.
Jesteś osobą, która dąży do unikania konfliktu w większości sytuacji i rzadko podejmuje
rolę osoby mediującej. Potrafisz prosić o pomoc innych, gdy problem okazuje się trudny do
rozwiązania. Masz stałe poglądy i jesteś skupiony bardziej na własnej perspektywie niż cudzym
punkcie widzenia. Jeśli jesteś w konflikcie z kimś, to angażujesz się mocno, czasami nie potrafiąc
powstrzymać emocji i uspokoić siebie i drugiej strony.
Umiejętność rozwiązywania konfliktów z innymi ludźmi i nieunikanie ich, są wartościowe
do rozwijania, szczególnie, gdy utrzymujesz regularne kontakty z innymi (np. rówieśnikami
w szkole) lub jesteś z kimś w bliskiej relacji. Bez tych umiejętności łatwo o mylne odczytanie
cudzej perspektywy lub rozpoznanie sytuacji problemu. Jeśli starasz się prezentować swoje
zdanie w sposób spokojny i szczery oraz dążysz do rozumienia cudzej perspektywy, będzie ci
łatwiej znaleźć rozwiązanie sytuacji konfliktowej, które będzie dobre dla każdego.

Kompetencje przedsiębiorcze
Kompetencje strategiczne
Wyznaczanie, ewaluacja i wdrażanie (realizacja) długoterminowych strategii przyszłości
firmy i jej inicjatywy.
Zwykle koncentrujesz się na życiu z dnia na dzień, starasz się nie planować, nie ustalać
harmonogramów. Zawsze starasz się cieszyć każdą chwilą, czerpać z życia to, co najlepsze. Podejmując decyzje ufasz własnej intuicji, nie spędzasz zbyt wiele czasu na rozważaniu różnych możliwości. W związku z twoim sposobem myślenia, bliższy jest ci ruch artystyczny, który pozwala,
by wszystko działo się swoim rytmem, tak jak powinno. Polegasz na swojej spontaniczności
w znacznie większym stopniu, niż na myśleniu i analizowaniu.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że takie umiejętności jak planowanie, kreowanie, organizowanie informacja i wyciąganie wniosków są bardzo ważne w przyszłej pracy. Kiedy próbujesz rozwiązać jakiś problem, nie możesz odłożyć na bok wszystkich innych niż swój punktów
widzenia, czy zignorować możliwych różnych konsekwencji, gdy próbujesz podjąć decyzję. Poza
tym rozwijanie takich umiejętności jak przekonywanie innych czy negocjowanie są podstawą do
bycia dobrym liderem.
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Rozpoznawanie szans – okazji
Zdolność do pozyskiwania i systematyzowania zasobów operacyjnych potrzebnych do
rozpoczęcia i rozwijania nowego przedsięwzięcia, zdolność do rozpoznawania i wizualizowania
(wykorzystywania) okazji możliwości.
Uzyskany przez ciebie wynik mówi o twoich umiejętnościach rozpoznawania i wykorzystywania okazji i możliwości. Rzadko podejmujesz działania innowacyjne czy proaktywne, dlatego
rozpoznawanie zapotrzebowania na istniejącą już ofertę (podaż) może być dla ciebie trudne.
Starasz się budować sieć kontaktów. Lepiej czujesz się w sytuacji, w której się aktualnie znajdujesz niż poszukując nowych możliwości. Nie przywiązujesz uwagi do poszukiwań, analiz. Sieć
posiadanych przez ciebie kontaktów jest ograniczona. Masz dostęp do niewielu źródeł informacji o potencjalnych możliwościach.
Świat, w którym żyjemy zmienia się w szybkim tempie, dlatego ważne jest, aby nadążać za
nowymi trendami i przedsięwzięciami w biznesie i gospodarce. Należy też zwrócić uwagę, że
nowe technologie mogą zaburzać funkcjonowanie całej branży, dlatego tak ważne są analizy,
poszukiwania i kontakty międzyludzkie. Korzystanie z umiejętności rozpoznawania nowych
możliwości, okazji, przyniesie ci w branży (pracy) więcej korzyści niż czekanie na zmiany modeli
biznesowych, wypracowanie nowych.
Nawiązywanie kontaktów i relacji
Budowanie sieci kontaktów wspierających działalność (biznes) poprzez wykorzystywanie
kontraktów i powiązań, zdolność przekonywania (perswazji), komunikacji, rozwiązywania
konfliktów oraz ogólne umiejętności interpersonalne.
Uzyskany wynik pokazuje twoje podejście do relacji z innymi ludźmi. Bardzo trudne może
być dla ciebie dogadywanie się z ludźmi i budowanie relacji. Wolisz działać na własną rękę.
Będąc w sytuacji społecznej zdecydowanie wolisz stać na uboczu niż uczestniczyć w konwersacji.
Nie masz potrzeby pracy w grupie, preferujesz niezależność, bez pomocy czy wsparcia innych.
Ponadto, nie lubisz dzielić się swoimi pomysłami, współpracować, czy towarzyszyć innym. Co
więcej, swoje uczucia i emocje zachowujesz tylko dla siebie. Twoje przekonania na własny temat
są raczej negatywne. Bezpiecznie czujesz się w przewidywalnych sytuacjach, unikasz podejmowania nowych wyzwań. Gdy masz podjąć decyzję, często zmieniasz zdanie, wolisz, żeby to inni
podjęli decyzję za ciebie. Gdy zdarza ci się coś dobrego, prawdopodobnie mówisz, że jest to
wynik przypadku lub szczęścia, a nie twoja zasługa.
Bycie stabilnym, zdystansowanym indywidualistą może być dla ciebie zarówno korzyścią,
jak i ograniczeniem. Czujesz się dobrze w swojej strefie komfortu, nie przepadasz za zmianami.
Chcesz unikać konfliktów, przebywać w spokojnym otoczeniu. W życiu chcesz mieć stabilną,
przewidywalną i pełną harmonii sytuację. Lubisz sytuacje powtarzalne, oparte o znane wzorce,
potrzebujesz czasu, aby dostosować się do zmiany. Lubisz spędzać dużo czasu w swojej firmie
(w swoim miejscu) lub w towarzystwie ograniczonej grupy przyjaciół, którym możesz zaufać.
Bardziej niż pracę w zespole preferujesz samodzielne wykonywanie zadań, by móc samodzielnie

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
gospodarować czasem, wykonywać zadania powoli i dokładnie. Jesteś zgodną osobą, która raczej
przedkłada potrzeby innych przed swoje uczucia i myśli. Często czujesz się niezrozumiana/y
przez innych i miewasz trudności z wyrażaniem własnych uczuć. Zwykle jesteś obserwatorem,
osobą cichą i tajemniczą, wolisz słuchać niż mówić. Otwarcie się na innych pomoże ci podnieść
samoświadomość i zastanowić się nad własnymi granicami. Prawdziwe zmiany rozpoczynają się
od wewnątrz, staraj się więc myśleć o sobie dobrze, unikać negatywnych myśli i ocen. Zacznij
myśleć pozytywnie i dzięki temu być bardziej otwarta/y na zmiany. Pozytywne podejście pomoże
ci również w kontaktach społecznych, nawiązywaniu relacji, poznawaniu nowych przyjaciół.
Kompetencje konceptualne
Umiejętność podejmowania decyzji, zdolność i wrażliwość na doskonalenie (zdolność do
samodoskonalenia), umiejętność uczenia się na błędach, a także innowacyjność, ukierunkowana na rozwój przedsięwzięcia (biznesu) i ochronę przed ryzykiem.
Jesteś osobą, która potrafi myśleć zarówno w kategoriach konkretnych sytuacji, jak i abstrakcyjnych idei, pojęć i koncepcji. Potrafisz być osobą oryginalną i twórczą i kiedy jest taka potrzeba
generujesz nowe i użyteczne pomysły. Jesteś w stanie zrozumieć złożone problemy i sytuacje do
pewnego stopnia. Rozwiązując problemy korzystasz z logiki i rozumowania, jednak są sytuacje
gdy polegasz na własnych uczuciach i instynkcie. Twoje zainteresowanie odkrywaniem nowych
idei, pomysłów, poznawaniem nowych kultur, ludzi i rzeczy jest umiarkowane.
Planowanie i organizacja
Planowanie i organizowanie różnych zasobów: ludzkich (wewnętrznych i zewnętrznych),
finansowych i technicznych, włączając również budowanie zespołu, przewodzenie, szkolenia
i kontrolę.
Jesteś osobą nieco bardziej zorientowaną na wielozadaniowość i aktualnie realizowanej
pracy niż na myślenie o przyszłości, planowanie przyszłych zdarzeń. Zadania realizujesz zazwyczaj w czasie jaki jest ci do tego potrzebny. Gdy trzeba ustalić priorytety, często starasz się zrobić
wiele rzeczy w jednym czasie lub wybierasz to, co lubisz robić. Jesteś osobą bardziej skoncentrowaną na zadowoleniu z codzienności niż długoterminowej satysfakcji.
Są sytuacje, w których planowanie i organizowanie zadań to konieczność. Realizowanie
wyznaczonych terminów jest ważne w niemal każdym zawodzie. Dlatego też nie możesz zawsze
sama sam decydować o terminach (zwłaszcza w sytuacjach zawodowych). Podstawą do osiągania satysfakcji z pracy jest szacunek do czasu pracy i umiejętność organizowania potrzebnych
informacji w celu rozwiązania problemu. Nawet jeśli koncentrujesz się na codziennych gratyfikacjach, ważne są także cele długoterminowe.
Zaangażowanie
Wiara i zaufanie, które pomagają człowiekowi rozwinąć działalność (biznes).
Uzyskany wynik pokazuje twoją lojalność i podejście do zaangażowania. Rozwijasz w sobie
inne cechy niż optymizm, nie koncentrujesz się na rozwijaniu poczucia własnej wartości.
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Spontaniczne wykonywanie zadań jest dla ciebie prostsze niż bycie zorientowanym na określone cele. Czasem brakuje ci motywacji, aby osiągnąć postawione sobie cele. Wybierasz proste
rozwiązania. Podejmowanie ryzyka może powodować u ciebie dyskomfort. Zwykle przedkładasz
zaangażowanie w rozwój własnej kariery nad cele firmy lub organizacji.
Bycie zaangażowanym w pracę w jednej organizacji pomaga w zapoznaniu środowiska
pracy, co z kolei sprzyja radzeniu sobie z napotykanymi problemami. Uczestniczenie w działalności organizacji przynosi korzyści w postaci stabilnego środowiska społecznego, co może być
korzystne dla motywacji i zaangażowania. Warto pamiętać, że większość ludzi spędza więcej
czasu w pracy, ze współpracownikami niż z rodziną. Z tego właśnie powodu inwestowanie
w relacje, otaczanie się ludźmi, którym możesz ufać przynosi wiele korzyści.

Kompetencje poznawcze
Podejście twórcze
Podejście twórcze sprzyja generowaniu nowych i wartościowych pomysłów, przedmiotów,
wyraża się także niezależnością oceny, zmysłem estetycznym, wytrwałością i podejmowaniem
ryzyka. Użyteczność i oryginalność wytworów może być oceniana wyłącznie w odniesieniu do
określonego czasu i grupy osób.
Cenisz ludzi nonkonformistycznych i myślących niezależnie. Na ogół zachowujesz się
w sposób oryginalny, jesteś w stanie wygenerować wiele pomysłów. Jesteś osobą ambitną, która
sama potrafi motywować się do działania. W podejmowanej pracy (zadaniach) jesteś osobą
wytrwałą, dobrze radzącą sobie z przeszkodami.
Twórcze podejście to twoja duża zaleta. Twórczość jest pożądana w wielu zawodach,
w których ceni się elastyczność, nieszablonowość myślenia, nonkonformizm, wyjście poza schematy. Pamiętaj jednak, że jest wiele sytuacji, w których należy postępować zgodnie z zasadami,
regułami i realizować wytyczoną już ścieżkę. Twoja potrzeba twórcza może nie być wtedy realizowana, może przeszkadzać ci w wykonywaniu rutynowych zadań. Czasem też środowisko pracy
wymaga konformistycznych postaw i dostosowania, adaptacji. Pamiętaj więc, że czasami, proste
rozwiązania – nieoryginalne – są najlepszym rozwiązaniem. Pamiętaj, że krytyka i perfekcjonizm
mogą być trudne do przyjęcia przez ludzi w twoim otoczeniu.
Wyobraźnia przestrzenna
Orientacja przestrzenna i wizualizacja obiektu pod różnym kątem. Warunkuje dobre
przewidywanie oraz porównywanie wizualne przedmiotów. Umożliwia przewidywanie zmian
w stosunkach przestrzennych obiektów przechodzących transformacje (obiektów w ruchu).
Przedmioty, zachowania lub wygląd mogą ulegać modyfikacjom. Zdolność ta jest pomocna m.
in. w urządzaniu pokoju lub planowaniu podróży.
Świetnie! Masz wyjątkowo dobrą orientację przestrzenną. Bardzo dobrze potrafisz
wyobrażać sobie przedmioty pod różnym kątem, z różnych punktów widzenia. Bez trudu
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porównujesz przedmioty i identyfikujesz ich charakterystyczne cechy. Z łatwością przewidujesz,
co może się wydarzyć w wyniku wprowadzenia zmian.
Zdolność wyobraźni przestrzennej to twoja zaleta, ale pamiętaj, że koncentracja na zdolnościach poznawczych może przynieść też szkody. Jest to kompetencja przydatna w wielu zawodach, a także w codziennym życiu: czytaniu map, projektowaniu, prowadzeniu samochodu. Nie
zapominaj jednak o holistycznym rozwoju osobistym. Miej na uwadze, że w środowisku pracy
potrzebne są różne kompetencje i umiejętności, także interpersonalne, komunikacyjne.
Pamięć
Pamięć to proces rejestrowania, przechowywania oraz odtworzenia doświadczenia.
Kluczową rolą pamięci jest odnajdowanie związków pomiędzy zapamiętanymi danymi (tzw.
pamięć operacyjna). Krótkotrwała pamięć wzrokowa to podsystem pamięci operacyjnej, który
pozwala przetwarzać dane wzrokowe i szukać powiązań między nimi.
Masz bardzo dobrą pamięć wzrokową! Masz doskonałą pamięć, pozwalającą ci na skuteczne
przetwarzanie danych wizualnych. Oznacza to, że zazwyczaj bardzo sprawnie radzisz sobie
z zapamiętywaniem danych wizualnych i odtwarzaniem ich. Potrafisz odnajdować powiązania
pomiędzy informacjami, które chcesz zapamiętać. Dzięki tej umiejętności proces zapamiętywania jest łatwiejszy.
Pamiętaj, że w środowisku pracy ważne są nie tylko zdolności mentalne (poznawcze), ale
również kompetencje interpersonalne czy przedsiębiorcze. Dobra pamięć jest ważna w wykonywaniu wielu zawodów, ale ważna jest również umiejętność wykorzystywania zapamiętanych
informacji, aby pracować efektywniej czy też umiejętność wybierania informacji, które warto
zapamiętać. Co więcej, współcześnie, kiedy dużo informacji jest dostępnych w Internecie, ważna
jest również umiejętność wyszukiwania informacji. Staraj się wykorzystywać swoje zdolności
poznawcze, aby odnajdować zależności pomiędzy faktami i formułować nowe pomysły.
Rozumowanie numeryczne
Proces umysłowy, który polega na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych danych. Rozumowanie numeryczne polega na odnajdywaniu zależności
pomiędzy liczbami oraz wykrywaniu praw rządzących układami liczb.
Jest dobrze. Masz podstawową wiedzę z zakresu arytmetyki. W prostych zadaniach potrafisz odszukać zależności pomiędzy liczbami. Masz dosyć dobre zdolności logicznego myślenia
i nie masz problemów z wykonywaniem prostych równań.
Skupianie uwagi
Kognitywny proces selekcji informacji, ich redukcji oraz koncentracji tylko na wybranym
aspekcie. W efekcie człowiek przetwarza wyłącznie część informacji, która do niego dociera,
jest w stanie skupić się na wybranym aspekcie (obserwacja, słuchanie) i nie rozpraszać się.
Jest dobrze. Jesteś w stanie przez ograniczony okres czasu skupiać się na wybranym aspekcie
i nie rozpraszać się (nie ulegać zakłóceniom). Bardzo długi okres skupienia może być dla ciebie
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Wyniki testów CaT wskazują, że rozważając przyszłą karierę edukacyjno-zawodową
możesz skupić się na następujących dziedzinach lub grupach zawodów:
sport i aktywność fizyczna
inżynieryjno-techniczne
medyczne
Na podstawie wyników testów CaT możesz rozważyć z polecanych wyżej obszarów takie
przykładowe zawody, jak:
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi (ISCO code: 3422)
Inżynierowie budownictwa (ISCO code: 2142)
Inny średni personel do spraw zdrowia (ISCO code: 325)
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi pracują z zawodowymi sportowcami i amatorami w celu poprawy ich wyników, zachęcają do większego udziału w sporcie oraz organizują
i prowadzą imprezy sportowe zgodnie z przyjętymi zasadami.
Kluczowe kompetencje: wysoka aktywność fizyczna- motywowanie i szkolenie sportowcówdbanie o zdrowie- propagowanie zdrowego stylu życia- opracowywanie strategii- kreatywność- wytrwałość- wysoka aktywność- wysoka sprawność fizyczna- zorganizowanie- zdolność
do improwizacji- wymaganie od siebie- samokontrola- umiejętności obserwacji- umiejętność
koncentracji uwagi- umiejętność analizy i syntezy- komunikatywność- umiejętność pracy zespołowej- zdolności przywódcze- umiejętności rozwiązywania problemów- planowanie i organizacja- zdolność do przejawiania inicjatywy
Wymagania edukacyjne i oczekiwania pracodawców: Przebieg edukacji: wykształcenie
średnie i specjalistyczny kurs instruktorów i trenerów sportowych. -- Certyfikaty, uprawnienia
i dodatkowe wymagania: dodatkowo ukończenie akademii sportowej.
W tym zawodzie wykonuje się zazwyczaj następujące zadania: (A) określenie mocnych
i słabych zawodników lub zespołów, (B) planowanie, opracowywanie i wdrażanie szkoleń i praktyk,
(C) rozwój, planowanie i koordynowanie harmonogramów i programów, (D) motywowanie i przygotowanie zawodników lub zespołów do konkursów, wydarzeń lub gier, (E) formułowanie strategii konkurencyjnej, opracowywanie planów gry i kierowanie sportowcami i graczami podczas
gry lub wydarzeń sportowych, (F) analizowanie i ocenianie występów sportowców i drużyn oraz
modyfikowanie programów szkoleniowych, (G) monitorowanie i analizowanie technik wykonania i ustalenie, jak ulepszyć przyszłe występy, (H) pełnienie obowiązków gospodarza imprez
sportowych lub zawodów sportowych, aby utrzymać standardy i zapewnić, że przestrzegane są
zasady gry i przepisy bezpieczeństwa, (I) rejestrowanie upływającego czasu i wyników podczas
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imprez lub zawodów, (J) ocenianie działania konkurencji, przyznawanie punktów, nakładanie
kary za wykroczenia oraz ustalanie wyników, (k) opracowanie wyników sportowych i rekordów.
Podobne zawody:-- Instruktor sportu-- Instruktor sportu osób niepełnosprawnych-- Menedżer dyscypliny sportu -- Menedżer imprez sportowych -- Menedżer sportu -- Sędzia sportowy -Trener sportu -- Pozostali trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
Grupy społeczne – średnio Ci to pomoże w pracy. Jeśli jednak podejmiesz prace nad
dalszym wzmocnieniem własnej zdolności i potencjału jaki posiadasz w tym zakresie poprzez
dalszą edukację i przyswajanie nowych umiejętności, można sobie wyobrazić, że umiejętności
w zakresie komunikacji i wywierania wpływu na innych umożliwią ci skuteczne motywowanie
i przygotowanie sportowców lub drużyn sportowych do zawodów lub meczów, a także kierowanie nimi w trakcie gry lub imprez sportowych.
Umiejętność adaptacji i elastyczność – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać wyzwań lub trudności w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz i wzmocnisz swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że
będziesz w stanie dostosować się do nowych sytuacji i samodzielnie realizować takie zadania jak
opracowywanie strategii przyjmowanych przez sportowców, opracowywanie planów gier, kierowanie sportowcami podczas zawodów, analizowanie i ocenianie występów sportowców, modyfikację programów szkoleniowych, itp. Będziesz poszukiwać nowych pomysłów i rozwiązań,
aby poczynić usprawnienia w sporcie w oparciu o monitorowanie i analizowanie stosowanych
technik sportowych podczas występów.
Stabilność emocjonalna – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać wyzwań lub
trudności w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz i wzmocnisz
swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że twoja cierpliwość
okaże się pomocna podczas pracy pod presją czasu, np. motywując i przygotowując sportowców
lub drużyny do zawodów sportowych, bez utraty kontroli nad swoimi emocjami lub reakcjami.
Będziesz w stanie działać w sposób niezależny, dobrze radzić sobie ze stresem oraz wykazywać
tolerancję na błędy.
Współpraca w grupie – średnio Ci to pomoże w pracy. Jeśli jednak podejmiesz prace nad
dalszym wzmocnieniem własnej zdolności i i potencjału jaki posiadasz w tym zakresie poprzez
dalszą edukację i przyswajanie nowych umiejętności, można sobie wyobrazić, że będziesz
w stanie dzielić cele i odpowiedzialność grupową pracując z grupą sportowców czy drużyną.
Będziesz wiedział jak zmotywować innych do osiągnięcia celów. Będziesz skutecznie przygotowywał sportowców i drużyny do meczów, wydarzeń sportowych czy rozgrywek a także kierując
meczem i wydarzeniami sportowymi i wykonując inne podobne obowiązki.
Nawiązywanie kontaktów i relacji – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać
wyzwań lub trudności w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz
i wzmocnisz swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że z łatwością utworzysz sieć kontaktów i powiazań oraz wykorzystasz swoje zdolności przekonywania
i umiejętności interpersonalne wykonując takie zadania jak koordynowanie konkurencyjnych

49

Drzewo Kariery. Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze...

50

harmonogramów i programów, motywowanie i przygotowywanie sportowców i drużyn do
zawodów, meczy, prowadzenie imprez sportowych itp.
Rozumowanie numeryczne – średnio Ci to pomoże w pracy. Jeśli jednak podejmiesz prace
nad dalszym wzmocnieniem własnej zdolności i potencjału jaki posiadasz w tym zakresie poprzez
dalszą edukację i przyswajanie nowych umiejętności, można sobie wyobrazić, że będziesz dobry
w analizie i ocenie techniki i wystąpienia sportowców i drużyn, analizie wyników i wystąpień
sportowych i skutecznie dostosowywać programy szkoleniowe i strategie gry.
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie budownictwa lądowego i wodnego zajmują się projektowaniem i nadzorowaniem budowy oraz prowadzeniem badań i doradztwem w tym zakresie, nadzorowaniem funkcjonowania i konserwacji obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Prowadzą badania
i doradztwo w zakresie aspektów technologicznych poszczególnych materiałów używanych do
budowy obiektów.
Kluczowe kompetencje: motywacja osiągnięć- dobro wspólne- zaangażowanie w działanie- dokładność i precyzja działania- umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzjirzetelność- obowiązkowość- stabilność i niezależność emocjonalna- wyobraźnia przestrzennarozumowanie logiczne- cechy przywódcze- umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy
zespołu- samodyscyplina- umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu
Wymagania edukacyjne i oczekiwania pracodawców: Przebieg edukacji: wykształcenie
wyższe techniczne z zakresu inżynierii budownictwa. -- Certyfikaty, uprawnienia i dodatkowe
wymagania: minimum trzyletnie doświadczenie w zawodzie.
W tym zawodzie wykonuje się zazwyczaj następujące zadania: Zadania wykonywane
w grupie inżynierów budownictwa lądowego i wodnego zazwyczaj obejmują: prowadzenie
badań i opracowywanie nowych lub ulepszanie istniejących teorii i metod związanych z inżynierią lądową i wodną, projektowanie oraz doradztwo dotyczące takich obiektów jak: mosty,
zapory, doki, drogi, lotniska, drogi kolejowe, kanały, rurociągi, systemy usuwania odpadów
i ochrony przeciwpowodziowej, budynki przemysłowe i inne duże budowle, określanie metod
budowy, materiałów i norm jakości oraz nadzorowanie prac budowlanych, tworzenie systemów
kontroli w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania obiektów, jak również bezpieczeństwa i ochrony środowiska, organizowanie i nadzorowanie konserwacji i napraw istniejących
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, analizę zachowania gleby i skał pod naciskiem proponowanych do budowy obiektów i projektowanie fundamentów pod obiekty, badanie stabilności
obiektów oraz zachowania i trwałości materiałów stosowanych do ich budowy, wykonywanie
innych zadań pokrewnych. Do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników.
Podobne zawody: a) Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne b) Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne c) Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe d) Inżynier
budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe e) Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
i sieci energetyczne f) Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów g) Inżynier budowy dróg
h) Inżynier budowy mostów i) Inżynier geotechnik j) Rzeczoznawca budowlany
Wartości – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać wyzwań lub trudności
w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz i wzmocnisz swoją
wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że jesteś osobą, która przywiązuje wagę do piękna i estetyki różnych budowli. Aspekty kulturowe mają wpływ na to, kim
jesteś, a zachowanie dziedzictwa kulturowego jest wśród twoich priorytetów. Cenisz naturę,
sztukę i historię. Lubisz zajmować się zagadnieniami związanymi z konstrukcją mostów, lotnisk,
dróg, itp. i dbasz o ich współdziałanie ze wszechświatem.
Motywacja osiągnięć – średnio Ci to pomoże w pracy. Jeśli jednak podejmiesz prace nad
dalszym wzmocnieniem własnej zdolności i potencjału jaki posiadasz w tym zakresie poprzez
dalszą edukację i przyswajanie nowych umiejętności, można sobie wyobrazić, że jesteś nastawiony na realizację celów. Jakość ma dla ciebie kluczowe znaczenie podczas pracy czy studiów.
Nie ustępujesz w obliczu trudności. Szukasz możliwości opracowania nowych metod, które
mogą znaleźć zastosowanie w budownictwie.
Stabilność emocjonalna – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać wyzwań lub
trudności w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz i wzmocnisz
swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że dokonujesz skutecznej
analizy materiałów budowlanych. Ufasz swoim umiejętnościom. Jesteś spokojny, elastyczny
i cierpliwy podczas opracowywania projektów nowych budynków. Kierujesz własnymi uczuciami
i reakcjami. Kontrolujesz również wymagania innych. Jesteś pogodny i samowystarczalny.
Umiejętności komunikacyjne – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać
wyzwań lub trudności w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz
i wzmocnisz swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że masz
bardzo dobre umiejętności komunikacyjne. Określasz lub interpretujesz procedury dla danej
grupy pracowników, przydzielasz im obowiązki, utrzymujesz harmonijne stosunki między nimi
i promujesz wydajność. Potrafisz szkolić innych poprzez wyjaśnienie, prezentację, nadzorowaną
praktykę oraz formułować zalecenia w oparciu o nauki techniczne. Łatwo nawiązujesz werbalną
lub niewerbalną komunikację z innymi. Z łatwością rozumiesz znaczenie ukryte w metaforach,
metonimiach i idiomach, potrafiąc się nimi dobrze posługiwać.
Planowanie i organizacja – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać wyzwań
lub trudności w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz i wzmocnisz swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że określanie
celów i wizji, zarządzanie czasem i rozwiązywanie problemów nie sprawiają ci trudności. Jesteś
w dużym stopniu zorganizowany i dobrze planujesz pracę. Planowanie i przygotowywanie
harmonogramów pracy pracowników jest jednym z twoich atutów. Jesteś nastawiony na realizację celu. Potrafisz oszacować ilości i koszty pracy, urządzeń lub materiałów w celu określenia
wykonalności projektu. Potrafisz z łatwością zrozumieć innych.
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Podejście twórcze – to Twoja mocna strona. Można sobie wyobrazić, że jesteś kreatywny
i prezentujesz wielowymiarowe podejście do zadań. Ulegasz wpływom i łatwo się dostosowujesz. Jesteś niezależny, lubisz rozwiązywać trudne zagadnienia i prowadzić badania w zakresie
tworzenia konstrukcji obiektów i terenów zgodnie z ich właściwościami.
Inny średni personel do spraw zdrowia
Inny średni personel ochrony zdrowia wykonuje zadania techniczne i pomocnicze w dziedzinie stomatologii, administrowania dokumentacją medyczną, zdrowia publicznego, korekty
obniżonej ostrości wzroku, fizjoterapii, zdrowia środowiskowego, pomocy medycznej w nagłych
wypadkach oraz inne czynności mające na celu szerzenie i promocję zdrowia ludzkiego.
Kluczowe kompetencje: zainteresowanie pracą z ludźmi- analizowanie danych i informacji- ocena informacji- planowania oraz określenie priorytetów- przetwarzanie informacjizainteresowanie poprawą stanu zdrowia- chęć niesienia pomocy innym- wspieranie rozwoju
innych- udzielanie konsultacji i doradztwa dla innych- etyczność- sumienność - odpornośćniezależność- umiejętność motywowania innych- tolerancja na stres- wytrzymałość- empatiasamokontrola- równowaga emocjonalna- dbałość o szczegóły- umiejętności rozwiązywania
problemów- rozumowanie dedukcyjne- rozumowanie indukcyjne- pomysłowość- komunikatywność- umiejętność rozwiązywania konfliktów- aktywne słuchanie- mentoring- umiejętność
koordynacji pracy- współpraca z innymi- twórcze myślenie- krytyczne myślenie- umiejętność
skutecznego podejmowania decyzji- umiejętność skutecznego wyznaczania celów- umiejętność
nawiązywania kontaktów- towarzyskość
Wymagania edukacyjne i oczekiwania pracodawców: Przebieg edukacji: wykształcenie
średnie lub kurs kwalifikacyjny z zakresu (w zależności od specjalizacji): Montaż i naprawa
elementów i układów optycznych, Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych, Asystowanie
lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy, Prowadzenie działalności
profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu
w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia, Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka, Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki, Zarządzanie
bezpieczeństwem w środowisku pracy, Świadczenie usług w zakresie masażu, Wykonywanie
i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
W tym zawodzie wykonuje się zazwyczaj następujące zadania: (A) dostarczenie podstawowej wiedzy o profilaktyce i leczeniu chorób zębów i jamy ustnej, (B) doradzanie na temat
diety, higieny i innych środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia potencjalnych zagrożeń
dla zdrowia, (C) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta w celu udokumentowania stanu zdrowia i leczenia oraz do przedstawienia danych dotyczących badań,
rozliczeń, wizyt kontrolnych i opieki, (D) pomoc rodzinom w rozwijaniu niezbędnych umiejętności i zasobów w celu poprawy ich stanu zdrowia, (E) udzielanie porad i edukacja w zakresie
warunków sanitarnych i higienicznych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, (F) montaż i dozowania soczewek optycznych, (G) zbadanie poprawności wdrażania zasad

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
i przepisów dotyczących czynników środowiskowych i zawodowych, które mogą mieć wpływ
na zdrowie ludzkie, (H) masaż tkanek miękkich ciała, (I) przygotowanie pacjentów do badania,
(J) wyjazdy do wypadków, katastrof i zgłaszanie prośby o pomoc medyczną.
Podobne zawody: -- Asystenci dentystyczni -- Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
-- Optycy okularowi -- Technicy fizjoterapii i masażyści -- Średni personel ochrony środowiska,
medycyny pracy i bhp -- Ratownicy medyczni -- Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej
niesklasyfikowany
Cele – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać wyzwań lub trudności w tym
zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz i wzmocnisz swoją wiedzę
i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że - .W swojej pracy skupisz się na
ochronie zdrowia i życia ludzi i będziesz gotowy poświęcić swój czas i energie, aby zapewnić
opiekę pacjentom. W pracy na rzecz ludzkiego zdrowia nie będzie miejsca na dyskryminacje.
Sumienność – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać wyzwań lub trudności
w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz i wzmocnisz swoją
wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że będziesz dokładnie i systematycznie wypełniać swoje obowiązki zawodowe takie jak testowanie i obsługa sprzętu do
obrazowania medycznego, zarzadzanie produktami radio farmaceutycznymi, przeprowadzanie
badań klinicznych, opracowywanie leków i inne. W swojej pracy będziesz bardzo dobrze zorganizowany, zdyscyplinowany i wiarygodny.
Umiejętności komunikacyjne – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać
wyzwań lub trudności w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz
i wzmocnisz swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że będziesz
utrzymywać dobre relacje ze społecznościami i osobami prywatnymi, doradzając im w kwestii
higieny, diety i innych środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia potencjalnego zagrożenia
zdrowia, a także udzielając im rad i edukując w zakresie warunków sanitarnych i higieny po to,
by ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych oraz przekazując inne informacje.
Planowanie i organizacja – to może być Twoja słaba strona, możesz doświadczać wyzwań lub
trudności w tym zakresie. Jeśli jednak podejmiesz dodatkowe szkolenia, poszerzysz i wzmocnisz
swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, to można sobie wyobrazić, że będziesz skutecznie
zarządzać czasem i stawiać cele podczas wykonywania takich zadań jak świadczenie wsparcia
w różnych sektorach opieki zdrowotnej: stomatologii, publicznej opiece zdrowotnej, fizjoterapii
oraz innych działań wspierających i promujących ludzkie zdrowie.
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6. Wyniki testu i porada
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Moduł raportujący wyniki i wyświetlający porady zawodowe wyświetla osobne raporty dla
badanej osoby i dla doradcy. Raport zawiera:
1. Wyniki ilościowe.
2. Analizę jakościową wyników uzyskanych w teście w poszczególnych obszarach (dla
badanej osoby i doradcy).
3. Wskazania dla doradców, aby wzmocnić prezentowane obszary badanej osoby.
4. Wskazanie mocnych stron badanej osoby w odniesieniu do wykonywania określonych
zawodów.
Wyniki ilościowe są przedstawiane badanej osobie jako zestaw wykresów. Szczegółowy
i jakościowy opis tekstowy wyników zawiera informacje zróżnicowane w zależności od poziomu
wyników w każdym wymiarze (skali testu). Gdy wyniki zawierają się w zakresie od 1 do 4 stena
lub od 6 do 10 stena, wyświetlany jest dodatkowy opis informujący, o czym warto pamiętać,
mając takie właściwości i wybierając proponowany zawód. Doradcy mogą zobaczyć w swoich
wersjach raportów również tabelę ze stenowymi wynikami i dodatkowe informacje z sugestiami
dotyczącymi doradztwa. Raport dla badanej osoby jest generowany jako plik pdf natychmiast
po zakończeniu badania. Raport jest automatycznie zapisywany w osobistym katalogu online
użytkownika. Wybrane akapity tego raportu są automatycznie kopiowane do CV i E-Portfolio,
które mogą być edytowane.
Porada zawodowa jest generowana na podstawie indywidualnych wyników testów w odniesieniu do opisów zawodów ISCO-08 analizowanych na pierwszym etapie przygotowania zestawu
narzędzi Drzewa Kariery. W raporcie dla doradcy zawodowego (w tym psychologa lub pedagoga)
badana osoba jest charakteryzowana pełnym opisem wyników, co pozwala na poznanie osobowości, temperamentu oraz predyspozycji społecznych badanej osoby. Raport zawiera również
opis mocnych stron, jak i obszarów wymagających wsparcia u osoby badanej, możliwości ich
wykorzystania oraz wspierania określonych zachowań i sytuacji, w których się ujawniają.
Badana osoba oraz rodzice, nauczyciele, wychowawcy, którzy towarzyszą uczniowi/studentowi w procesie rozpoznawania umiejętności zawodowych, otrzymują wyniki, które odpowiednio
opisują potrzeby klienta. Jest to psychologiczna interpretacja wyników, która pozwala badanym
osobom zaprezentować ich właściwości w sposób jasny i przystępny. Raport jest napisany przy
użyciu słownictwa (pojęć, opisów), które z pewnością może być zrozumiałe przez osobę, która
na co dzień nie zajmuje się poradnictwem zawodowym lub psychologicznym. Mocne i słabe
strony są przedstawiane jako obszary dalszego rozwoju i możliwości wzmocnienia. Pewnym
odzwierciedleniem celu tej wersji narzędzia doradczego jest fakt, że każdy uczeń może samodzielnie (indywidualnie) rozwiązać taki test i przeczytać zrozumiały opis wyników. Interpretacja
pokazuje pozytywną perspektywę rosnących możliwości i zdobywania nowych umiejętności.

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
Na końcu poradnictwa zawodowego znajduje się informacja o ścieżce edukacyjnej
niezbędnej do pracy w zawodzie przedstawionym jako przykładowy zestaw narzędzi Drzewa
Kariery. Może on wyglądać jak zostało to przedstawione poniżej na rysunku 1.

Ścieżka edukacyjna przygotowująca do pracy jako główny księgowy:

wyższe wykształcenie
ekonomiczne (specjalizacja
finanse i rachunkowość
lub administracja i
zarządzanie)

liceum ogólnokształcące

Możesz zwiększyć swoje szanse na pracę jako główny księgowy przez:

certyfikaty w
dziedzinie
finansów

certyfikat do
świadczenia
usług księgowych

certyfikat języka
angielskiego
Wykres 1.

Przykład prezentacji ścieżki edukacyjnej.

Grzegorz Kata, Monika Baryła-Matejczuk

7. Portfolio elektroniczne i CV w formacie
Europass
Podczas tworzenia głównych części Drzewa Kariery opracowano również zestaw dodatkowych narzędzi by wspierać aktywne poszukiwanie pracy. Jednym z tych narzędzi jest indywidualne portfolio, przygotowane w formie katalogu on-line, na stronie internetowej. Portfolio jest
połączone z automatycznie generowanym CV w standardzie Europass.
Dostęp do portfolio można uzyskać, wybierając „CV i portfolio” w menu ogólnym na
początku strony.
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Rysunek 1. Widok główny portfolio z opcjami pobierania i udostępniania

Portfolio Drzewa Kariery, które ma być pomocne w poszukiwaniu pracy, zapewnia możliwość prezentacji rezultatów procesu uczenia się, osiągniętych podczas formalnej i nieformalnej
edukacji oraz przebiegu kariery. Portfolio jest listą kompetencji użytkownika oraz faktów powiązanych z jego/jej przebiegiem kariery (CV, wyniki testu CaT i inne zamieszczone pliki, np. obrazy,
zdjęcia, kody programowe, linki do stron internetowych). Portfolio jest tworzone częściowo automatycznie po zakończeniu badania Drzewem Kariery przez użytkownika. To oznacza, że dane
wprowadzone przez użytkownika podczas testu są przesyłane i widoczne jako oddzielna strona
sieci z pewnymi danymi i pustymi polami oraz z instrukcją jak je wypełnić. Ponadto w ramach
portfolio użytkownik może zobaczyć osiągnięte kompetencje, certyfikaty i dyplomy oraz posiadane doświadczenie w formacie osi czasu. Link do indywidualnego portfolio użytkownika może
być przesłany pracodawcom dla potrzeb rekrutacji.
Portfolio składa się z:
Warstwa 1: Prosta, krótka wersja infograficzna ze streszczeniem wyników badania: informacje dotyczące sugerowanych zawodów oraz silne strony osoby – kompetencje i umiejętności, które zostały ujawnione w badaniu Drzewem Kariery. W warstwie tej zestaw kompetencji

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
i umiejętności prezentowany jest w atrakcyjny i interesujący dla użytkownika sposób. Ta warstwa
jest domyślnie prywatna i nie może być edytowana przez użytkownika, wszystkie pola automatycznie są wypełnione zgodnie z wynikami testu. Użytkownik może zdecydować, które części
(oddzielne wymiary bądź warstwy) wyników Drzewa Kariery będą albo publiczne albo prywatne
(dla osób poniżej 18 roku życia pozostają prywatne).
E-portfolio zawiera w warstwie 1 dane (importowane z wyników testu: moduł porady) takie jak:
• nazwa użytkownika
• nazwy sugerowanych zawodów
• wyniki testów (opis i wykres) z wymiarów, które były mierzone z dopiskiem: wyniki
Drzewa Kariery. Edycja niedozwolona.
• przyciski funkcyjne: edytuj szczegółowe portfolio, zamknij.
Warstwa 2: Szczegółowa lista kompetencji i umiejętności zaprezentowana w porządku
chronologicznym. Ta warstwa może być edytowana, poprawiana, bądź usunięta przez użytkownika. Pola są wypełniane ręcznie przez użytkownika bądź automatycznie przez system. Każda
z grup danych w portfolio może być publiczna albo prywatna (dla osób poniżej 18 roku życia
poszczególne pola pozostają w opcji prywatne). Dodatkowo w tej sekcji można:
• przesłać własne próbki pracy: kody programowania, wiersze, itp. Maksymalnie do 10 MB
• przygotować swój opis: opis mocnych i słabych stron, opis dodatkowych kompetencji.
Najważniejszym celem E-Portfolio jest dzielenie się informacją on-line na temat:
Edukacji i szkoleń opisanych w kategoriach:
• Od
• Do (opcja „do chwili obecnej”)
• Organizacji oferujących edukację i szkolenie
• Nazwa
• Tytuł/nazwa uzyskanej kwalifikacji
• Rodzaj dokumentu poświadczającego kwalifikację (dyplom, certyfikat, potwierdzenie,
inne)
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Rysunek 2. Portfolio z miejscem na informacje dotyczące edukacji i szkoleń

Doświadczenia zawodowego:
• Od
• Do (opcja „do chwili obecnej”)
• Zawód i zajmowane stanowisko
• Główne działania zawodowe i obowiązki
• Pracodawca
• Nazwa

Część 1. Wprowadzenie do pracy z pakietem narzędzi Drzewo Kariery w doradztwie
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Rysunek 3. Portfolio z miejscem na informacje dotyczące zaświadczenia zawodowego

Umiejętności i kompetencji:
• Umiejętności językowe z certyfikatami i informacją na temat poziomu
• Umiejętności i kompetencje społeczne: opis własny
• Umiejętności i kompetencje organizacyjne: opis własny
• Umiejętności i kompetencje zawodowe: opis własny
Widok na osi czasu pozwala użytkownikowi na oglądanie i edytowanie informacji podanych
w kolejności od najstarszego datą po najbardziej aktualne. Informacje dotyczące doświadczenia
zawodowego, edukacji i szkoleń są widoczne domyślnie w formacie osi czasu tylko dla użytkownika. Można edytować oś czasu przez dodawanie innych ważnych kroków w karierze. Oś czasu
biegnie od pierwszego elementu do dnia dzisiejszego. Elementy są ułożone chronologicznie.
Pełnoletni użytkownicy mogę zdecydować, czy oś czasu jest prywatna, czy publiczna.
Przykład jak osobista oś czasu może wyglądać jest widoczny na wykresie 2:

Drzewo Kariery. Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze...

60

Experience/event 3
Doświadczenie/zdarzenie 1
Experience/event 2
Doświadczenie/zdarzenie 1

Experience/event 1
Doświadczenie/zdarzenie 1

Wykres 2.

Przykładowa oś czasu

Informacje z portfolio i z wyników badań mogą być przekształcone online w CV w formacie
Europass. Odnośnik/hiperłącze do CV może być wysłane do pracodawcy podczas poszukiwania
pracy. CV może być też pobrane w formacie pdf i zapisane na pulpicie (zob. rys. nr 1). CV zawiera
automatycznie dodane linki do portfolio by prezentować osiągnięcia oraz dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.

Część 2.
Konstrukcja i ramy koncepcyjne
Drzewa Kariery
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1. Etapy konstrukcji
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Konstrukcję zestawu inwentarzy, testów i kwestionariuszy wspierających planowanie kariery
edukacyjno-zawodowej Drzewo Kariery prowadzoną w oparciu o przedstawione wyżej założenia
realizował zespół ekspertów z pięciu krajów: Hiszpanii, Polski, Słowenii, Turcji i Wielkiej Brytanii.
W pracach każdego z zespołów krajowych brali udział zarówno psychologowie, jak i doradcy
zawodowi, a do wykonania części zadań zaproszono także językoznawców i grafików komputerowych oraz prawników. Za informatyczną stronę Drzewa Kariery odpowiadały zespoły informatyków z Turcji, a pod koniec projektu także z Polski. Działania zespołów były koordynowane przez
psychologów z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Przyjęto rotacyjny model pracy,
w którym każdy zespół wykonywał kolejne kroki realizacji zadania, przekazując sobie kolejno
opracowane części definicji, wskaźników, pytań i interpretacji wyników skal do dalszego opracowania. Taka organizacja pracy zmierzała do zapewnienia uniwersalności kulturowej, uwzględniającej lokalny kontekst kulturowy bez potrzeby stosowania wykorzystywanej zwykle w tym
celu translacji-retranslacji i adaptacji kulturowej. Proces tłumaczenia i dopasowania kulturowego był wbudowany w rotacyjne wykonywanie zadań. Niezależnie od wykorzystania rotacyjnej
organizacji pracy, zapewniono też w każdym kraju weryfikację puli pytań dokonaną przez krajowych ekspertów – sędziów kompetentnych niezależnych od zespołu autorów testu. Dodatkowo
uzyskano recenzje całości produktów od ekspertów z Polski i USA. Dodatkowe korzyści z tego
modelu pracy pojawiły się w trakcie badań pilotażowych i walidacji zestawu Drzewa Kariery.
Koordynatorzy zespołów badawczych z każdego z krajów biorących udział w konstrukcji testów
i narzędzi uzupełniających mieli w czasie badań dokładny ogląd produktów w każdym ich
aspekcie, znając je od początku powstawania. Dzięki temu mogli skuteczniej animować i realizować proces krajowych badań pilotażowych i walidacyjnych, udzielając właściwych odpowiedzi
na pytania lub wątpliwości zarówno osobom badanym, jak i badającym.

Część 2. Konstrukcja i ramy koncepcyjne Drzewa Kariery
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2. Analiza dokumentów
Prace nad konstruowaniem Drzewa Kariery rozpoczęto od analizy krajowych i międzynarodowych klasyfikacji zawodów. Do analizy włączono grupy zawodów przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1.

Grupy zawodów uwzględnione w Drzewie Kariery według nazewnictwa ISCED i ISCO
Grupa zawodów

Zainteresowania
zawodowe
Edukacja, opieka
Sfera artystyczna
Nauki
humanistyczne
Nauki społeczne
Zarządzanie
i administracja
Aspekt prawny
Nauki przyrodnicze
Nauki medyczne
Nauki ścisłe
Inżynieria
Architektura
i budownictwo
Rolnictwo
Usługi
Wojsko, policja,
służby mundurowe
Sport i aktywność
fizyczna
Razem

Administracja
i usługi

N
2
1
-

Rolnictwo,
Mechanika, leśnictwo
Elektryka górnictwo i ochrona
Konstrukcje i elektronika i metalurgia przyrody

Turystyka
i gastronomia

Medycyna
i opieka
społeczna

Razem

N
-

N
2
-

N
6
-

N
-

N
1
-

N
10
10
7

N
12
20
7

13

-

1

-

-

1
-

11
6

12
20

6
1

11
5

1
7
14
-

26
-

1
2
1
-

-

3
2
5
3
2
-

10
5
6
10
53
6

1
8
6

-

-

7
-

4
2
-

4
-

3
-

5
24
6

1

-

-

-

-

-

3

4

39

16

25

39

10

6
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200

Obszary diagnozy planowanej za pomocą Drzewa Kariery wyodrębniono na podstawie
przeglądu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (ISCO-08, 2012).
Uwzględniając możliwości realizacyjne wybrano losowo 7 wielkich grup zawodowych, a spośród
nich 200 zawodów przykładowych, posiadających szczegółowe charakterystyki pracy w krajach
partnerskich. Zawody pogrupowano w 15 grup edukacyjno-zawodowych, łącząc wytyczne
z ISCO-08 z informacjami z Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 2011,
2012). Odwołano się przy tym do terminologii wykorzystanej w Teście Edukacja Zawód, adresowanym do uczniów liceów ogólnokształcących, co zwiększa komplementarność i użyteczność
Drzewa Kariery (Porzak, Talik, 2013).
Zgodnie z ocenami zapotrzebowania rynkowego, najwięcej zawodów wybrano z grupy
profesji medycznych i społecznych, mechanicznych i metalurgicznych oraz administracji i usług.
Do najrzadziej reprezentowanych grup zawodów należała turystyka i gastronomia. Najwięcej
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zawodów objętych analizą wiązało się z zainteresowaniami sferą techniczno-inżynierską i usługami. Najrzadziej reprezentowane zawody obejmowały sport i aktywność fizyczną, rolnictwo
i leśnictwo oraz nauki przyrodnicze. Szczegółowa lista zawodów znajduje się w załączniku 1.
Opisy każdego z 200 wybranych zawodów poddano dokładnej analizie w celu wskazania
istotnych dla każdego z zawodów kompetencji i dokonania ich charakterystyki psychologicznej.
Najczęściej występujące kompetencje, istotne ze względu na specyfikę poszczególnych grup
zawodowych i zawodów, skategoryzowano i połączono w siedem obszarów diagnozy. W każdym
z tych obszarów wyodrębniono po kilka wymiarów składowych, uzyskując ich łącznie 47. Uzupełnieniem tego zestawu były trzy wymiary kompetencji i kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania pracy w danym zawodzie oraz dodatkowych oczekiwań pracodawców często związanych
z danym zawodem. Osiem obszarów diagnozy uwzględnionych w ostatecznej konstrukcji narzędzia, to:
1. Zainteresowanie zawodowe
2. Wartości (priorytety)
3. Osobowość
4. Temperament
5. Umiejętności interpersonalne
6. Umiejętności przedsiębiorcze
7. Zdolności poznawcze
8. Kwalifikacje zawodowe

Obszary diagnozy dały podstawy do konstrukcji inwentarzy i testów wchodzących w skład
puli narzędzi Drzewa Kariery, a wymiary stanowiły punkt wyjścia do konstrukcji skal każdego
z nich. Każdy z wymiarów diagnozy poddano dokładnej analizie. Szczegółowy opis wymiarów
diagnozy przedstawia następny rozdział.
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Monika Baryła-Matejczuk, Grzegorz Kata, Jacek Łukasiewicz, Robert
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Yildiz, Faik Tunc Bozbura, Martina Gerbec, Maruša Goršak, Vanja
Vrečič, Agnieszka Dixon, Iwona Lokwenc

3. Wymiary zestawu inwentarzy i testów
Drzewo Kariery
W kolejnym etapie pracy nad zestawem narzędzi uporządkowano terminologię i ramy
koncepcyjne zestawu inwentarzy i testów. Opracowano w tym celu ramowe definicje obszarów
oraz wchodzących w ich skład wymiarów zaplanowanych do uwzględnienia w diagnozie potrzeb
i możliwości edukacyjno-zawodowych osób z grupy docelowej. Tworząc definicje, uzupełniano
charakterystyki wyodrębnionych wcześniej wymiarów o dane opisujące ich występowanie
w teoriach dotyczących sfery rozwoju i pracy oraz planowania ścieżki kariery.
Ramy teoretyczno-kryterialne oparto przede wszystkim na teoriach rozwoju i planowania
kariery w zakresie edukacyjno-zawodowym (Krumboltz i in., 2013; Peavy, 1996; Savickas, 2011),
stosowano jednak podejście eklektyczne, odwołujące się szeroko do nurtu poznawczo-społecznego i teorii racjonalności w decyzji, jak i uwzględniając koncepcje czynnikowe, behawioralne,
czy aksjologiczne ujęcia samoregulacji w oparciu o wartości. Ramy teoretyczne z których czerpano podstawy do konstrukcji zestawu narzędzi Drzewa Kariery są szerzej omówione w książce
„Doradztwo w planowaniu kariery”, stanowiącej rozszerzenie metodyczne dla doradców korzystających z Drzewa Kariery. Systematyczny przegląd literatury pozwolił też uzupełnić i sprecyzować kryteria wskazujące na posiadanie kompetencji edukacyjno-zawodowych w objętych
diagnozą grupach zawodów.
Wychodząc z bazy terminologicznej opartej na przeglądzie literatury zmodyfikowano
wstępne charakterystyki 7 obszarów i 47 wymiarów diagnozy oraz opracowano zestaw 227
wskaźników opisujących przejawy występowania właściwości opisywanych w poszczególnych
wymiarach inwentarzy i testów. Wskaźniki częściowo powtarzają się i pokrywają między wymiarami, co nieuchronnie wynika ze stosowania definicji empirycznych, których zakresy są częściowo
zbieżne co do kompetencji. Ósmy obszar, dotyczący trzech dodatkowych wymiarów opisujących
kompetencyjne rezultaty dotychczasowego rozwoju edukacyjno-zawodowego potwierdzone
dyplomami, certyfikatami i uprawnieniami pozostawiono bez wspólnej definicji merytorycznej.
Brak wspólnej definicji wynikał z dokonanej analizy ścieżek edukacyjnych specyficznych dla
krajów objętych projektem oraz wymagań formalnych i dróg ich nabywania w poszczególnych
krajach. Przeprowadzona analiza wskazała na duże różnice. Zdecydowano więc ostatecznie, że
należy wykonać charakterystykę wymiarów z obszaru ósmego odrębnie dla każdego kraju.
Poniżej opisane są wszystkie obszary i wymiary, które dały podstawy do konstrukcji inwentarzy i testów Drzewa Kariery. Opisy te zawierają następujące informacje (dla uproszczenia
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terminologii, zamiennie do określenia wymiar stosowano nazwę test, zaś zamiennie do
wymiarów stosowano określenie skala):
1. Przegląd prac opisujących dany wymiar (skalę).
2. Definicję właściwości przyjętą w trakcie pracy nad zestawem narzędzi Drzewa Kariery.
3. Przykłady kompetencji i kwalifikacji obejmujących daną właściwość i wiążących się
z zawodami uwzględnionymi w testach Drzewa Kariery.

3.1. Zainteresowania zawodowe
Decyzje o ukierunkowaniu swojej ścieżki kariery w zakresie kształcenia szkolnego czy
podjęcia pracy są podejmowane przede wszystkim na podstawie zainteresowań. Znajomość
zainteresowań danej osoby pozwala przewidzieć jej wybory edukacyjne i zawodowe, wyniki
w pracy i długofalowy sukces w karierze. Badania pokazują istotny związek między zainteresowaniami zawodowymi w zakresie zawodów związanych z przedsiębiorczością i z pełnieniem ról społecznych a sferą etyki. Osoby mniej zainteresowane kwestiami etyki w biznesie
są często bardziej zainteresowane zawodami przedsiębiorczymi. Zainteresowania zawodowe są
też istotnie związane z zarobkami, poziomem wpływów, konkurencyjnością, innowacyjnością
i kreatywnością. Rola zainteresowań zawodowych w zakresie planowania i realizowania kariery
oraz jej następstw społeczno-ekonomicznych jest większa niż rola cech osobowości (Berings,
Adriaenssens, 2012).
Zainteresowania edukacyjno-zawodowe są zwykle definiowane jako właściwości ludzi
lub jako atrybuty obiektu zainteresowania. Zainteresowania zawodowe można określić jako
„względnie stabilne właściwości indywidualne, wpływające na zachowanie poprzez preferencje
wobec określonych rodzajów aktywności zawodowej i środowiska pracy” (Van Iddekinge, Putka,
Campbell, 2011). Takie przekrojowe ujęcie podkreśla trwałość zainteresowań, wykraczającą
poza kontekst aktualnej sytuacji człowieka. Stabilność zainteresowań jest ważnym czynnikiem
motywującym do rozwoju edukacyjno-zawodowego, a następnie efektywności w działaniu zawodowym. Zainteresowania rozumiane jako właściwości przedmiotu mogą być ujmowane w sposób
rozwojowy jako „źródło motywacji, która pobudza człowieka do działania zgodne z pragnieniami
w sytuacji, kiedy istnieje możliwość swobodnego wyboru” (Hurlock, 1978).
Zainteresowania zawodowe można też traktować jako kształtowalne właściwości. Proces informowania czy szkolenia może znacznie dopomóc w wykrystalizowaniu zainteresowań edukacyjno-zawodowych. Wspieranie osób podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe jest wiodącym
zadaniem doradcy. Rozpoczęcie doradztwa opiera się na poznaniu profilu zainteresowań zawodowych osoby objętej doradztwem. Dialog na temat wyboru szkoły czy zawodu, czyli tzw. planowanie kariery zawodowej bierze swój początek w określeniu mocnych i słabych stron osoby objętej
doradztwem, jej zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, postaw, predyspozycji i cech osobowości
istotnych w wyborze kierunku dalszej edukacji lub pracy (Savickas, 2011).
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Przedstawione na następnych stronach zainteresowania zawodowe, które zostały poddane
dokładnej analizie i opisowi w celu przygotowania testów będących częścią narzędzi Drzewa
Kariery, to:

Opieka, wychowanie
Sfera artystyczna
Nauki humanistyczne
Nauki społeczne
Zarządzanie i administracja
Aspekt prawny
Nauki przyrodnicze
Nauki medyczne
Nauki ścisłe
Inżynieria
Architektura i budownictwo
Rolnictwo

Usługi
Wojsko, policja, służby mundurowe
Sport i aktywność fizyczna

3.1.1. Zainteresowania opieką i wychowaniem
Sfera opiekuńczo-wychowawcza koncentruje się w najszerszym rozumieniu na dostarczaniu
„pomocy i usług dla ludzi” (Spencer & Spencer, 2010). Takie ujęcie implikuje chęć pomocy lub
służenia innym, w celu zaspokojenia ich potrzeb. Oznacza to skupienie wysiłków na odkrywaniu
i spełnianiu potrzeb klienta (op. cit, s. 185). Specjaliści z sekcji Psychoterapii Amerykańskiego
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Towarzystwa Psychologicznego zbadali konkretne czynniki związane z efektywnością relacji
edukacji i opieki. W sferze pomocy psychologicznej relacje takie wymagają przykładowo: „rozwijania sojuszu terapeutycznego, wykazania empatii i skupienia na konsensusie i współpracy
z klientem” (Norcross, za: France i in., 2006, s. 3).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowanie sferą opieki i wychowania opisywane jest w Drzewie Kariery jako gotowość do wspomagania w rozwoju i niesienia pomocy innym, w tym zwłaszcza osobom młodszym, starszym lub niepełnosprawnym, chęć do opiekowania się nimi. Osoby o tych cechach są
związane z opieką, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży, niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym czy społecznie wykluczonym. Ludzie opiekujący się innymi są zainteresowani nawiązaniem kontaktów z innymi, są wrażliwi na inne osoby i ich potrzeby. Zazwyczaj
pracują w takich obszarach jak edukacja, pomoc społeczna, nauczanie i edukacja przedszkolna.
Zainteresowania dotyczące edukacji i opieki są silnie związane ze stabilnością emocjonalną, umiejętnościami słuchania i wysokim poziomem wrażliwości, poszukiwaniem informacji, rozwojem
innych, świadomością organizacyjną, pracą zespołową i współpracą oraz budowaniem relacji.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Wymiar opieki i wychowania jest opisywany za pomocą różnych terminów. Charakteryzowano osoby zajmujące się opieką i wychowaniem jako te, które poprzez posiadane kompetencje i kwalifikacje zamierzają zaspokajać potrzeby innych osób, a także pomagać osobom
niepełnosprawnym, które chcą kształcić i wspierać młodych ludzi oraz osoby starsze. Zainteresowanie opieką i wychowaniem to podstawowa cecha w takich zawodach, jak pracownicy
pomocy społecznej, nauczyciele edukacji (nauczyciele wczesnej edukacji, pedagodzy specjalni
itp.), pracownicy socjalni i doradcy, specjaliści i doradcy religijni czy duchowi, itp.
Jako przyszli pracownicy, osoby o wysokim poziomie zainteresowań opiekuńczo-wychowawczych przejawiają wysoką wrażliwość na innych ludzi i ich potrzeby. Skupiają się na problemach innych szukając rozwiązań. Są dobrymi pracownikami/członkami zespołu i skutecznie
współpracują. Ich osobiste cele koncentrują się na chęci bycia pomocnym i reagowaniu na
potrzeby innych. Wspieranie innych w rozwoju jest wspólną kompetencją i celem osób z wysokimi wynikami w tej dziedzinie.

3.1.2. Zainteresowania artystyczne
Zainteresowania artystyczne przejawiają się w koncentracji na sposobie w jaki ludzie
wyrażają idee, emocje, doświadczenia lub uczucia poprzez pisarstwo, język, muzykę lub obraz.
Kreatywność i elastyczność są uważane za podstawowe narzędzie rozwijania wiedzy artystycznej
(Stuckey, Nobel, 2010). Każdy posiada wrażliwość estetyczną i bez względu na trudności, których
doświadczamy bądź rutynę dnia codziennego, każdym z nas kieruje pragnienie zrozumienia tego
co nas otacza. Istnieją osoby, które próbują zrozumieć świat, naturę i społeczeństwo poprzez
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literaturę, muzykę, taniec bądź teatr (Lemos, 2011). Zainteresowania artystyczne i zainteresowanie sztuką są również wykorzystywane w celach rehabilitacyjnych, a także by wesprzeć osoby
zagrożone wykluczeniem, np. więźniów (np. Synergy Theatre Project, w Lemos 2011). Lemos
(2011) pokazuje możliwe korzyści płynące z terapii sztuką dla osób chorych. Niektóre z tych
korzyści to: poprawa samooceny, złagodzone objawy pobudliwości, wzrost zdolności intelektualnych i poprawa zdrowia; polepszenie relacji interpersonalnych, zredukowane objawy depresji.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowanie zawodami artystycznymi łączone jest ze sztuką i działaniami kulturalnymi. W Drzewie Kariery zainteresowania artystyczne definiuje się jako zainteresowanie zawodami związanymi ze sztuką i działalnością artystyczną, skupienie na talencie i umiejętnościach
artystycznych w poszczególnych obszarach (plastyczne, muzyczne). Ważne są takie cechy jak
bycie kreatywnym, niekonwencjonalnym i oryginalnym. Przykłady kierunków edukacji dla osób
o zainteresowaniach artystycznych to: historia sztuki, malarstwo, muzyka, aktorstwo, reżyseria,
rzemiosło, fotografia, i multimedia.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Kompetencje i kwalifikacje osób o zainteresowaniach artystycznych wiążą się ze: sztuką,
kreowaniem estetyki, tworzeniem i projektowaniem, przygotowaniem i rejestrowaniem
obrazów, umiejętnością adaptacji, byciem krytycznym, otwartym umysłem i wysoką świadomością samodyscypliny.
Zainteresowania artystyczne są istotne dla zwodów takich jak: nauczyciel plastyki, artysta
malarz, muzyk, aktor, reżyser, zawody rzemieślnicze, fotograf, artysta grafik, piosenkarz, jubiler,
architekt, bibliotekarz, artysta sztuk wizualnych, pracownik galerii sztuki, muzeum, oraz inne
zawody związane ze sztuką i kulturą. Przykładowe zawody, które mogą być interesujące dla tych
osób to także: muzyk, artysta malarz, aktor, fotograf, artysta grafik, projektant, architekt, dziennikarz, nauczyciel, choreograf, redaktor, ilustrator.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań artystycznych:
• jest kreatywna,
• jest oryginalna,
• dobrze rozumie naturę sztuki, piękna, ma poczucie estetyki,
• jest zdolna do tworzenia nowatorskich i praktycznych pomysłów,
• preferuje mniej systematyczne zadania i sytuacje,
• jest proaktywna, nie lubi podążać za istniejącymi rozwiązaniami,
• próbuje szukać nowych rozwiązań i sposobów działania.
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie zainteresowań artystycznych będzie
lubiła tworzyć nowe rzeczy i będzie doceniać sztukę. Zazwyczaj taka osoba będzie zdolna tworzyć
nowatorskie i praktyczne idee, będzie myśleć dywergencyjnie, będzie wyróżniać się z tłumu.
Będzie innowacyjna i proaktywna i da się poznać ze względu na swój upór w dążeniu do celu
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3.1.3. Zainteresowania humanistyczne
Zainteresowania humanistyczne są wymiarem ugruntowanym historycznie i swoimi korzeniami sięgają starożytności. Zainteresowania humanistyczne pełnią istotną rolę we wspieraniu
różnych wymiarów kariery, niezależnie od profesji, w której działa dana osoba. Zainteresowania
humanistyczne można odnosić do kontekstu kariery edukacyjno-zawodowej w sposób wieloaspektowy. Zgodnie z raportem American Academy of Arts & Sciences (2013), nauki humanistyczne dają nam wiodące podstawy do tworzenia obywatelskiego dyskursu publicznego.
Humanistyka pozwala pracownikom różnych branż, zawodów i stanowisk rozwinąć elastyczność i kreatywność, zapewnia więc obiecującą przyszłość i bieżące bezpieczeństwo narodom.
Autorzy wspominanego raportu uznają wręcz, że nauki humanistyczne i społeczne ożywiają
materię duchem idei.
Dziedziny związane z naukami humanistycznymi skupiają się na tym, jak przetwarzamy
i dokumentujemy doświadczenia i dorobek ludzkości. Jedna z definicji humanistyki stwierdza, że
humanistyka bada praktyki kulturotwórcze w zakresie nadawania znaczeń i wnosi do ich pracy
wyraźne uporządkowanie tego, co stanowi o wiedzy i zrozumieniu świata, wypracowując w tym
celu własną metodologię badawczą (Small, 2014). Wytwory humanistyki, choć są użyteczne dla
społeczeństwa na wiele bezpośrednich sposobów, wnoszą w sferę pracy dodatkowe pożytki,
wydobywając na światło dzienne potencjalne kolizje wartości i ich instrumentalne użycie. Humanistyka stawia sobie za cel wiodący ludzkie szczęście jako wartość, nie tylko stan emocjonalny,
dlatego jest siłą działającą na rzecz demokracji. Humanistyczne podejście podkreśla zwykle, że
część wartości jest dobrem samym w sobie i mają być cenione „dla nich samych” (Small, 2014).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowania humanistyczne są opisane w Drzewie Kariery jako część zainteresowań
i potrzeb zawodowych ukierunkowana na sferę dobrostanu ludzkiego, wartości i godności człowieka. Niemal wszystkie zawody korzystają z zasobów humanistyki, ale specyficzne, wyraźnie
zarysowane zainteresowania zawodowe w tej dziedzinie są zwykle związane z dziedziną sztuki,
muzyki, umiejętnościami językowymi, literaturą i historią. Osoba, która chętnie pisze dobre
teksty i płynnie komunikuje się z innymi często przejawia też szersze zainteresowania humanistyczne. Dla osób o zainteresowaniach humanistycznych ważne jest używanie poprawnych
słów w odpowiednim kontekście i rozumienie znaczenia pojęć. Dzięki podążaniu za wskazaniami nauk humanistycznych jesteśmy w stanie myśleć kreatywnie i krytycznie, logicznie
rozumować i zadawać trafne, wnikliwe pytania. Kompetencje humanistyczne pozwalają nam
zdobyć nowe spojrzenie na każdą dziedzinę, z jaką stykamy się w biegu kariery. Wiedza humanistyczna stanowi ważną podstawę do odkrywania i rozumienia ludzkiego doświadczenia, dlatego
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też jest jednym z uniwersalnych wymiarów w planowaniu i prowadzeniu różnorodnych karier
edukacyjno-zawodowych.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Humanistyka analizuje i przedstawia kondycję człowieka jako bytu, stosując przede
wszystkim metody analityczne, krytyczne lub spekulatywne. To odróżnia sferę humanistyki od
empirycznych podejść stosowanych w ramach metodologii nauk przyrodniczych (Hunt, Colander,
2016). Kompetencje powiązane z zainteresowaniami humanistycznymi pomagają zrozumieć
naturę ludzkiej kondycji i szersze kulturowe i społeczne uwarunkowania, które składają się na
ludzkie życie. Kompetencje ważne w dziedzinie humanistyki, to krytyczne myślenie, dociekliwość i ciekawość poznawcza, sprawność komunikacji, wrażliwość kulturowa i historyczna, zdolność kreślenia związków między ludźmi, ich postawami i decyzjami a wydarzeniami. Przykłady
zawodów wymagających zainteresowania sferą humanistyki, to: socjologowie, antropologowie
i pokrewni specjaliści, filozofowie, historycy i politolodzy, specjaliści religijni, muzycy, śpiewacy,
kompozytorzy i tancerze.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań humanistycznych:
• potrafi łatwo nawiązywać relacje z innymi,
• myśli kreatywnie,
• rozumie podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich,
• myśli krytycznie,
• rozumie cechy kulturowe,
• potrafi porównać własną kulturę z innymi,
• potrafi analizować informacje z różnych źródeł,
• potrafi płynnie posługiwać się własnym językiem,
• jest zainteresowana sztuką.
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie zainteresowań humanistycznych
będzie dążyła do zrozumienia ludzkich zachowań, ich związku z historią i kulturą. Będzie chętnie
doświadczała i porównywała różne kultury, zdobywała wiedzę o nich z różnych źródeł. Osoba
zainteresowana sferą humanistyki będzie umiała wyrażać siebie poprzez środki artystyczne
i płynnie komunikować się, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.

3.1.4. Zainteresowania społeczne
McKinney (2005) twierdzi, że zainteresowania bardziej niż umiejętności powinny być
determinującym czynnikiem w decydowaniu o jakiego rodzaju pracę osoba powinna się ubiegać
i w jakim kierunku powinny iść jej poszukiwania zatrudnienia. Społeczny wymiar zainteresowań
może być ujmowany jako interpersonalne rozumienie, które jest podstawą w pracy z klientami
w różnych zawodach. Zainteresowanie to wiąże się z chęcią rozumienia innych ludzi, może być
też interpretowane jako zdolność dokładnego słuchania i rozumienia niewypowiedzianych bądź
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częściowo wyrażonych uczuć lub trosk innych. Elementem tych zainteresowań jest również
wrażliwość międzykulturowa, która jest specjalnym przykładem rozumienia interpersonalnego ponad różnicami kulturowymi (Spencer & Spencer, 2010). Społeczny wymiar zainteresowań dotyczy także zbierania, studiowania i analizowania informacji, by pomóc innym osobom
zdefiniować i rozwiązać problemy osobiste; może dotyczyć uczenia innych (Fogg, Harrington,
Harrington 2012).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
W Drzewie Kariery zainteresowania społeczne są definiowane poprzez zainteresowanie
kontaktem i pracą z ludźmi, współpracą w grupie, rozwiązywaniem problemów i radzeniem
sobie z emocjami, motywowaniem, szkoleniami. Wymiar społeczny jest związany z edukacją
i opieką. Osoba o wysokim poziomie zainteresowań społecznych jest zainteresowana nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych, kooperacją, jest zaangażowana w sprawy społeczne
i polityczne, jest otwarta na innych ludzi. Przykłady studiów, które mogłyby być interesujące dla
osób o wysokim poziomie zainteresowań społecznych to: psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, nauki polityczne, ekonomia, dziennikarstwo.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań społecznych:
• rozumie emocje i potrzeby innych,
• potrafi przyjąć punkt widzenia innych osób,
• czerpie przyjemność z pomagania innym w rozwiązywaniu problemów,
• potrafi wpływać na innych,
•

łatwo komunikuje się i nawiązuje kontakty z innymi, również z osobami z innych kultur,

• ma wysoki poziom samokontroli.
Od osoby o wysokim poziomie zainteresowań społecznych oczekuje się, że będzie kontrolować własne emocje i zachowania wykazując dużą świadomość potrzeb, myśli oraz pragnień
własnych i innych. Te umiejętności pomogą w procesie doradczym, w dzieleniu się doświadczeniami i doradzaniem innym. Zainteresowania społeczne są powiązane z zainteresowaniami
współpracą z ludźmi i rozwiązywaniem problemów społecznych.

3.1.5. Zainteresowania zarządzaniem i administracją
Istnieją pewne wspólne cechy, które przyszły menedżer i administrator powinien mieć,
aby osiągnąć lepsze wyniki w pracy. Przede wszystkim chodzi tu o zaufanie, zdrowy rozsądek
i wrażliwość. W tej pracy ważne są również uwaga, umiejętności komunikacyjne, empatia
i efektywność. Wiadomo, że osoby charakteryzujące się zainteresowaniami w obszarze zarządzania i administracji wykazują też silniejszą potrzebę zdobywania szeroko pojętej wiedzy, chęć
zdobywania doświadczenia poprzez poznawanie nowych metod, procesów i procedur. Zwykle
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posiadają zdolność do pracy z ludźmi oraz tworzenia takiego otoczenia, w którym ludzie czują
się bezpiecznie i mogą swobodnie wyrażać swoje opinie. Ten aspekt wydaje się być priorytetem
dla właściwego rozwoju firmy. Z tego powodu firmy tworzą działy zarządzania i administracji
zwane po angielsku Human Resources lub Personnel Management (Aga Khan, 2004).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowania zawodowe dotyczące zarządzania i administracji są związane z zadaniami
ekonomicznymi, administracyjnymi i finansowymi. Zainteresowania te definiowane są w inwentarzu poprzez takie cechy jak systematyczność, dokładność, dobra organizacja, uporządkowanie
w pracy, znajomość reguł postępowania. Osoby o zainteresowaniach w tym wymiarze wolą
bezpośredni kontakt z ludźmi, bycie liderem, niż pracę z komputerami i analizę. Ważne są dla
nich umiejętności przywódcze. Są zainteresowani dalszym kształceniem, udziałem w różnorodnych kursach (takim jak: zarządzanie i marketing, bankowość i finanse, administracja, marketing
i reklama).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie administracji i zarządzania mają zdolność do
oglądania całego obrazu rzeczywistości, rozpoznawania ważnych elementów sytuacji i zrozumienia relacji między innymi ludźmi. Charakteryzują się zdolnością rozwiązywania problemów
w sposób korzystny dla firmy; są skuteczni, szczególnie na najwyższym poziomie organizacyjnym.
Wśród zawodów wymagających omawianych umiejętności są: ekonomiści, menedżerowie,
urzędnicy, zawody administracyjne, księgowi, menedżerowie ds. sprzedaży i dostawcy, analitycy
finansowi, specjaliści w biurze, marketingu i reklamie, przedsiębiorcy.
Osoba, która ma wysoki poziom zainteresowania zarządzaniem i administracją:
• posiada dobre umiejętności przywódcze
• potrafi skutecznie komunikować się na wszystkich poziomach organizacyjnych
• posiada dobre umiejętności analityczne
• posiada wiedzę techniczną
• posiada dobre umiejętności interpersonalne
• jest nakierowana na cel
• jest w stanie utrzymać pozytywne relacje z innymi pracownikami i akcjonariuszami
• posiada dobre umiejętności organizacyjne
• posiada świadomość handlową
• posiada dobre umiejętności rozwiązywania problemów
• jest w stanie efektywnie pracować pod presją
• potrafi radzić sobie z niejednoznacznością i niepewnością.
Jako przyszły pracownik oczekuje się, że osoba zainteresowana zarządzaniem i administracją będzie dysponować umiejętnościami analitycznymi do zajmowania się liczbowymi, słownymi i abstrakcyjnymi informacjami, przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy technicznej
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(Katz, 1974). Ponadto oczekuje się, że taki pracownik ma dobre umiejętności interpersonalne,
potrafi budować i utrzymywać pozytywne relacje z innymi pracownikami i akcjonariuszami oraz
efektywnie pracować w zespole. Promuje otwartą komunikację i tworzy bezpieczne środowisko
pracy, w którym inni pracownicy mogą się swobodnie wyrażać (Kaplan, Norton, 2000). Komunikuje się skutecznie na wszystkich poziomach organizacyjnych (Katz, 1974). Osoba posiadająca umiejętności menedżerskie i administracyjne powinna posiadać umiejętności konceptualne i świadomość handlową, tj. zdolność widzenia całego przedsiębiorstwa, zrozumienia relacji
między wyzwaniami i potrzebami biznesowymi, rynkiem, w którym działa firma, a szerszym
kontekstem gospodarczym i politycznym (Katz, 1974, Hogan, Kaiser, 2005). Co więcej, jako przyszły pracownik oczekuje się, że osoba posiadająca wysoki poziom zainteresowań w zakresie
zarządzania i administracji ma dobre umiejętności przywódcze, takie jak dowodzenie zespołami,
wpływanie, wspieranie i motywowanie innych (Kaplan, Norton, 2000; Hogan, Kaiser, 2005).

3.1.6. Zainteresowania prawne
Zainteresowania prawne to jeden z wymiarów zainteresowań zawodowych, który jest
ukierunkowany na prawo, karne i cywilne procesy sądowe oraz inne postępowania i czynności
prawne.
Gruter i Morhenn (2000) uważają, że podstawowa konstrukcja systemów moralnych wskazuje, że ludzki system prawa i zachowań prawnych jest nie tylko wytworem środowiska. „Badanie
niektórych sposobów w jakich reguła wzajemności, zachowania retrybutywne, agresja moralistyczna, rozwiązywanie konfliktów, współczucie i współodczuwanie odgrywają rolę we współczesnym prawie i działaniach prawnych pokazuje, że te zdolności są uniwersalne i wspomagają
systemy prawne” (Gruter & Morhenn, 2000).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowania prawne są opisane w inwentarzu jako zainteresowanie ukierunkowane na
prawo, zmiany w prawie, regulacje prawne i prawne aspekty działań społecznych i ekonomicznych. Perswazja, negocjacje, wyrażanie sądów, redagowanie pism prawniczych, podejmowanie
decyzji oraz krytyczne myślenie są głównymi cechami zainteresowań prawniczych. Definicja ta
jest również zbieżna z założeniami Grutera i Morhenna (2000).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Zainteresowania prawne dotyczą kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia transakcji
biznesowych, dochodzenia wierzytelności, zasadności postępowań prokuratorskich bądź obrony
w procesach, albo praw i powinności, użycia wiedzy o precedensie prawnym. Ten wymiar to
wykonywanie funkcji administracyjnych i kierowniczych związanych z praktyką prawniczą. Praca
w środowisku prawniczym, reprezentowanie grup interesu publicznego, reprezentowanie firm
o różnym profilu działalności.
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Zawody w obszarze zainteresowań prawniczych to m.in: prawnicy, sędziowie, radcy prawni,
ławnicy, prokuratorzy i notariusze. Dzisiejszy model biznesowy prawnika jest uzupełniony i wspierany procesem licencjonowania i zasadami etycznymi, których celem jest wzmocnienie kompetencji
i zapewnienie lojalności w stosunku do interesów klienta. Tradycyjny model zawodu jest podważany
przez alternatywny model oparty na sprzedaży porady prawnej na bezosobowych rynkach produktowo-kapitałowych. We współczesnym świecie inżynierowie porady prawnej mogliby, do pewnego
stopnie, zastąpić praktykujących prawników (Bruce, Kobayashi, & Ribstein, 2011).
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań prawniczych:
• ma silną motywację wewnętrzną
• często podejmuje różne inicjatywy
• myśli analitycznie
• jest ukierunkowana na aspekty prawne działań społecznych, ekonomicznych i innych
• respektuje regulacje prawne i przepisy
• jest elokwentna w komunikacji ustnej i pisemnej
• ma dar przekonywania
• lubi negocjować
• poszukuje prawdy i sprawiedliwości
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie zainteresowań prawniczych będzie
przestrzegać prawa, posiada umiejętności analityczne, które pomogą jej przetworzyć dużą ilość
informacji i pomogą znaleźć odpowiednie argumenty. Co więcej, osoby o wysokim poziomie
zainteresowań prawniczych są wytrwałe w dążeniu do celu, zaangażowane i przedkładają pracę
nad życie osobiste. Osoby takie inwestują dużo czasu w wykonanie zadania. Posiadają umiejętność publicznego występowania, umiejętności badawcze i budują relacje oparte na zaufaniu ze
wszystkimi, z którymi pracują.

3.1.7. Zainteresowania przyrodnicze
Zainteresowanie zagadnieniami przyrodniczymi obejmuje zrozumienie i wykorzystanie
naukowych zasad badawczych i logiki, aby poradzić sobie z różnymi rodzajami problemów związanych z obserwacją i poznawaniem różnych form życia, jak i z eksperymentami w laboratorium
technicznym lub naukowym (Fogg, Harrington, Harrington, Shatkin, 2012). Podkreśla się przy
tym, że „wiedza o przyrodzie jest przekazywana w środowisku naukowym za pośrednictwem
podstawowej literatury, która używa wysoce specjalistycznego języka” (DebBurman, 2002,
s. 155). Osoby zainteresowane zawodami przyrodniczymi powinny zatem opracować słownictwo
mówione i pisane, niezbędne do zrozumienia i komunikacji w społeczeństwie naukowym.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowania przyrodnicze są ukierunkowane na przyrodę, ekologię, biologię i podstawową genetykę. Ciekawość w tym zakresie rozwija umiejętności obserwacji, analizowania
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i rozwiązywania problemów związanych z naturą i ekologią. Zainteresowaniom przyrodniczym
towarzyszy często zainteresowanie badaniami skoncentrowanymi na życiu, ewolucji, zainteresowanie zwierzętami, ale też naukami humanistycznymi w zakresie zbliżonym np. do filozofii
przyrody.
Zainteresowania przyrodnicze są związane z kierunkami studiów takimi, jak: biologia,
geografia, geologia lub nauczanie przyrody. Występują też powiązania z kierunkami studiów
takimi, jak genetyka, mikrobiologia, biotechnologia, paleontologia, socjobiologia, zoologia.
Zainteresowania przyrodnicze mogą obejmować również medycynę, jak i ogólny wymiar nauki,
edukacji, zdrowia publicznego lub rolnictwa.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Zainteresowanie naukami przyrodniczymi jest potrzebne w następujących zawodach,
opisanych w Drzewie Kariery: ekologiczny audytor, ekolog, biolog, botanik, zoolog, pracownik
ochrony środowiska, kartograf i geodeta. Pokrewne zawody odwołujące się do tego wymiaru
to: biolog, mikrobiolog, geograf, geolodzy, botanicy, ekolodzy, zoologowie i zawody związane
z ochroną środowiska.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań przyrodniczych:
• interesuje się biologią, chemią, fizyką, geologią,
• jest ciekawa natury, zwierząt, ekologii,
• jest zainteresowana poszukiwaniem podstawowych zasad i faktów leżących u podstaw
procesów fizycznych, chemicznych, biologicznych,
• lubi kontakt z naturą, lubi środowisko naturalne,
• jest gotowa do opieki nad zwierzętami i / lub roślinami,
• lubi eksperymentować i angażować się w badania obserwacyjne,
• lubi omawiać założenia i indukować przewidywania z teorii,
• jest zainteresowana, jak działają rzeczy i systemy.
Osoba zainteresowana zawodami przyrodniczymi jest odkrywcza, ciekawa, lubi poznawać
dane i procesy. Często ma zdolności analityczne i tendencję do głębokiego wnikania w szczegóły.
Lubi przetwarzać dużą ilość informacji i sprawdzać teorie, dyskutując argumenty racjonalnie,
używając danych i liczb. Często ma świeży i innowacyjny punkt widzenia i lubi podejmować
inicjatywę w celu rozwiązania problemu. Osoby o wysokim poziomie zainteresowania naukami
przyrodniczymi są świadome, zaangażowane, mają skłonność do eksplorowania danych i racjonalnego kwestionowania popularnych mitów. Skupiają się na wyszukiwaniu i stosowaniu systemowych rozwiązań dla wyzwań. Mają także umiejętności badawcze, są zwykle gotowe do wystąpień publicznych i skłonne rozwijać ufne relacje z każdym, z kim pracują.
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3.1.8. Zainteresowania medyczne
Zawody medyczne określane są przez Słownik oksfordzki jako zaangażowane w naukę i praktykę diagnostyki, proces leczenia i zapobiegania chorobom (Oxford Dictionaries Online. Oxford
University Press). Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla znaczenie słów Daniela Callahana
(1973), że zdrowie jest stanem całkowitego mentalnego, fizycznego i społecznego dobrostanu
(…) a nie tylko brakiem choroby, natomiast personel medyczny i specjaliści ochrony zdrowia
są tymi, którzy tym stanem zarządzają. Specjaliści medycyny wykonują swój zawód w oparciu
o podstawy nauk o życiu i stosują w swojej praktyce rozumowanie analityczne oraz kryteria
dobra społecznego. Charakteryzuje ich autonomia i moralność, etyczna i prawna odpowiedzialność za decyzje podejmowane w życiu zawodowym. Szanują życie, stosują zasady etyczne
i prawne w etyce zawodowej, przejawiają solidarność wobec problemów społecznych i zdrowotnych osób, rodzin i społeczności. Są w stanie zidentyfikować determinanty jednostkowego
i zbiorowego zdrowia, rozpoznają i stosują zasady ogólnodostępnej opieki zdrowotnej.
Arnetz (2005) i Wallance, Lemaire, Ghali (2009) opisywali znaczenie niektórych cech osobowości i emocji dla funkcjonowania personelu medycznego i jakości usług. Cechy te są powiązane
ze zdrowiem, satysfakcją z pracy i poziomem stresu. Brak któregoś z nich może powodować
mniejszą produktywność, błędy w sztuce, brak satysfakcji pacjentów, bądź problemy zawodowe.
Gérvas i Ortún (1995) podkreślają, że specjaliści medycyny potrzebują wsparcia personelu
pomocniczego po to by skutecznie wykonać swoją pracę: pielęgniarek, salowych, pracowników
opieki społecznej i personelu administracyjnego. Określają cztery główne cechy charakteryzujące specyfikę pracy lekarza, które jednocześnie mogą charakteryzować inne specjalności
w dziedzinie ochrony zdrowia:
• zainteresowanie pacjentem i jego zdrowiem,
• rozwiązywanie problemów związanych ze stanem zdrowia innych,
• umiejętność działania w sytuacjach złożonych, w których warunki zmuszają rozważania
pośród wielu możliwości,
• sprawdzanie skuteczności własnych działań.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
W Drzewie Kariery wymiar zainteresowań medycznych określa się jako zainteresowanie
medycyną, zdrowiem i profilaktyką zdrowia. Osoba o zainteresowaniach w tym wymiarze, ma
szeroką, szczegółową wiedzę na temat fizjologii, stanu zdrowia i choroby oraz ich uwarunkowań,
chce pomagać i znajdować rozwiązania, z łatwością nawiązuje kontakt z innymi, jest empatyczna,
rozumie innych. Kierunki studiów związane z tym zainteresowaniem to: medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia, farmacja, biotechnologia, medycyna weterynaryjna.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Kompetencje i kwalifikacje specjalistów zainteresowanych medycyną, to znajomość fizjologii, wiedza o funkcjach organizmu człowieka, opiece zdrowotnej, rozwiązywaniu problemów,
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otwartość na nowe idee, otwartość na zdobywanie wiedzy, samodzielność w działaniu, wysokie
poczucie własnej skuteczności, zdolność podejmowania właściwych decyzji i bycie empatycznym. Zawody, w których posiadanie zainteresowań medycznych jest ważne to np.: lekarze
medycyny, dentyści, terapeuci, optycy, asystenci medyczni, pielęgniarki, technicy medyczni
i pracownicy opieki osobistej.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań medycznych:
• jest w stanie zbierać i organizować informacje,
• potrafi określać przyczyny różnych stanów zdrowia,
• potrafi kontrolować swoje emocje i zachowania,
• toleruje stres,
• podejmuje skuteczne i niezależne decyzje,
• jest pewna siebie,
• jest w stanie rozumieć emocje innych,
• jest zmotywowana,
• posiada ciekawość poznawczą,
• jest asertywna.
Od osoby o wysokim poziomie zainteresowań medycznych oczekuje się, że będzie interesować się fizjologią i funkcjonowaniem ludzkiego ciała, będzie dbać o zdrowie innych i wkładać
wysiłek w jego poprawę. Zawody związane z zawodowymi zainteresowaniami medycyną wymagają wyższej odporności na stres i samokontroli. W tym zainteresowaniu zawodowym posiadanie dobrych umiejętności komunikacyjnych i empatii, analizowanie i ocenianie informacji jest
istotne. Stąd też osoby o zainteresowaniach medycznych powinny być wszechstronne.

3.1.9. Zainteresowania naukami ścisłymi
Nauki ścisłe tworzą podstawy dla większości zawodów technicznych w wymiarze inżynieryjnym. Nauki ścisłe wykorzystują badawczą metodykę gromadzenia danych, obserwację
i eksperymenty do uzyskania testowalnych wyników. Zawody bazujące na naukach ścisłych mają
zasadnicze znaczenie dla trwałego rozwoju technologicznego ludzi i społeczeństw. Od osób
pracujących w wymiarze naukowym wymaga się stałego zaangażowania w systematyczną działalność w celu zdobywania wiedzy.
Jedna z definicji „nauki” należy do Sheldona Gottlieb z Uniwersytetu w Alabamie: Nauka
jest działalnością intelektualną prowadzoną przez ludzi, która ma na celu odkrycie informacji
o naturalnym świecie i sposobach, w jaki te informacje mogą być zorganizowane w znaczące
wzorce. Głównym celem nauki jest zebranie faktów (danych). Ostatecznym celem nauki jest
dostrzeganie porządku między różnymi faktami (Gottlieb, 1997).
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Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowanie naukami ścisłymi jest opisane w inwentarzu jako część zainteresowań
zawodowych. Zainteresowanie tym obszarem oznacza ciekawość i cierpliwość, ciekawość
otaczającego świata i dążenie do zdobycia wiedzy o zasadach działania obserwowanej rzeczywistości, zainteresowanie przede wszystkim fizyką, matematyką i informatyką. Ważna część tych
zainteresowań związana jest z prowadzeniem badań naukowych, analizowaniem i rozwiązywaniem złożonych problemów oraz przeprowadzaniem eksperymentów.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Kompetencje w dziedzinie nauk ścisłych odzwierciedlają zrozumienie podstawowych zagadnień z dziedziny fizyki, chemii, nauk przyrodniczych i matematyki. Konieczna jest umiejętność
rozwiązywania problemów i ocena naukowych podejść do rozwiązań. Zdolność do nauki polega
na krytycznym myśleniu, prowadzeniu badań, skutecznej komunikacji informacji w matematyce, fizyce i analizie danych.
Przykładami kierunków związanych z zainteresowaniami naukami ścisłymi są: matematyka,
fizyka, chemia, informatyka. Przykłady: fizyk, matematyk, informatyk, statystyk.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowania naukami ścisłymi:
• myśli krytycznie
• jest bardzo dokładna i cierpliwa
• ma ponadprzeciętną inteligencję
• dobrze radzi sobie z operacjami liczbowymi
• posiada dobrze rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów
• myśli poza schematami
• jest dobra w prowadzeniu różnych badań
• jest ciekawska
• dobrze analizuje informacje i przetwarza dane.
Można się spodziewać, że osoby o wysokich kompetencjach w zakresie nauk ścisłych będą
mogły efektywnie zbierać, przetwarzać i analizować dane naukowe do zaawansowanych badań.
Bycie kompetentnym w naukach ścisłych oznacza także umiejętność krytycznego myślenia
i wykraczania poza gotowe schematy i scenariusze. Rozwiązywanie problemów jest kluczową
kompetencją osób działających w obszarze nauk ścisłych. Osoby z zainteresowaniami dotyczącymi nauk ścisłych są też zwykle naturalnie dociekliwe i przejawiają pragnienie odkrywania
czegoś nowego.

3.1.10. Zainteresowania inżynieryjno-techniczne
Zawodowe zainteresowania inżynieryjno-techniczne mogą być wg Fogga i współpracowników (2012) zdefiniowane jako połączenie zdolności manualnych z technicznymi bądź mechanicznymi i odnoszą się do sprawności w zakresie motoryki małej (zdolności koordynowania
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rąk, palców i oczu) w celu użytkowania sprzętu, regulowania przełączników, pokręteł w maszynach, używania narzędzi ręcznych, składania czegoś, co wymaga rozumienia i postępowanie
wg instrukcji (s. 23). Dotyczy to również zdolności rozumienia „technicznych i mechanicznych
pojęć lub języka technicznego, by postępować zgodnie z procedurami przy regulowaniu bądź
obsługiwaniu sprzętu, obsłudze maszyn i by zrozumieć dlaczego maszyna nie działa, jak również
posiadać umiejętności naprawienia maszyny” (Fogg i in., 2012). Zazwyczaj inżynieria skupia
cztery główne tradycje i dyscypliny – inżynierię lądową, chemiczną, elektryczną i mechaniczną,
a ostatnio dodano piątą dyscyplinę – technologię cyfrową (Lucas, Hanson, Claxton, 2014, s. 6).
Raport z 2014 roku zlecony przez Królewską Akademię Inżynierii zidentyfikował sześć technicznych nawyków, które tłumaczą w jaki sposób myślą i działają inżynierowie. Celem tego
raportu jest również sformułowanie zaleceń na użytek systemu edukacyjnego i wskazanie jak
system edukacyjny powinien być przeformułowany, by kształcić inżynierów. Autorzy wskazali
na myślenie systemowe, adaptacyjność, wyszukiwanie problemów, kreatywne rozwiązywanie
problemów, wizualizowanie i doskonalenie (Lucas, Hanson, Claxton, 2014, s. 3).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Wymiar zainteresowań inżynieryjno-technicznych rozumiany jest w Drzewie Kariery jako
zainteresowania skupione na takich czynnościach jak budowanie, konstruowanie, architektura,
wytwarzanie i reperowanie rzeczy drewnianych, tekstyliów, ubrań, kapeluszy, butów. Zainteresowania inżynieryjno-techniczne to również zainteresowanie praktycznym myśleniem, technicznymi i mechanicznymi zadaniami, fizycznymi aktywnościami, konstrukcją oraz funkcjonowaniem
maszyn i sprzętu technicznego, technologią, produkcją, automatyzacją procesów. Osoby przejawiające tego typu zainteresowania skupione są na budowie i użytkowaniu maszyn i sprzętu
technicznego, technologii, produkcji, przetwarzaniu i automatyce. Wymiar ten dotyczy inżynierii, inżynierii mechanicznej, metalurgii, elektroniki, elektryczności, robotyki i telekomunikacji.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Zainteresowania inżynieryjno-techniczne są zasadniczym warunkiem dla wykonywania
zawodów takich jak: inżynier górnictwa, metalurg i innych pokrewnych zawodów w dziedzinie
inżynierii, inżynierów chemii, mechaniki, inżynierów środowiska, przemysłu, produkcji itp.
technik, architekt, odlewnik metalu, nastawiacz narzędzi na obrabiarce i operator obrabiarek,
technik silników samolotowych, instalator urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz
serwisant.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań inżynieryjno-technicznych:
• interesuje się maszynami, budową/konstrukcją, architekturą
• potrafi obsługiwać maszyny
• potrafi naprawiać maszyny i narzędzia
• myśli praktycznie
• jest skoncentrowana na działaniach manualnych
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• postępuje wg racjonalnych zasad
Jako przyszły pracownik osoba o wysokim poziomie zainteresowań inżynieryjno-technicznych cechować się będzie kompetencjami i kwalifikacjami związanymi ze sprawnością manualną, umiejętnością używania narzędzi ręcznych, składania sprzętów zgodnie z instrukcją techniczną, będzie postępować wg wskazówek. Inżynierowie postępują wg racjonalnych zasad i są
metodyczni. Są odpowiedzialni i lubią sprawować kontrolę (nad maszynami bądź ludźmi). Łącząc
zaawansowaną wiedzę techniczną i umiejętności komunikacyjne mogą zajmować stanowiska
menedżerskie.

3.1.11. Zainteresowania architekturą i budownictwem
Starożytny grecki Arkhitekton był głównym budowniczym lub mistrzem wszystkich techników
i rzemieślników. Współczesna definicja architektury określa ten obszar działalności zawodowej
jako sztukę i technikę planowania i projektowania budynków, struktur i przestrzeni (Ackerman,
Collins, Gowans, Scruton, 2016). Architekci i inżynierowie lądowi/budowlani planują, projektują i nadzorują budowę i konserwację obiektów budowlanych i infrastruktury. Inżynierowie
budowlani mogą specjalizować się w drogach, liniach kolejowych, lotniskach, mostach, przystaniach, zaporach, projektach nawadniania i wielu innych obszarach. Zadaniem architektów
i inżynierów budowlanych jest opracowanie planów budowy, które pokazują wygląd budynku
lub innej konstrukcji i szczegóły budowy. Planują też wszystkie elementy systemu konstrukcyjnego; klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji; systemu elektrycznego; łączności; instalacji wodociągowej, a także plany terenowe i krajobrazowe (Moore, 2001).
Podczas opracowywania projektów architekci muszą przestrzegać ogólnych i lokalnych
przepisów budowlanych, przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, przepisów
przeciwpożarowych i innych rozporządzeń, np. dotyczących dostępu dla osób niepełnosprawnych. Architekci szacują liczbę niezbędnych materiałów, sprzętu i czasu budowy, przygotowują
specyfikacje, rysunki i dokumenty dla wykonawców budynków, czasami zarządzają umowami
budowlanymi, odwiedzając miejsca budowy aby zapewnić, że konstrukcja jest zgodna z planami
architektonicznymi (Azizi, Torabi, 2015).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowania architekturą i budownictwem dotyczą w Drzewie Kariery projektowania
i budowania budynków i innych obiektów lądowych. Osoba zainteresowana tą dziedziną
powinna chętnie ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną, tworzyć różne konstrukcje, przejawiać zainteresowanie projektowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań związanych z budownictwem.
Obszar zainteresowań obejmuje urbanistykę, architekturę, inżynierię.
Przykłady kierunków studiów wymagających zainteresowań architektoniczno-budowlanych, to: architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie. Przykłady zawodów, to: architekt, urbanista, inżynier budowy, inżynier sanitarny, projektant wnętrz,
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stolarz, inspektor budowlany, a na poziomie wykonawczym także operator żurawia wieżowego,
konserwator urządzeń elektrycznych i elektronicznych, układacz rur, instalator domu, instalator
i technik solarny. Z dziedziną architektoniczno-budowlaną są też powiązane takie profesje, jak:
nauczyciel, mechanik geotermalny, mechanik ogrzewania i klimatyzacji (Smith, 2010).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Kompetencje i kwalifikacje niezbędne w dziedzinie architektury i inżynierii budowlanej
opierają się na wiedzy i umiejętnościach z zakresu zawodów budowlanych, architektury i techniki budowania. Architekci i konstruktorzy muszą być wyposażeni w szeroką wiedzę, umiejętności
i postawy zapewniające poprawność realizacji powyższych zadań, w tym zwłaszcza kompetencje
estetyczne, inżynierskie, menadżerskie, społeczne i etyczno-moralne (Reischl, Cavico, Mujtaba,
Pellet, 2010). Przykładowe kompetencje wymieniane przez tych autorów, to:
• Umiejętność tworzenia projektów architektonicznych, które są estetyczne, prawidłowe
technicznie, zrównoważone ekologicznie;
• Znajomość sztuk pięknych;
• Wiedza z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego;
• Rozumienie relacji między ludźmi, budynkami i ich otoczeniem, ekosystemem;
• Świadomość roli społecznej architekta;
• Umiejętność przygotowania specyfikacji projektów;
• Umiejętność projektowania strukturalnego, prowadzenia prac konstruktorskich i projektowania budynków;
• Znajomość fizycznych aspektów konstruowania i funkcjonowania budynków, zapewniania ludziom komfortu i ochrony przed klimatem;
• Umiejętności zaspokojenia potrzeb użytkowników w granicach narzuconych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane;
• Znajomość branż, regulacji i procedur, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu
budynków i integrowaniu planów z ogólnym planowaniem przestrzennym;
• Odpowiednia znajomość finansowania, zarządzania i kontroli kosztów projektu,
• Kompetencje moralne i postawy etyczne (Reischl, Cavico, Mujtaba, Pellet, 2010).
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań architekturą i inżynierią budowlaną:
• jest dokładna i cierpliwa,
• dobrze sobie radzi z obliczeniami,
• ma ponadprzeciętną inteligencję,
• potrafi dobrze rozwiązywać problemy,
• jest z natury ciekawy,
• potrafi zwizualizować wyniki przemieszczania lub zmiany układu obiektów,
• jest zainteresowany architekturą i budownictwem,
• jest ciekawy materiałów i narzędzi do budowy,
• lubi identyfikować i rozwiązywać złożone problemy oraz krytycznie myśleć,
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• potrafi tworzyć projekty, plany techniczne, modele,
• dobrze sobie radzi z analizą i wymianą informacji, przetwarzaniem danych.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowania architekturą i budownictwem będzie myślała
w sposób praktyczny. Będzie pracowała wydajnie, chętnie wykonując zadania techniczne
i mechaniczne oraz czynności manualne. Będzie też zainteresowana budową i eksploatacją
maszyn i urządzeń technicznych, technologią produkcji. Będzie sprawnie przetwarzała informacje i współpracowała w zespołach.

3.1.12. Zainteresowania rolnictwem
Korzenie rolnictwa sięgają początków cywilizacji człowieka, a praca rolnicza jest jedną
z najważniejszych dziedzin zawodowych, która jest bezpośrednio związana z przetrwaniem
człowieka. Według ostatnich statystyk MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy, 2015) blisko
1,2 miliarda ludzi pracuje w obszarze produkcji rolnej na całym świecie. Wartość ta reprezentuje połowę całkowitej liczby osób pracujących na świecie. Zaledwie 9% pracowników rolnych
pochodzi z krajów rozwiniętych. Prawie 60% z nich to kraje rozwijające się. Rolnictwo jest
podstawowym sektorem gospodarki.
Według MOP, rolnictwo dotyczy hodowli zwierząt, uprawy roślin, grzybów i innych form
życia dla produkcji żywności, włókien, biopaliw, lekarstw i innych produktów używanych do
podtrzymania i poprawy ludzkiego życia (Międzynarodowa Konferencja Pracy, 2000). Rolnictwo
było kluczowym osiągnięciem, które dało początek osadniczej cywilizacji człowieka, a hodowla
udomowionych gatunków zwierząt pozwoliła gromadzić zapasy żywności, co stało się motorem
rozwoju cywilizacji.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowanie rolnictwem jest opisywane w Drzewie Kariery jako jedno z zainteresowań
zawodowych. Osoby pracujące w przemyśle rolnym są zainteresowane uprawami, ogrodnictwem i rybołówstwem. Obszar zainteresowań jest powiązany z aspektami działalności rolno-środowiskowej i ekologicznej, kontaktem z naturą i produkcją zwierzęcą.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Kompetencje w zawodach rolniczych różnią się w zależności od szczegółowego obszaru zainteresowania. Niektóre ważne kompetencje dla rolnictwa to: umiejętność używania metod naukowych i analitycznego myślenia do rozwiązania problemu, umiejętność uczenia innych różnych
sposobów działania, naprawianie maszyn i używanie w tym celu potrzebnych narzędzi, wdrażanie planów, identyfikacja problemów, krytyczne myślenie, generowanie kilku różnych podejść
do problemów, wiedza o tym, jak znaleźć informacje (Dictionary of Occupational Titles, 2003).
Potwierdzenie kwalifikacji w niektórych dziedzinach rolnictwa jest powiązane z posiadaniem stopnia uniwersyteckiego w danym obszarze. Niemniej jednak, większość kwalifikacji można osiągnąć poprzez seminaria, krótkie kursy i poprzez doświadczenie, są to między
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innymi: produkcja zwierzęca, kierowanie maszynami, produkcja płodów rolnych, siew, ochrona
i poprawa środowiska naturalnego, anatomia i fizjologia zwierząt, zarządzanie w sektorze
opartym na gospodarce ziemią. Przykłady zawodów: biolog, botanik, zoolog i pokrewne zawody,
leśnik, zootechnik, agronom, rolnik.
Osoba o wysokim stopniu zainteresowania rolnictwem:
• lubi mieć do czynienia z naturą,
• lubi zwierzęta,
• dba o naturę,
• potrafi rozwiązywać problemy używając technik naukowych,
• preferuje niezależność,
• myśli krytycznie,
• wykonując pracę dba o jej jakość,
• jest odpowiedzialna i niezależna.
Jako od przyszłego pracownika, od osoby o wysokim poziomie wymiaru rolnictwa, oczekuje się, że będzie interesować się naturą i zwierzętami. Wiedza o glebach, zbożach, produkcji
zwierzęcej, produkcji roślinnej są ważne dla wymiaru rolnictwa. Osoby, które chcą pracować
w zawodach związanych z rolnictwem powinny być technicznie kompetentne, mieć wiedzę
o surowcach, produkcji rolnej i technikach upraw. Oprócz tego, powinny posiadać umiejętności
zarządzania i rozwiązywania problemów, by ich biznes odnosił sukces.

3.1.13. Zainteresowania usługami
Od pracowników, którzy mają duże zainteresowanie usługami, oczekuje się, że będą wykonywać swoje czynności: „Niezawodnie, pewnie i zgodnie z ustalonym protokołem, będą zaznajomieni z właściwymi odpowiedziami na pytania klientów, wg ustalonych procedur postępowania
odpowiadać na nierozwiązane kwestie i skargi; znać określone wytyczne dotyczące właściwego
języka, rodzajów dekoracji, wyceny towarów, przechowywania dokumentacji i czasu spędzonego
na transakcjach z klientami” (Lounsbury i in., 2012, s. 520).
Wspólną definicją orientacji na obsługę klienta jest:
„dążenie do zapewnienia dobrze reagującej, zindywidualizowanej jakości usług klientom
(wewnętrznym i zewnętrznym); stawiając klienta na pierwszym miejscu i starając się go zadowolić,
nawet jeśli oznacza to wykraczanie poza zwykły opis lub politykę pracy” (Lounsbury 2008, s. 7).
Artykuł ’The Customer Orientation of Service Workers: Personality Trait Effects on Selfand Supervisor Performance Ratings (2002) prezentuje analizę mediacyjnej roli orientacji na
klienta w hierarchicznym modelu, mówiącym, w jaki sposób cechy osobowości wpływają na
osiągnięcia. Według jego autorów „trzy podstawowe cechy osobowości (stabilność emocjonalna, ugodowość i potrzeba aktywności) stanowią 39% wariancji w orientacji pracowników
na klienta. Sumienność stanowi 26% wariancji w samodzielności osiągnięć. Stopień orientacji
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na klienta, a także bezpośrednie efekty sumienności i ugodowości, stanowią 12% wariancji
notowań menedżera”.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowanie usługami jest opisane w Drzewie Kariery jako ochrona i profilaktyka, utrzymanie firmy, prowadzenie i wspomaganie grup, oferowanie informacji i obsługa klienta. Taka
osoba interesuje się sferą usług, turystyki, rekreacji i regeneracji biologicznej, umiejętnie nawiązuje nowe kontakty, ma elastyczne podejście do godzin pracy, umiejętność planowania, organizowania i przeprowadzania imprez turystycznych. Ten wymiar jest silnie związany z wymiarem
społecznym i opiekuńczym. Zawody związane z tym wymiarem to podróżnik i przewodnik
turystyczny, kierownik logistyczny, recepcjonistka, agent podróży lub manager spa, masażysta,
fryzjer, kosmetyczka.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Zainteresowanie usługami często pojawia się w następujących zawodach: przewodnicy turystyczni, urzędnicy obsługi klienta, przewodnicy transportowi, fryzjerzy, kosmetyczki i pracownicy pokrewni, kelnerzy i barmani oraz pracownicy sprzedaży.
Osoba zainteresowana usługami:
• posiada umiejętności komunikacyjne
• wykazuje gościnność
•
•
•
•
•

jest dobrym organizatorem
jest wiarygodna
jest ugodowa
jest stabilna emocjonalnie
łatwo nawiązuje nowe kontakty z ludźmi

Jako przyszły pracownik, osoba interesująca się usługami będzie zadowolona z pracy
z ludźmi, będzie posiadać umiejętności komunikacyjne, cechować się otwartością, dobrze organizować i planować wydarzenia. Lubi nawiązywać nowe kontakty z ludźmi i nie ma problemu
z elastycznym harmonogramem.

3.1.14. Zainteresowania służbami mundurowymi
Zainteresowania wojskiem, policją i służbami mundurowymi są nawiązaniem do sposobu
w jaki ludzie przestrzegają zasady prawa, jak zainteresowani są obszarem bezpieczeństwa i obronności kraju jak również bezpieczeństwa obywateli kraju oraz ochroną ich własności. Współpraca
w zespole oraz zdolności przywódcze uważane są za podstawowe umiejętności (Celebioglu,
1999). Kluczem do sukcesu w zawodach opisanych tym wymiarem jest stabilność emocjonalna
(Bartone, 1999a, Porzak, 2012). Zgodnie z wysokimi wymaganiami dla tych profesji, ważny jest
również dobry stan zdrowia fizycznego. Silne wartości moralne oraz uczciwość są także istotne
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(Bartone, 1999b; Bartone, Snook, 1999). Kiedy osoby potwierdzają zamiar podjęcia pracy w tej
dziedzinie muszą mieć czystą kartotekę, nie mogą figurować w aktach policji, nie mogą być
skazane żadnym wyrokiem, nie mogą być notowane w krajowym rejestrze karnym z powodu
złamania zasad obowiązującego prawa, z powodu narkotyków i innych przestępstw.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowanie służbami mundurowymi zdefiniowano w Drzewie Kariery głównie jako
umiejętność współpracowania w zespole, przestrzeganie prawa i posiadanie samodyscypliny.
Osoby o wysokim poziomie tej cechy są zainteresowane bezpieczeństwem i obronnością kraju
jak również ochroną osób i mienia. Zainteresowania wojskiem, policją i służbami mundurowymi
są związane z kierunkami studiów takimi jak: ochrona ludzi i mienia, bezpieczeństwo publiczne,
nauki wojskowe, bezpieczeństwo narodowe i studia policyjne. Przykładowe zawody, które
mogłaby wykonywać osoba o wysokim poziomie zainteresowania służbami mundurowymi to:
żołnierz, policjant, strażak, funkcjonariusz straży granicznej, ochroniarz.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Kompetencje i kwalifikacje powiązane z tym wymiarem to zainteresowanie bezpieczeństwem publicznym, bycie lojalnym, odważnym, dyscyplina, szacunek dla innych, bezinteresowne angażowanie się. Cechy osobowościowe i cechy temperamentalne takie jak pewność
siebie, zdecydowanie, odwaga, zaangażowanie, odporność na stres, wytrwałość w dążeniu do
realizacji celu, adaptacyjność, aktywność, niska wrażliwość, zdolność do pracy w warunkach
ekstremalnej presji, zostały uwzględnione w opisie zawodów związanych z zainteresowaniem
wojskiem, policją i służbami mundurowymi. Zainteresowanie służbami mundurowymi są fundamentalne dla zawodów takich jak: oficerowie sił zbrojnych, podoficerowie sił zbrojnych, inne
zawody w obszarze sił zbrojnych oraz szeregowi żołnierze.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań służbami mundurowymi jest:
• stabilna emocjonalnie
• zorientowana na działanie
• pragmatyczna
• konserwatywna
• autorytarna
• asertywna i aktywna
• skuteczna
• podejrzliwa
• potrafi sprostać konfliktom
• zdeterminowana
• zorientowana na szczegóły/skrupulatna
• posiada zdolność szybkiego reagowania
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Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie zainteresowań służbami mundurowymi przestrzega prawa, jest zdolna do przekonania innych i wpływania na innych w różnych
sytuacjach. Osoby takie powinny być w stanie ocenić, które działanie należy przedsięwziąć,
by uzyskać najlepsze rezultaty, ale również są to osoby, które mogą uznać nadrzędność celu,
do tego stopnia, że etyka środków dojścia do niego może na tym ucierpieć (Porzak, 2012b).
Ponadto, osoba taka powinna posiadać pasję, która może być opisywana jako zaangażowanie
i jest powiązana ze stopniem w jakim oficer jest w stanie uzasadnić użycie siły. Również osoba
o takich zainteresowaniach utrzymuje równowagę pomiędzy zaangażowaniem i perspektywą.
Osoby takie wykazują dużą inicjatywę jeśli chodzi o znajdowanie rozwiązań i wykazują cierpliwość w interakcjach z przełożonymi w strukturze hierarchicznej.

3.1.15. Zainteresowania sportem i aktywnością fizyczną
Zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną jest najczęściej kojarzone z osobistym
zaangażowaniem w uprawianie sportu, ale może też dotyczyć preferowania pracy pośrednio
związanej ze sportem, z rzeczami związanymi ze sportem, np. jako żaglomistrz, mechanik samochodów sportowych, lub z ludźmi uprawiającymi sport, np. jako masażysta, trener czy komentator sportowy. Sport jest obecnie jedną z kompetencji uzupełniających kompetencje kluczowe
wymienione w dokumentach charakteryzujących ramy edukacyjno-zawodowe przyjętych na
terenie krajów UE traktatem lizbońskim z 2009 r. (European Commision, 2010).
Praca wspierająca aktywność fizyczną jest atrakcyjnym obszarem zawodowym. Badania
preferencji zawodowych studentów szwedzkiej Akademii Edukacji Fizjoterapeutycznej wskazują, że do najbardziej pożądanych miejsc pracy należą ośrodki medycyny sportowej i centra
fitness. Badanie podłużne 273 studentów fizjoterapii wskazują, że opieka nad osobami starszymi i praca w szpitalu nie są tak bardzo preferowane, jak prace związane z promocją zdrowia
i sportu. Mężczyźni wybierają obszar kariery związanej ze sportem szczególnie często, w dużej
mierze ze względu na swoje zainteresowanie tą dziedziną. Kobiety są bardziej otwarte na kilka
obszarów praktyki, nie mając tak czytelnych zainteresowań sportowych. Warto przy tym zaznaczyć, że także mężczyźni zajmujący się pozasportowymi obszarami rehabilitacji są bardziej niż
kobiety otwarci na alternatywne formy opieki zdrowotnej z wykorzystaniem sportu, takie jak np.
aktywizujące zajęcia fitness prowadzone w centrach medycyny sportowej (Öhman, Stenlund
i Dahlgren, 2001).
Badania wskazują, że zajęcia wychowania fizycznego, będące jednym z ważnych źródeł
kształtowania zainteresowania sportem, są prowadzone przez grupę nauczycieli o bardzo
różnych kwalifikacjach, zainteresowaniach i doświadczeniach w nauczaniu przedmiotu. Przygotowanie zawodowe nauczycieli jest o tyle ważne, że doświadczenia związane z aktywnością sportową i zainteresowaniami sportowymi są dominującymi tematami rozmów, angażując uczniów
we wszystkich etapach edukacyjnych (Randall, Robinson i Fletcher, 2014).
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Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną jest definiowane w Drzewie Kariery jako
potrzeba ruchu i każdego działania, które wymaga aktywności fizycznej lub innej aktywności
związanej ze sportem i ruchem. Celem działania jest dążenie do tego, aby stawać się coraz
bardziej efektywnym, aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik mierząc się z czasem, przestrzenią,
własnymi ograniczeniami fizycznymi lub sztucznymi barierami, konkurentami, a wreszcie z własną
słabością. Osoby zainteresowane sportem i aktywnością fizyczną preferują bezpośredni kontakt
z ludźmi, bycie liderem oraz występowanie w roli członków zespołu. Zawody, w których ważne
jest zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną, to na przykład: zawodowy sportowiec,
nauczyciel kultury fizycznej, trener sportowy, rehabilitant, komentator sportowy.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Przejawy zainteresowania sportem i aktywnością fizyczną zależą od poziomu osobistego
zaangażowania w aktywności sportowe i mogą obejmować:
• umiejętność obserwacji i analizy,
• monitorowanie i obserwację aktywności fizycznej,
• amatorską aktywność sportową,
• wykonywanie ogólnych ćwiczeń fizycznych wyłącznie w celach relaksacyjnych,
• ekstremalne i profesjonalne zajęcia sportowe, nastawione na osiąganie znakomitych
rezultatów i intensywny trening.
Osoby zainteresowane sportem i ćwiczeniami fizycznymi jako trenerzy i rehabilitanci
powinny potrafić także rozpoznawać i oceniać elementy ważne dla sprawności fizycznej, trafnie
doradzać różne formy aktywności fizycznej oraz dobierać strategie i techniki lecznicze wykorzystujące sport i aktywność fizyczną do odbudowania sprawności fizycznej, uzyskania polepszenia sprawności i utrzymania szczytowej sprawności. Osoby planujące w swojej ścieżce kariery
zawody związane z aktywnością fizyczną i sportem, powinny mieć też takie kompetencje, jak:
rozumowanie indukcyjne, wrażliwość na problemy, oryginalność, rozumowanie dedukcyjne,
zdobywanie informacji i elastyczność.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań sportowych i aktywności fizycznej jest:
• aktywna fizycznie i sprawna,
• dobrze zorganizowana,
• potrafi zarządzać czasem,
• autonomiczna,
• wrażliwa na środowisko,
• kreatywna,
• zdyscyplinowana,
• proaktywna.
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Jako przyszły pracownik osoba o wysokim poziomie zainteresowania sportem i aktywnością fizyczną, będzie skłonna do angażowania się w proponowane jej działania i wytrwałości
w ich realizacji. Będzie gotowa uruchomić swoje osobiste zasoby, aby móc skutecznie animować
i organizować zajęcia sportowe i ruchowe. Będzie też przejawiała w działaniu zdyscyplinowanie,
silną wolę, kreatywność, elastyczność i oryginalność.

3.2. Wartości
Pytanie o wartości, także w kontekście kariery zawodowej, jest pytaniem o cele, do których
dąży osoba. „Wartość reprezentuje podstawowe i trwałe przekonanie o tym, że określony
sposób postępowania lub ostateczny stan egzystencji jest osobiście lub społecznie preferowany
w stosunku do alternatywnego sposobu postępowania lub stanu egzystencji” (Brzozowski,
2007). Wartości, które rozumiane są jako pragnienia i cele dążeń ludzkich, posiadają fundamentalne znaczenie dla struktury osobowości – ukierunkowują wszelkie działania człowieka. Żeby
jednak pragnienia mogły przekształcić się w motywacje dążeniowe, konieczne jest występowanie szeregu czynników, takich jak np. subiektywne odczucie możliwości realizacji celu czy też
przejawianie aktywnej postawy wobec własnego życia (Siuta-Stolarska, Siuta-Brodzińska, 2011).
System wartości jest bardzo ważnym czynnikiem w badaniach nad zachowaniami w pracy.
Znana teoria Hollanda (1997) zakłada m.in., iż dane środowisko zawodowe tworzą ludzie o określonym typie osobowości – ludzie bowiem szukają takiego miejsca pracy, w którym będą mogli
wykorzystywać swoje kompetencje i umiejętności, ale również które zapewni im możliwość
wyrażania swoich wartości. Jest więc bezdyskusyjnym fakt, iż wykonywany zawód ma związek
z preferowaniem określonego typu wartości. Zaobserwować można to np. w zawodach, które,
poza odwoływaniem się do ogólnych zasad i wartości moralnych obowiązujących w społeczeństwie, obwarowują dodatkowo swoje działanie szczegółowym kodeksem etycznym. Dotyczy to
nade wszystko tych profesji, w których dobro drugiego człowieka stanowi zasadniczy i nadrzędny
przedmiot codziennej działalności (np. lekarze, psycholodzy) (Pezdek, 2010; Drzeżdżon, 2013).
Dodatkowo, postępowanie według zasad, wartości, wyznawanych w danym zawodzie,
„tworzy ‘rodziny zawodowe’, przyczynia się do tworzenia odrębnego stylu życia, kultury zawodowej, wzorców i stereotypów. Nic więc dziwnego, że grupy zawodowe dążą do opracowania
i wdrożenia określonych reguł moralnych, które obligują ich członków do pożądanych zachowań,
które w konsekwencji tworzą prestiż danego zawodu” (za: Drzeżdżon, 2013, s. 25).
Rozważając kwestię znaczenia wyznawanych wartości dla przebiegu kariery zawodowej,
zagadnienie to można ująć z perspektywy zarówno wartości (dążeń, priorytetów) ważnych
w życiu osobistym oraz zawodowym. Choć wartości wyznawane w życiu osobistym oraz możliwość ich zaspokojenia wpływają na zachowania pracowników w miejscu pracy, dla pracodawcy
jednak pierwszorzędne znaczenie ma hierarchia wartości dotycząca pracy zawodowej. Wiedza
i świadomość wyznawanego przez osoby zatrudnione systemu wartości oraz priorytetów, które
wyznaczają ścieżkę kariery, może posłużyć pracodawcom do budowania systemów organizacji
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pracy, zarządzania, motywowania, tworzenia ścieżek kariery, ale też budowania strategii przedsiębiorstwa, tworzenia kultury pracy itp. Dodatkowo, znajomość hierarchii wartości wyznawanych przez pracowników oraz odpowiednie wykorzystanie tej wiedzy przełoży się w efekcie na
wydajność pracy osób zatrudnionych i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Wartości zawodowe mają również związek z motywacją do pracy, do wprowadzania zmian
czy do bycia autorytetem, a także uruchamiają działania zawodowe. Ich poznanie jest kluczowe
dla zrozumienia zachowań, postaw czy aktywności pracownika w konkretnych warunkach organizacyjnych (Jurek, 2012). Wartości zawodowe mogą być zatem traktowane jako podstawowe
elementy osobowości, które reprezentują preferencje danej osoby i które wpływają na stosunek
do pracy oraz na całokształt rozwoju zawodowego (Zalewska, 2000). Natomiast Super (1970,
za: Paszkowska-Rogacz, 2009) łączy wartości zawodowe z zaspokojeniem potrzeb, a także utożsamia je z zainteresowaniami. Z kolei Chatman (1991) twierdzi, iż wartości zawodowe pracowników mają wpływ na poczucie dopasowania do organizacji, w której pracują – stopień zgodności pomiędzy wartościami pracownika a wartościami organizacji warunkuje bowiem tempo
adaptacji nowych pracowników oraz poziom ich zadowolenia z pracy.
W Drzewie Kariery wartości rozumiane są jako czynniki, które ukierunkowują i motywują
podejmowane działania, a także te, które są wyznacznikami w podejmowaniu decyzji oraz ukazują
poziom aspiracji. Znalazły się wśród nich dwa główne czynniki uszczegółowione w odrębne skale:
Wierność zasadom (obowiązkowość) – rozumiana jako koncentracja na zachowywaniu
i przestrzeganiu norm etycznych, moralnych, zasad, ustaleń prawnych; skierowanie uwagi
na wartości o charakterze filozoficznym i ogólnoludzkim; humanizm i poszanowanie ludzkiej
godności.
Potrzeba wpływania (na sytuacje, ludzi i dane) – rozumiana jako chęć podejmowania
ważnych decyzji; bycie autorytetem, posiadanie społecznego prestiżu i uznania; gromadzenie,
przetwarzanie, analizowanie, interpretacja oraz przekazywanie wiedzy, a także chęć rozumienia
zjawisk i rzeczywistości.

3.2.1. Reguły moralne
Reguły moralne to termin silnie kojarzony z pojęciem moralności, które jest często definiowane deskryptywnie i normatywnie. Definicja deskryptywna odnosi się do kodeksu zachowania
obowiązującego w społeczeństwie lub jakiejś grupie (np. kodeksu religijnego bądź kodeksu akceptowanego przez osobę jako norma zachowania). Definicja normatywna odnosi się do kodeksu
postępowania, który byłby powszechny dla wszystkich osób w określonych warunkach. Główna
różnica między deskryptywną a normatywną definicją moralności jest taka, że: jeśli dana osoba
nie należy do społeczności lub pewnej grupy (o przyjętym, specyficznym kodeksie postępowania),
to nie istnieją wtedy implikacje dotyczące zachowania dla tej osoby (Gert, Gert, 2017).
Lawrence Kohlberg twierdzi, że istnieje jeden pojedynczy element unifikujący domenę
moralną, tą „idealną normą jest sprawiedliwość” (w: Fehr, Kai, Dang, 2015, s. 185). John Rawls
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podobnie wskazywał, że „sprawiedliwość jest pierwszym atrybutem instytucji społecznych”. Dla
Kohlberg i Rawls, sprawiedliwość jest podstawą moralności – jej jedyną i definiującą cechą. Elliot
Turiel zaproponował szeroko uznawaną definicję domeny moralnej, według niego „moralność
odnosi się do nakazowych sądów na temat sprawiedliwości, praw oraz dobrobytu, co można
odnieść do sposobu w jaki ludzie zachowują się w stosunku do siebie” (Fehr i in, 2015). Słownik
biznesowy określa reguły moralne jako podstawowe założenie, pojęcie, maksymę albo propozycję, którą uważa się za fundamentalną bądź prawdziwą dla określonych zasobów wiedzy,
zachowania, procedur, bądź systemu rozumowania i używana jako podstawa prognozowania
i działań (Dictionary of Business and Management, 2009).
Postępowanie zgodnie z zasadami jest składową bycia moralnym. Dla Arystotelesa zasady
są punktem wyjścia dla uzasadnienia danego osądu. Zawierzenie intuicji jest kluczowe przy
podejmowaniu decyzji, gdy zasady są w sprzeczności lub trudno jest je zastosować. Według
Arystotelesa, „ludzie gorszego charakteru często popełniają niewłaściwe czyny nie dlatego, że
stosują złe zasady, chociaż takie twierdzenie jest prawdziwe dla wielu osób, ale ponieważ intuicja
nie prowadzi ich do zrozumienia sytuacji w świetle właściwych zasad” (Hartmann, 2006, s. 76
-77). Dobra intuicja jest skutkiem dobrej edukacji i doświadczeń życiowych. Ludzie zmuszeni
są wybierać pomiędzy różnymi możliwościami związanymi z różnymi zasadami, wartościami,
regułami kiedy podejmują decyzję i zazwyczaj wybierają tę opcję, która oferuje największą
satysfakcję i która jest spójna z indywidualnymi celami, systemem wartości lub ograniczeniami
społecznymi (Osman, Wiegmann, 2017).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Reguły moralne w Drzewie Kariery odnoszą się do świadomości przestrzegana norm etycznych i moralnych jak również do stosowania się do nich oraz do przepisów prawa. Reguły moralne
są opisane jako szacunek do prawa i zasad, bycie zorientowanym etycznie. Odnosi się to również
do bycia konsekwentnym w poszanowaniu wartości, do działania w transparentny, właściwy
sposób. Zasady są połączone z demonstracją zaangażowania, przywiązania do wartości nawet
kiedy jest to trudne, albo jest to wbrew emocjonalnym bądź społecznym więzom. Częścią tej
kompetencji jest znajomość obowiązujących praw i obowiązków i ich roli w życiu społecznym,
rozwiązywaniu problemów i utrzymywaniu porządku publicznego.
Osoby o wysokiej kompetencji w posługiwaniu się regułami moralnymi często mają zainteresowania prawnicze. McGettrick i Su (2012) zauważają, że większość specjalistów w danej dziedzinie ma szeroką władzę i możliwości wpływania na innych. Z tego powodu istnieje potrzeba,
żeby specjaliści internalizowali wartości osobiste i zawodowy kodeks postępowania, który ostatecznie jest oparty na zasadach etyki (s. 9). Głównym i wyłącznym celem każdego zawodu jest
„przedkładanie interesu innych ponad interes własny podczas świadczenia konkretnej usługi”.
Ta zasada jest bardzo ważna dla każdego zawodu (McGettrick i Su, 2012).
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Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Reguły moralne opisane w Drzewie Kariery są zwłaszcza istotne dla tych zawodów,
w których podejmowane decyzje wpływają na życie innych; zachowanie, w którym względy
etyczne są decydujące jak również dla tych zawodów, gdzie efekt pracy musi odpowiadać
wysokim standardom. Wymiar reguł moralnych uwzględnia uczciwość osobistą, bycie
wiernym respektowanym zasadom, posiadanie zdolności działania w sposób etyczny, bycie
ukierunkowanym na etykę, prawo, wartości, porządek i posiadanie wiedzy o nich.
Zawody, które opierają się na kompetencji reguł moralnych to np.: główny księgowy, kierownicy, urbaniści, prawnicy i sędziowie, lekarze medycyny i personel medyczny, urzędnicy urzędów
państwowych, inspektorzy policji.
Osoba o wysokim poziomie reguł moralnych:
• jest świadoma reguł moralnych i etyki,
• przestrzega prawa, zasad i wymogów etycznych,
• ma świadomość podtrzymywania i stosowania się do zasad etycznych, moralnych i przepisów prawa,
• jest uczciwa i konsekwentna w swoich działaniach, myślach i zachowaniu,
• wierzy, że zasady etyczne są ważne dla porządku społecznego,
• potrafi przeciwstawiać się z innymi kiedy zachowują się w sposób nieetyczny.
Oczekuje się, że jako przyszły pracownik osoba o wysokim poziomie reguł moralnych będzie
działać wedle wysokich moralnych i etycznych standardów, zgodnie z zasadami uczciwości
i odpowiedzialności. Kierowanie się zasadami oznacza również zrozumienie dla perspektywy
innych, dbanie o wzajemny szacunek i bycie w zgodzie z tym co się głosi i własnymi standardami moralnymi. Wreszcie, osoba o wysokim poziomie reguł moralnych jest w stanie rozważyć
pozytywy i negatywy każdej opcji i wziąć pod uwagę wszystkie alternatywy. Stąd też, osoba ta
może z powodzeniem zebrać informacje i zidentyfikować kluczowe kwestie z puli informacji.
W konsekwencji ma zdolność podejmowania świadomej, opartej na wiedzy decyzji z dużą dozą
pewności siebie.

3.2.2. Wartości
Przegląd istniejącej literatury oferuje wiele definicji wartości, ale w większości tych definicji
kładzie się nacisk szczególnie na pięć właściwości (Allport, 1961, Levy i Guttman, 1974, Maslow,
1959, Scott, 1965, Williams, 1968). Zgodnie z literaturą wartości są pojęciami lub przekonaniami
o pożądanych stanach końcowych lub zachowaniach, które wykraczają poza konkretne sytuacje,
prowadzą do wyboru lub oceny zachowania i zdarzenia oraz są uporządkowane według względnego znaczenia.
Te pięć cech opisuje formalną charakterystykę ludzkich wartości. Druga cecha, stany
końcowe lub zachowania są równoważne celom końcowym i instrumentalnym. Ponieważ ta
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funkcja wymaga klasyfikowania wartości do jednej z dwóch kategorii, stanowi ona pierwszy
aspekt definicji. Wymienione powyżej cechy formalne przekazują jednak niewiele na temat
znaczenia treści wartości. Wartościami są poznawcze reprezentacje trzech typów uniwersalnych wymagań ludzkich: biologiczne potrzeby organizmu, interakcje społeczne oraz społeczne
wymagania instytucjonalne dla dobrobytu i przeżycia grup (por. Becker, 1950, Kluckhohn, 1951,
Parsons, 1957 , Rokeach, 1973, Williams, 1968).
Biorąc pod uwagę bardziej nowoczesne definicje niż przedstawione wcześniej, Sanmartín
(2000) rozumie wartości jako modele kulturowe wywodzące się z zasad moralnych pochodzących z interakcji społecznych z jednej strony, a historii z drugiej strony. Mówi też, że nieświadomość posiadania pewnych wartości czyni ich silniejszymi i bardziej istotnymi dla zachowania
osoby.
Kontrowersyjne pytanie o wartościach pojawiło się w czasopiśmie The American Review
of Public Administration, w którym zadano pytanie, czy można zarządzać wartościami w firmie.
Autor Paarlberg (2007) sugeruje, że wartości pochodzą z wyników rutynowych interakcji i rozwijają się w proces społeczny. Przedstawia kilka strategii, aby połączyć wartości każdego pracownika w oparciu o religię, kulturę i społeczeństwo oraz wartości firmy.
Definicje wartości w edukacji były przez długi czas ważnym tematem do dyskusji. Guevara
i wsp. (2007) postrzegają wartości jako ludzkie konstrukty oparte na społecznym procesie przynależności do grupy (rodzina, szkoła, kultura, religia, praca, polityka, itd.). Zgadzają się z Josepem
Maria Puig Rovirą (2008) w sprawie znaczenia pierwszych lat kształcenia w rozwoju wartości
w wieku dorosłym.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Definicja wartości w Drzewie Kariery koncentruje się na wartościach o charakterze filozoficznym (dobroć, prawdę, piękno), poszanowaniu wartości ponadkulturowych, poświęceniu dla
idei i poszanowaniu dziedzictwa kulturowego.
Wartości są określone przez S. H. Schwartza i W. Bilsky’ego jako pożądane cele trans-sytuacyjne, różniące się znaczeniem, które służą jako zasady przewodnie w życiu osoby lub innej
jednostki społecznej. W tej definicji wartości jako celów domniemane jest to, że służą interesom
jakiejś jednostki społecznej, mogą motywować do działania, wyznaczając kierunek i intensywność emocjonalną. Działają one jako standardy do oceny i uzasadniania działań, a są zdobywane zarówno poprzez socjalizację, jak i dominujące wartości grupowe oraz poprzez unikalne
doświadczenia uczenia się jednostek (za: Brzozowski, 2007).
Dla Schwartza (2001) motywacja zorientowana na wartości ma zasadnicze znaczenie, gdyż
są one reprezentowane w postaci świadomych celów, odpowiedzi, które muszą spełniać uniwersalne wymagania wszystkich podmiotów i społeczeństw, takie jak:
• Potrzeby ludzi.
• Potrzeby interakcji społecznych.
• Wymagania dotyczące prawidłowego funkcjonowania i przetrwania grup ludzkich.
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Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Zabieganie o wspólne dobro, estetyka, promocja dziedzictwa kulturowego, wkład w rozpowszechnianie kultury, poczucie piękna, artystyczne – to kompetencje i kwalifikacje ważne dla
zawodów opisanych w Drzewie Kariery.
Według analizy zawodów i kwalifikacji opracowanych w ramach Drzewa Kariery, ochrona
wartości życiowych jest ważna dla pracowników służby zdrowia, ochrona wartości kulturowych
jest ważna dla zawodów artystycznych, a wartości wiedzy są ważne dla fizyków i astronomów.
Możemy jednak powiązać wszystkie zawody z pewnymi wartościami niezbędnymi do ich rozwoju.
Osoba o wysokim poziomie wartości:
• • postępuje zgodnie z tym, co myśli
• • jest odpowiedzialna
• • ma prawo do osiągnięcia czegoś
• • może podejmować lepsze decyzje
• • jest bardziej zorganizowana
• • ma jasne pomysły
• • ma duże poczucie samopoznania
Jako przyszły pracownik oczekuje się, że osoba o wysokim poziomie wartości będzie działać
i pracować zgodnie z wartościami, które są dla niej ważne. W zależności od nich może rozwijać
wysokie umiejętności komunikacyjne i postawy społeczne (Cieciuch, 2013). Zawsze zależy to od
wartości, które cenią i które będą powiązane ze wszystkim, co dotyczy siebie, innych, siły motywacji i przystosowania się do stanowiska pracy. Pracownik o podobnych wartościach osobistych
co osoby pozostające w firmie będzie prawdopodobnie najlepszym wyborem do pracy dla firmy.
Jednakże wysoki poziom wartości może również odnosić się do wartości różniących się od większości, co może powodować nieporozumienia. Jakaś wspólna część podstawowych wartości
kulturowych, społecznych i ludzkich jest niezbędna do wzajemnego szacunku, zwłaszcza dla
przyszłych pracowników.

3.2.3. Cele
Cel jest ważnym pojęciem określającym wartości i priorytety. Wyznaczanie celów ma istotne
znaczenie dla charakterystyki zawodów. Cele określa się również mianem zamiaru lub intencji.
Zgodnie ze słownikiem Oxford cele obejmują zamiar jakim jest robienie czegoś lub próbowanie
osiągnięcia czegoś (Oxford University Press, 2015). Cel jest ogólną koncepcją używaną w różnych
dziedzinach. Dla osób, które uznają cele za istotną wartość ważne jest preferowanie sprawiedliwego traktowania i sprawiedliwe traktowanie innych (Robbins i Judge, 2015). Osoby, które
przyjmują cele, jako jedne z ważnych wartości, mają silną motywację do robienia właściwych
rzeczy, konstruktywnych i opartych na zaufaniu relacji z innymi oraz pasji (Northouse, 2013,
Sagiv, Schwartz, 2004).
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Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Cele zdefiniowane na potrzeby Drzewa Kariery opisane są jako humanizm, szacunek dla
życia i zdrowia, szacunek dla godności i zaakceptowanie ich jako najwyższych wartości. Częścią
tego wymiaru jest również indywidualizm. Ta definicja opiera się na teorii etycznej. Zgodnie
z teorią etyczną, jednostki mają system zasad i reguł, które kierują nimi w podejmowaniu decyzji
o tym, co jest dobre, a co złe. Zasady te stanowią podstawę dla moralnego człowieka (Bardi, Lee,
Hofmann-Towfigh i Soutar, 2009; Northouse, 2013).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Cele służą określeniu niektórych profesji i zawodów. Cele są ważne dla odnoszenia sukcesu.
W zawodach ujętych w Drzewie Kariery, które obejmują cele, skupiono się na pomocy, ochronie
życia ludzkiego, ochronie życia i zdrowia. Kluczowe jest osobowe podejście do człowieka. Do
kompetencji i kwalifikacji ważnych w podejmowaniu zawodów, których ważne są cele zaliczyć
można ochronę ludzi i ich prywatności, ochronę życia i zdrowia, a także zapewnienie kapitału.
Cele to podstawowy wymiar w zawodach takich jak; zawody pedagogiczne, sędziowie,
inspektorzy policji i detektywi, lekarze itp.
Osoba, charakteryzująca się wysokim poziomem wymiaru cele:
• pomaga innym,
• ceni ludzkie życie, dobro człowieka (jest humanitarna),
• chroni życie i zdrowie,
• chroni ludzi i mienie,
• dba o sprawiedliwość,
• szanuje ludzką godność,
• szanuje indywidualność i autonomię każdej osoby, grupy społecznej.
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokich celach ma silną motywację do uczciwego działania, do robienia dobrych rzeczy, do utrzymywania godnych zaufania relacji z ludźmi. Osoby
te wiedzą jaki sens ich życia. Równość, rozwój innych oraz ochrona zdrowia i życia jest dla nich
najwyższym priorytetem. Życie ludzkie i jego godność to kluczowe aspekty wartości jaką są cele.
Osoby, które przyjmują cele jako ważną wartość, mogą być bardziej wrażliwe na równość.

3.2.4. Sytuacje
Sytuacje albo raczej zdolność kontroli bądź wpływu na pracę i sytuacje codzienne jest
cechą mocno powiązaną z procesem motywacyjnym. Osoby skoncentrowane na sytuacjach
są zmotywowane pragnieniem władzy, kontrolą nad zdarzeniami i ludźmi zaangażowanymi
w te zdarzenia. Kontrola ta może być osiągnięta tylko wtedy kiedy osoba ma kompetencje
podejmowania decyzji, które mają wpływ na innych i ich działania (Winter, 1992). Umiejętność przekonywania innych do podjęcia działania było obiektem zainteresowań badawczych
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w psychologii społecznej, marketingu i zarządzaniu od kilkudziesięciu lat (Greenacre, Tung,
Chapman, 2014).
Spencer i Spencer (2010) nazywają wartości związane z sytuacjami „klasterem wpływu
i oddziaływania” co wyraża intencję by nakłaniać, przekonywać, wpływać lub robić wrażenie
na innych, po to, by wspierali zamiary osoby; lub oznacza pragnienie wywierania wpływu na
innych. Działania i intencje muszą być rozsądnie uspołecznione – pożądany efekt powinien być
dla dobra ogólnego lub przynajmniej nie powinien być szkodliwy (Spencer, Spencer, 2010 ). Od
ludzi, którzy mają wpływ (liderów) oczekuje się często, że będą wzorcami moralności (Fehr, Kay,
Dang, 2015). Rozważając rolę moralności, niektórzy naukowcy rozróżniają dwa typy motywacji
władzy. Pierwszy typ to potrzeba wpływania na ludzi dla własnych korzyści albo nawet wbrew
interesowi innych – jest to zachowanie służące tylko tej osobie. Drugim typem jest potrzeba
oddziaływania w interesie innych ludzi z korzyściami prospołecznymi (Magee i Langner, 2008).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
W Drzewie Kariery sytuacje są opisane jako zdolność i chęć wywierania wpływu z pozycji
autorytetu na sytuacje, zdarzenia (kierowanie, organizowanie, promowanie) i jako możliwość
podejmowania ważnych decyzji. Ludzie posiadający wpływ na sytuacje są skuteczni w nadzorowaniu usług i utrzymywaniu porządku, planowaniu działań, promowaniu imprez społecznościowych, poprawianiu wydajności działań, zarządzaniu usługami i są proaktywni. Są również pewni
siebie, mogą kierować pracą innych i utrzymywać porządek podczas wykonywania zadań.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Bycie zmotywowanym poprzez potrzebę wpływania na sytuację jest cechą typową dla
menedżerów i liderów. Lider zespołu, który odnosi sukces to osoba z większą potrzebą sprawowania władzy niż potrzebą osiągnięć. Osoba z wpływem na sytuację musi być zdyscyplinowana,
mieć zdolność kontroli własnych reakcji. Kolejną kompetencją jest planowanie działań przynoszących korzyści organizacji, podejmowanie decyzji nawet wobec sprzeciwu grupy, ale dla jej
dobra (McClelland, Burnham, 2003).
Wymiar sytuacyjny jest wymiarem ważnym w zawodach takich jak: kierownik sprzedaży,
kierownik sklepu, inżynierowie, technicy nauk fizycznych, technicy inżynierowie, inspektorzy
i operatorzy w obszarze przemysłu, policjanci kryminalni i detektywi.
Osoba o wysokim poziomie kontroli i wpływu na pracę oraz codzienne sytuacje:
• ma bardzo dobre umiejętności słuchania,
• ma zdolności komunikacyjne i mówienia,
• może generować pozytywne zmiany,
• jest zorganizowana,
• używa wyobraźni i jest kreatywna,
• myśli i działa w jasnym celu,
• ma zdolność rozwiązywania problemów,
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• jest towarzyska.
Od osoby o zdolnościach przekonywania, jako przyszłego pracownika, oczekuje się że
będzie zdolna łatwo osiągać cele firmy. Dzięki dobrym umiejętnościom komunikacyjnym, zrozumieniu innych i umiejętnościom perswazji osoba taka będzie się spełniać jako pracownik działu
public relations. Potrafi rozumieć innych i przekonać ich do myślenia inaczej o jakiejś rzeczy lub
produkcie dla dobra firmy. Potrafi pozytywnie wpływać, motywacją i dobrą energią, na zmianę
myślenia osób i firm dla ich własnego dobra i rozwoju. Osoby chrakteryzujące się tą cechą są
zorientowane na przyszłość i łatwo się adaptują, co wspiera proces zmian.

3.2.5. Grupy społeczne
Wartości kulturowe dotyczące władzy wpływają na sposób, w jaki ludzie reagują na autorytety. Sposób owej zależności opisywany jest przez relacyjny model władzy (Tyler, Lind, 1992).
Miara poczucia dystansu wobec władzy odzwierciedla przekonania o stosownych relacjach/odniesieniach pomiędzy rządzącymi a ich podwładnymi. Osoby o niższych wartościach poczucia tegoż
dystansu wobec władzy w większym stopniu przywiązują wagę do sposobu w jaki są traktowane
przez autorytety. Natomiast osoby o wyższych wartościach dystansu/niezależności wobec rządzących bardziej skupiają się na własnych korzyściach i spodziewanych profitach (Yuen i in., 2000).
Powyższe badania wskazują również, iż stopień, w jakim grupy społeczne mogą zyskać
akceptację dla siebie i ich decyzji poprzez zapewnienie godnego i pełnego szacunku traktowania, zależy od wartości kulturowych. Nieformalne „alternatywne” procedury rozstrzygania
sporów, takie jak mediacja, są bardziej skuteczne wśród tych, którzy mają niskie przekonanie co
do dystansu wobec władzy.
Armando Rodriguez i współpracownicy zdefiniowali w 2009 r. związek między tworzeniem
grup społecznych a normami społecznymi, które ludzie powinni nabyć, aby należeć do jakiejkolwiek grupy społecznej. Normy społeczne były również głównym tematem dochodzenia J.M.
Falomir i in. (2009) w celu określenia i zrozumienia składu grup społecznych. Czynniki, takie
jak groźba, kultura, ideologia czy niebezpieczeństwo, są podstawowymi elementami organizacji
społecznych.
W badaniach Tyler i Degoey w 1996 r. czy Huo i in. również w 1996 r., uzyskują podobne wyniki,
które wyjaśniają zjawisko w ten sposób, że odpowiedni status tożsamości bezpośrednio wpływa
na akceptację i zgodę w grupie oraz organizację jej wewnętrznych zasad. Braithwaite (1998).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Grupa społeczna jest definiowana przez zdolność i chęć wywierania wpływu przez władzę
na innych (posiadania wpływu na). Wymiar ten jest rozumiany jako posiadanie władzy w grupach
społecznych, zespołach badawczych, grupach i frakcjach politycznych, ideologicznych (przewodzenie, bycie liderem). Bycie autorytetem/osobą zarządzającą oznacza posiadanie prestiżu
społecznego i uznania ze strony innych członków grupy społecznej.
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Psychologowie coraz częściej dostrzegają ważną rolę, jaką kultura i wartości kulturowe
mają w kształtowaniu konfliktu i rozwiązywania konfliktów (Brzozowski, 2007). W konsekwencji
kluczowym zagadnieniem z dziedziny psychologii prawniczej staje się stopień, w jakim wartości
psychologiczne, cenione przez ludzi w danym społeczeństwie, prowadzą do pewnych form
władzy, które w mniej lub bardziej efektywny sposób służą utrzymaniu porządku społecznego,
rozstrzygając spory między osobami lub grupami..
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Wpływanie na innych, oferowanie specjalistycznej porady, nauczanie innych, coaching
i rozwijanie innych, interpretowanie znaczenia informacji innym, prowadzenie konsultacji
i doradztwo dla innych – to kompetencje i kwalifikacje związane z tym wymiarem, ważne dla
zawodów opisanych w Drzewie Kariery.
Według analizy zawodów opracowanych w ramach testu, poczucie władzy jest umiejętnością docenianą przez pracowników służby zdrowia, różnych zawodów związanych z inspekcją,
specjalistów pracujących dla rządu, pracowników szkoleniowych, specjalistów ds. finansów
i sprzedaży, personelu i profesjonalistów zawodowych, specjalistów ds. Public relations, informatyki, sędziów, prawników, psychologów, zawodów związanych z religią i inżynierów.
Osoba o wysokich wynikach w tym wymiarze:
• może wpływać na innych
• ma zdolność do pracy w zespołach
• potrafi kontrolować własne emocje i zachowania
• posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów
• łatwo komunikuje się z innymi
• potrafi zrozumieć potrzeby innych osób i przedstawia umiejętności empatii
• potrafi planować i organizować
• potrafi przekazywać informacje innym
• ma chęć bycia trenerem lub mentorem dla innych
Jako przyszły pracownik oczekuje się, że osoba z wysokimi wynikami w tym wymiarze będzie
nawiązywała kontakty z innymi osobami w warunkach organizacyjnych. Osoby te powinny
wspierać pracę zespołową, doradzać i rozumieć innych, pomagać w przezwyciężaniu konfliktów.
Powinny również wspierać innych w podnoszeniu ich umiejętności i kompetencji. Powinny przyczynić się do wzmocnienia wewnętrznych i zewnętrznych powiązań sieciowych (Paszkowska-Rogacz, 2009). Powinny mieć możliwość określenia poziomu ważności zadań, nadawania im
priorytetu oraz organizowania pracy w celu zapewnienia, że zadania są wykonywane efektywnie
i skutecznie.
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3.2.6. Dane
Dane są jednym z wymiarów wartości i związane są z informacjami i ich przekazywaniem.
We współczesnym środowisku biznesowym zarządzanie wiedzą (ang. knowledge management)
jest bardzo ważne dla sukcesu organizacji. Należy więc je traktować jako istotny wymiar zarządzania. Wśród wymiarów zarządzania wiedzą w organizacji wymienia się: zdobywanie wiedzy,
dzielenie się nią i wykorzystanie jej (McShane i Von Glinow, 2010). Wartość Dane definiowana
jest jako zindywidualizowana wersja zarządzania wiedzą, czyli zachowanie człowieka podczas
zbierania, przechowywania, rozpowszechniania i wykorzystywania wiedzy (Darroch, 2003).
Wartość danych określonej osoby i jej wiedza opierają się na umiejętnościach, doświadczeniach
i umiejętności przyjmowania nowej wiedzy. Dane mogą być rozumiane zarówno jako wartość,
jak i zdolność (Darroch, 2005).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Wymiar dane, opisywany jest w Drzewie Kariery jako zdolność oraz chęć oddziaływania na
dane (informacje), posiadanie w tym zakresie autorytetu i wpływu. Definicja obejmuje gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie, interpretację i przekazywanie wiedzy. W swoim obszarze
wymiar zawiera także rozumienie rzeczywistości przez pryzmat, czy za pomocą informacji,
faktów, danych. Ta definicja ma wiele punktów zbieżnych z definicją zdolności upowszechniania
(ang. disseminative capacity). Może być operacjonalizowana jako zdolności i chęci podmiotów
organizacyjnych do przekazywania wiedzy tam, gdzie jest potrzebna i kiedy jest potrzebny
(Minbeava i Michailova, 2004). Dane są rozpatrywane jako jedna z istotnych wartości, ponieważ
we współczesnym życiu gospodarczym wiedza i informacje są ważnym źródłem mocy napędowej życia organizacji (Robbins i Judge, 2015).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Istnieją zawody, w których aby odnieść sukces, wymagane są kompetencje m.in. w przetwarzaniu danych. W Drzewie Kariery wymieniane są niektóre kompetencje i kwalifikacje wyrażające wymiar dane: organizacja informacji, interpretacja, znaczenie informacji dla innych,
dostarczanie informacji. Poza tym opanowanie technik ekspresji, gwarantowanie wykonalności
operacyjnej, identyfikowanie, analizowanie i programowanie systemów oraz definiowanie
i zarządzanie polityką jakości są wykorzystywane w charakterystyce niektórych zawodów.
Dane są podstawowym wymiarem w zawodach takich jak: technicy muzeów, galerii
i bibliotek, urzędnicy państwowi, przewodnicy turystyczni, sekretarze administracyjni i specjalistyczni itp.
Osoba o wysokim poziomie wartości w obszarze danych:
• myśli krytycznie
• łatwo rozwiązuje złożone równania
• bardzo dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem problemów
• posiada wyższą niż przeciętna inteligencję
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•
•
•
•

sprawdza się w pracy z liczbami
posiada dobrze rozwinięte umiejętności radzenia sobie z problemami
myśli niestereotypowo (dywergencyjnie)
posiada doskonałe umiejętności badawcze i analizy danych

Od osób o wysokim poziomie wartości dane, jako pracowników oczekuje się, że będą
potrafiły myśleć szybko, gromadzić, przetwarzać i analizować duże ilości danych. Posiadać będą
umiejętność posługiwania się danymi, będą wytrwałe, także na dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
oczekuje się również, że będą potrafiły myśleć kreatywnie, niestereotypowo. Wreszcie, osoba
kompetentna w przetwarzaniu danych bardzo dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem problemów,
jest inteligentna, a przede wszystkim – gotowa do pracy z danymi (informacjami, liczbami).

3.3. Cechy osobowości
Cechy osobowości wywierają wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka, w tym także
na predyspozycje do wykonywania danego zawodu. Każdy zawód czy stanowisko pracy posiada
swoją specyfikę – wymaga odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, ale również posiadania
odpowiednich cech osobowości. To one, w połączeniu z zainteresowaniami, uzdolnieniami,
temperamentem czy inteligencją warunkują osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie zawodowej
(Bańka, 2005). Osobowość pracownika objawia się w sposobie, w jaki wykonuje on swoją pracę,
a także ma wpływ na poczucie dopasowania do wymagań, stawianych przez dane stanowisko
pracy. Z kolei indywidualno-organizacyjne dopasowanie pracownika (ang. Person-Organization
Fit) decyduje o poczuciu satysfakcji z pracy oraz o poziomie jej wykonywania (Jurek, 2012).
Wiedząc zatem, jakimi cechami osobowości charakteryzuje się dany człowiek, łatwiej
będzie określić, które z rozważanych kierunków rozwoju zawodowego są zgodne z jego naturalnym potencjałem, a tym samym – jakie działania związane z pracą zawodową będzie wykonywać efektywniej, z większym zaangażowaniem i entuzjazmem. Znajomość cech osobowości
pracownika pozwala wnioskować m.in. o jego mocnych i słabych stronach, o tym, jakie warunki
pracy są dla niego najbardziej odpowiednie, a także jaki styl kierowania preferuje czy też jaki typ
zadań i nadzoru nad ich wykonaniem jest dla niego najbardziej odpowiedni.
Znana teoria Hollanda (1997) zakłada m.in., iż dane środowisko zawodowe tworzą ludzie
o określonym typie osobowości – ludzie bowiem szukają takiego miejsca pracy, w którym będą
mieli możliwość wykorzystania swoich kompetencji i umiejętności, ale również które zapewni im
możliwość wyrażania swoich wartości czy właśnie cech charakteru, osobowości. Autor twierdzi
wręcz, iż do poszczególnych zawodów ludzi predysponuje ich własna osobowość, a wybór kariery
zawodowej jest przede wszystkim formą rzutowania osobowości w świat pracy (Bańka, 2005).
Jedną z najbardziej popularnych współczesnych koncepcji, która ujmuje osobowość w kategoriach cech jest tzw. Wielka Piątka, czyli pięcioczynnikowy model osobowości autorstwa Paula
T. Costy i Roberta R. McCrae. Podstawowe wymiary osobowości w ujęciu tego modelu stanowi
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pięć cech (wymiarów): neurotyczność, otwartość na doświadczenie, ugodowość, ekstrawersja
oraz sumienność. Uważa się, że model ten pozwala na pełny opis osobowości człowieka oraz
na dobre prognozowanie jego możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego czy zawodowego z następujących powodów:
Koncepcja Wielkiej Piątki opisuje osobowość w kategoriach niepatologicznych, co jest
szczególnie ważne w badaniu osób, które nie mają zaburzeń, a więc np. kandydatów do pracy
(Dudek, Wichrowski, 2001).
Model Wielkiej Piątki bada cechy osobowości, które w dużym stopniu posiadają podłoże
genetyczne i w związku z tym są mało podatne na wpływy środowiskowe. Cechy te wpływają na
myśli, uczucia i działania (Jurek, 2012).
1) Wyróżnione w modelu wymiary charakteryzują się dużą ogólnością, podobną do tej,
w ramach której oceniany jest stopień powodzenia w pracy. Istnieje teoria, według której najbardziej efektywne prognozowanie powodzenia w pracy ma miejsce wówczas, kiedy poziom ogólności cechy prognostycznej i wskaźnika powodzenia są takie same (Ones, Viswesvaran, 1996;
Hogan, Roberts, 1996). Zatem wymiary Wielkiej Piątki szczególnie dobrze nadają się do prognozowania ogólnego powodzenia w pracy, a nie specyficznych zachowań, obserwowanych w miejscu
zatrudnienia (Dudek, Wichrowski, 2001). Taka opinia uzyskała empiryczne potwierdzenie w metaanalizach, np. tych przeprowadzonych przez Barricka i Mounta (1991) i Salgado (1997).
Liczne badania pokazują również wartości predykcyjne cech osobowości modelu Wielkiej
Piątki dla różnych predyspozycji zawodowych, np. otwartość na doświadczenie jest istotnym
predyktorem predyspozycji badawczych, a ekstrawersja i ugodowość – predyspozycji społecznych (Józefczyk, Kołakowska, Świętochowski, 2015). Costa i McCrae (1992, za: Zawadzki, Strelau,
Szczepaniak, Śliwińska, 1998) dowiedli natomiast, iż dla preferencji zawodowych znaczenie
mają szczególnie otwartość na doświadczenie i ekstrawersja; neurotyczność z kolei nie wiąże
się z określonymi preferencjami zawodowymi, jednak koreluje negatywnie z satysfakcją z wykonywanej pracy. Inne badania wskazują także na istnienie cechy osobowości, która determinuje
powodzenie w realizacji większości zadań zawodowych, niezależnie od ich złożoności czy zajmowanego stanowiska. Cechą tą jest sumienność (McCrae i Costa, 2005). Okazuje się, iż pracownicy, którzy są obowiązkowi, dobrze zorganizowani, punktualni oraz zorientowani na działania
ukierunkowane na realizację celu lepiej radzą sobie z większością zadań, które podejmują
w życiu zawodowym (Jurek, 2012).
W modelu Drzewa Kariery uwzględniono wymiary:
Sumienność i perfekcja – rozumiana jako staranność w pracy, konsekwencja, dbałość
o szczegóły, systematyczność, podejmowanie przemyślanych rozwiązań.
Adaptacja i elastyczność – otwartość na nowe i nieprzewidziane doświadczenia, otwartość
wobec perspektyw i stosowania nowatorskich metod, akceptacja zmian, niekonwencjonalność.
Potrzeba działania – gotowość do przekształcenia decyzji w celowe działanie, aktywność,
poczucie zadowolenia z wykonanej pracy.
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Motywacja osiągnięć – wysoki poziom ambicji i silnej motywacji do osiągnięcia sukcesu
w życiu, zaangażowanie w pracę, chęć doskonalenia siebie i podnoszenia własnych kompetencji.
Emocjonalna niezależność – emocjonalna niezależność wobec opinii innych, zaufanie do
własnego potencjału, pewność siebie, niski poziom frustracji.

3.3.1. Sumienność
Sumienność jest wymiarem osobowości, który może być opisany jako samokontrola, systematyczność w pracy i osiąganiu celów, bycie efektywnym w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu zadań. Również odnosi się do samodyscypliny, porządku, dotrzymywania terminów,
gotowości do ciężkiej pracy, przyjmowania odpowiedzialności i postępowania według zasad.
Wszystkie te cechy są typowe dla osoby zorientowanej na cel i dla lidera. Z drugiej strony bycie
sumiennym może być kojarzone z kompulsywnymi zachowaniami lub ryzykiem pracoholizmu.
Przeciwieństwem osoby sumiennej jest osoba o niskiej sumienności, która jest skoncentrowana
na innych rzeczach niż praca według planu lub bycie skutecznym. Sumienność jest również
jednym z wymiarów w teorii „Wielkiej piątki” (Costa i McCrae, 1992; Klang, 2012). Roberts i in.
(2014) zebrali argumenty na temat ważnej roli, jaką sumienność odgrywa w wielu dziedzinach
działania, w obszarze zdrowia i jakości życia. Sumienność:
• wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi, ryzykownymi zachowaniami, zdrowiem
fizycznym jak również długością życia,
• pozwala prognozować wydajność pracy, osiągnięcia w szkole, dochody i jest związana
z byciem efektywnym liderem.
Pomimo wielu badań poświęconych sumienności, ten wymiar wciąż ma wiele aspektów,
które należałoby zbadać. Jednym z nich jest struktura sumienności i identyfikacja cech, które
tworzą ten wymiar (Roberts i in., 2014). Istnieją różne zachowania kojarzone z cechą sumienności, takie jak dotrzymywanie terminów i kończenie zadań na czas, bycie schludnym, unikanie
spóźniania się na spotkania, podejmowanie dobrych decyzji, dotrzymywanie obietnic. Obserwowanie czyjegoś zachowania i pracy jest jedną z metod w ocenie poziomu sumienności (Jackson
i in., 2011).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
W Drzewie Kariery sumienność jest opisana jako bycie dokładnym i czujnym, dążenie do
dobrego wykonywania zadań. Bycie efektywnym i zorganizowanym, dokładnym i szczegółowym,
skłonność do perfekcji. Ta definicja jest oparta na publikacjach wyżej wymienionych autorów,
którzy prowadzili badania nad sumiennością. Jackson i in. 2011 odnosząc się do różnych autorów
twierdzą, że istnieje przynajmniej pięć aspektów, które mogą być uważane za komponenty
sumienności: pracowitość, zorganizowanie, kontrola impulsów, odpowiedzialność i konwencjonalność. Również dodatkowe aspekty takie jak moralność i decyzyjność mogą stanowić część
sumienności (Jackson, 2011).
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Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Opis sumienności zawiera pewne terminy operacyjne używane w Drzewie Kariery w opisie
zawodów. Osoby są charakteryzowane jako sumienne, kiedy prowadzą spójne działania, mają
tendencję by wykonywać zadania perfekcyjnie i są ukierunkowane na perfekcję w analizowaniu
danych. Są skrupulatne, drobiazgowe, systematyczne, oczekują precyzji i potrafią finalizować
działania. Osoby sumienne planują, są konsekwentne i wytrwałe, pracowite i przywiązują wagę
do dokładności, zwracają uwagę na szczegóły, są sprawiedliwe, skrupulatne. Ich odpowiedzialność, samodyscyplina, obowiązkowość, skłonność do perfekcjonizmu i pedantyczność są łatwo
rozpoznawalne. Mają silne poczucie obowiązku, ich działania są racjonalne i zorganizowane.
Sumienność jest ważnym czynnikiem osobowości w takich zawodach jak np: główny księgowy,
kierownik budowy, ekolog, fizyk i astronom, lekarze i pielęgniarki, dentyści, farmaceuci, fizjoterapeuci, nauczyciele i edukatorzy, informatycy, prawnicy, inżynierowie, dziennikarze, kontrolerzy, producenci.
Osoba o wysokim poziomie sumienności:
• jest konsekwentna w działaniu,
• jest perfekcjonistą,
• jest drobiazgowa,
• przywiązuje wagę do szczegółów,
• jest systematyczna, precyzyjna, wytrwała, skrupulatna, sprawiedliwa, odpowiedzialna,
zdyscyplinowana, zorganizowana, racjonalna.
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie sumienności osiąga lepsze wyniki
w jakiejkolwiek pracy. Wytrwałość, ukierunkowanie na cele, zorganizowanie i odpowiedzialność
są bardzo ważnymi kompetencjami, które pracodawca i współczesne firmy doceniają. Osoby
z zaznaczoną kompetencją sumienności mają predyspozycje do bycia przywódcami. Dążenie
do perfekcjonizmu, skrupulatność i umiejętność pracy strategicznej zorientowanej na cele są
zaletami, które otwierają drzwi do stanowisk kierowniczych. Tacy pracownicy są godni zaufania,
systematyczni, racjonalni i dobrze zorganizowani. Ludzie mogą na nich polegać. Mają silne
poczucie obowiązku i samokontrolę. Mogą być mniej elastyczne i mieć większą motywację
osiągnięć.

3.3.2. Adaptacja i elastyczność
Zgodnie ze Słownikiem Collinsa (2014) adaptacja definiowana jest jako umiejętność i jakość
skutecznego dostosowania się do nowych warunków i zdolność do modyfikacji w celu nowego
sposobu wykorzystania lub osiągnięcia zamierzonych efektów.
Elastyczność jest zdolnością adaptacji do zmian poprzez modyfikowanie; w razie konieczności, prowadzi do osiągnięcia określonych celów lub nowych informacji. Jest to zróżnicowana
i skuteczna zdolność szybkiego reagowania w celu dostosowania się do i/lub przewidywania
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różnych rodzajów zmian. Dostosowanie, adaptacja odnosi się do wszechstronności zachowania,
do ujawniania działań adaptacyjnych, a nie do zmian poznawczych typu systemów wartości,
oczekiwań czy przekonań.
W warunkach społeczno-ekonomicznych, w których zmiany są bardzo aktualne, potrzebna
jest świadoma elastyczność umysłowa. Marta Blasco (za: Redondo, 2014), twierdzi, że elastyczność i zdolności adaptacyjne to dwie podstawowe kompetencje na stanowisku pracy. Gwarantują one, że pracownicy nie są uwięzieni w swojej strefie komfortu, ale umożliwiają im one
postęp w realizacji głównych celów firmy.
Piaget (1967) kładł nacisk na adaptacyjną funkcję wiedzy; interpretowanie wiedzy jako
najlepszego faktu biologicznego w adaptacji. Zaproponował teorię, według której procesy
uczenia się opierają się na równowadze między zdolnością adaptacyjną a sztywnością- dostosowywanie się do wszystkich nowych informacji, bycie podatnym na dokonywanie zmian, jednocześnie konsolidując wszystkie te informacje. W związku z tym adaptacja pozwala na krytykę
i pytanie, czy jedna z opcji jest lepsza od drugiej. Dzieci więc poszukują zmian, alternatyw, pytań,
podejmują inicjatywę i proponują nowe pomysły.
Bermudez w 2014 r. promował „Rozwój człowieka” (Desarrollo Humano), starając się wyjaśnić transformację społeczną, kulturową i ekonomiczną, w której żyjemy. Aby to osiągnąć, należy
położyć zdecydowany nacisk na elementy, które są dla niej kluczowe: adaptacyjność i elastyczność. Umiejętności te są podstawą do zdobywania nowych perspektyw, rozwijania przedsiębiorczości i przynoszenia korzyści dla społeczności. Można wyróżnić trzy sfery, które są zaangażowane w te aspekty: poznawcza, psychofizyczna i społeczno-kulturowa.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Elastyczność w Drzewie Kariery opisuje się jako gotowość do zrozumienia nieprzewidzianych okoliczności, znoszenia niepewności, akceptowania zmian i alternatywnych poglądów; to
zdolność do szybkiego i skutecznego dostosowania się do okoliczności, czasów i ludzi, przez
szybkie racjonalizowanie postaw i punktów widzenia w celu osiągnięcia lepszego współistnienia
i zrozumienia z innymi.
Człowiek elastyczny uczy się jak najlepiej wykorzystać każdą sytuację i demonstruje dojrzałość, towarzyskość, zaangażowanie, solidarność, otwartość na komunikację i zdobywanie
nowych doświadczeń.
Elastyczność związaną z zasobami ludzkimi można opisać w trzech wymiarach:
1. Wydajność/produktywność, dzięki której pracownik wykazuje zdolność do adaptacji
i uzależnia elastyczność firmy od formacji, zdobytej wiedzy, wielowartościowości i rotacji
zadań.
2. Struktura organizacyjna, w której niejednorodność zespołu kierowniczego, współistnienie
różnych wizji, które ułatwiają zmianę, zdolność do wykrywania nowych źródeł informacji,
uchwycenia procesu decyzyjnego, podziału zadań, procesów i kanałów wewnętrznych
komunikacji, implikują szybkie i zwinne rozwiązanie przed zmianami środowiska.
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3. Człowiek, który prowadzi praktykę kadrową otwartą na adaptację z uwzględnieniem
aktualnych zasobów ludzkich, uważny na zachowanie własnej tożsamości i przywództwa,
w celu osiągnięcia lepszych wyników.
Z perspektywy teorii zasobów i możliwości analizuje się elastyczność firmy jako jej zdolności organizacyjne oraz szybkość, z jaką są realizowane zmiany w celu poprawy wydajności
organizacji. Stąd wymiar ludzki jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności, istotnie przewyższającym inwestycje kapitałowe. Nie ma sensu inwestować w technologię, jeśli z kolei nie ma
inwestycji w tworzenie i kształcenie zasobów ludzkich, które będą zajmować się tą technologią,
co w końcu przyczyni się w znacznym stopniu do właściwego wykorzystania zasobów produkcyjnych firmy.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Specjaliści posiadający tę umiejętność charakteryzują się łatwością przystosowania się
i akceptowaniem zmian. Realizują odpowiednio wiele wymagań, niezwłocznie reorganizują
priorytety. Są zazwyczaj promotorami zmian. Dostarczają odpowiedzi i taktyki na zmieniające
się okoliczności.
Mogą z łatwością rozpoznać zdolności innych, a w konsekwencji potrafią pomagać sobie
nawzajem coraz lepiej wykorzystując swoje doświadczenia. Taki pracownik w sposób racjonalny
dostosuje swoje zachowanie lub sposób myślenia do innych, aby w ten sposób jako indywidualność i jako część całości – zespołu (Reich, 2001).
Osoby z tą kompetencją mogą zdobywać nowe umiejętności i łatwo przystąpić do nowego
zespołu. Pozostają otwarte na nowe informacje i mogą kontynuować „starą praktykę”, dostosować się do „nowych czasów”, nowych okoliczności. Rozumieją, że sednem elastyczności jest
adaptacja; że konieczne jest znalezienie właściwej równowagi, aby dopasować osobiste style
pracy, zwyczaje, nawyki i sposoby działania z innymi; by być bardziej produktywnym i lepiej
nawiązywać kontakt z innymi (Gasiul, 2007). Dlatego dla profesjonalistów, którzy posiadają tę
kompetencję, nie istnieją przeszkody ani w komunikacji, ani w stosunkach międzyludzkich –
adaptacja jest dla nich naturalna, więc dostosują się do najbardziej zróżnicowanych środowisk.
Adaptacja i elastyczność to reakcja na daną sytuację poprzez zmianę nastawienia i może
być postrzegana jako indywidualne różnice czy interakcje społeczne. Obydwie adaptacyjne
odpowiedzi można zdefiniować jako te, które chronią i zwiększają skuteczność oraz kontrolę,
a z drugiej strony te, które działają na panowanie nad emocjami (Lukey i Tepe, 2008).
Adaptacja i elastyczność są podstawowymi cechami osobowości w takich zawodach jak
edukacja, obszar społeczny, obszar zarządzania i administracji oraz obszar usług.
Osoba o wysokim stopniu adaptacji i elastyczności:
• widzi wszystko jako całość
• myśli krytycznie
• potrafi się uczyć
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•
•
•
•
•
•

jest stabilna emocjonalnie
jest twórcza
ma wysoki poziom ciekawości
ma wysoką zdolność do zmiany
łatwo dostrzega nowe perspektywy
posiada wiele narzędzi jako kompetencji strategicznych

Biorąc pod uwagę ten wymiar od przyszłego pracownika oczekuje się, że będzie posiadał
zdolność przystosowywania się do pojawiających się problemów oraz różnych, często nieprzewidywalnych sytuacji. Będzie potrafił słuchać by zrozumieć inne sposoby wykonania pracy dla
dobra firmy. Pracownik cechujący się wysoką adaptacyjnością rozważa nowe perspektywy i,
posiada zadowalające umiejętności komunikacyjne. Adaptacja i elastyczność dają pracownikom
duże poczucie sensu rozwijania własnych umiejętności, mając zawsze w perspektywie dobro
firmy i zespołu..

3.3.3. Orientacja na działanie
Zorientowanie na działanie (potrzeba działania) jest jednym z wymiarów osobowości. Bycie
aktywnym i motywacja jest traktowane jako podstawa ludzkiego zachowania, a ukierunkowanie
na aktywność może być traktowane jako tendencję do określonych zachowań (Carver, Sutton
i Scheier, 2000). Potrzeba działania jest traktowana jako cecha osobowości, ale może również
zależeć od sytuacji i środowiska (Button i Mathieu, 1996). Tak więc, możne być rozwijana
w zależności od perspektywy sytuacyjnej. Posiada właściwości dyspozycyjne. Zorientowanie
na działanie (potrzebę działania) można zdefiniować jako motywację do wykonywania zadań
i przedsięwzięć (Hsieh, Sullivan i Guerra, 2007). Aby być aktywnym, realizować stawiane sobie
cele, być odpornym ważne są zarówno cechy fizyczne jak i psychiczne (psychologiczne).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
W Drzewie Kariery zorientowanie na działanie definiowane jest jako gotowość do przekształcenia decyzji w działania celowe, gotowość do ochrony wybranego sposobu postępowania
w obliczu innych, odmiennych propozycji działania. Chodzi także o gotowość do ochrony wybranego sposobu działania. Celem tego wymiaru jest aktywność. Potrzeba działania jest najczęściej
definiowana jako tendencja do wykonania zadania, wydajności w pracy (Hsieh et al., 2007).
Gotowość do podjęcia decyzji i planowania działań w celu osiągnięcia celów. Gotowość do skoncentrowania się na wyznaczonym celu i unikanie rzeczy rozpraszających.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Zorientowanie na działania (potrzeba działania) pełni różną rolę dla wykonywania poszczególnych zawodów. Gotowość, całkowite zaangażowanie, bycie pracowitym, poczucie satysfakcji z wykonanej pracy i zaangażowanie w działanie są wykorzystywane w Drzewie Kariery do
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opisania potrzeby działania. Aktywność, wytrzymałość i efektywność w pracy to także niektóre
kompetencje, które służą do wyjaśnienia zorientowania na działanie.
Istnieją różne zawody, w których odniesienie sukcesu jest silnie związane z posiadaniem
wysokiej potrzeby aktywności. Niektóre zawody wymagające zorientowania na aktywność to:
menedżerowie sprzedaży, kierownicy sklepów, stewardzi, pracownicy obsługi klienta, nauczyciele szkół średnich, specjaliści ds. finansów, prawnicy, oficerowie sił zbrojnych itp.
Osoba o wysokim poziomie zorientowania na działanie (potrzeba działania)
• jest odporna
• jest zorientowana na cel
• ma wysoki poziom wytrzymałości
• jest zaangażowana w swoją pracę
• jest wydajna
• jest zmotywowana do wypełniania swoich obowiązków
• jest samowystarczalna
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie potrzeby działania jest zorientowana
na cel, a nie na relacje w miejscu pracy. Realizacja zadań jest jej głównym celem. Potrzebuje
mniejszego nadzoru podczas pracy. Aby osiągnąć wyznaczone cele potrafi pracować mimo
napotykanych przeszkód. Potrafi również zmieniać plany, aby stawić czoła tym trudnościom, jest
odporna. Po ustaleniu celów zobowiązują się do nich i stara się je wykonać skutecznie. A zatem
ważne są dla niej zadania i prace, które mają jasno określony cel.

3.3.4. Motywacja osiągnięć
Motywacja osiągnięć jest procesem zorientowanym na realizację aspiracji, osiągnięcie
sukcesu i poprawienie sposobu działania (Rabideau, 2005). Jest określana jako pragnienie osiągnięcia sukcesu, osiągnięcie poziomu doskonałości i bycia zadowolonym z pokonania przeszkód
i poczynienia postępu w wymagających pracach (Reeve, 2009). Motywacja osiągnięć może być
powiązana z wysiłkiem jaki osoba wkłada w pomyślne ukończenie zadania, wykonanie działania
lepiej niż inni i radzenie sobie z trudnościami i wykorzystanie posiadanych umiejętności (Li i Lee,
2004). Spencer i Spencer (2010) określają pojęcie motywacja osiągnięć jako działanie skierowane bardziej na ukończenie zadania niż wpływanie na inne osoby. Rozumieją motywację osiągnięć jako „troskę o dobre wykonanie pracy lub o osiągnięcie wyznaczonego standardu doskonałości” (str. 25) (standardu doskonałości wyznaczonego przez przeszłe dokonania osoby lub
innych osób; lub standardu wyznaczonego przez obiektywne miary). Możliwe jest osiągnięcie
względnie wysokich wyników w motywacji osiągnięć bez wykonywania pracy wysoce specjalistycznej. Osoby wykonujące prace proste (np. praca dozorcy lub praca fizyczna) osiągały bardzo
dobre wyniki w teście motywacji osiągnięć: potrafią one znajdować sposoby usprawnienia
swoich działań i wyznaczać nowe cele, potrafią również przeprowadzać analizy mające na celu
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obniżenie kosztów pracy (nawet wtedy gdy nie mają możliwości realizować swoich pomysłów)
(Spencer i Spencer, 2010).
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W Drzewie Kariery motywacja osiągnięć jest określana jako posiadanie wysokiej motywacji
i ambicji, silny zapał i etyka pracy, zainteresowanie wzmocnieniem własnych działań, gotowość
zmierzenia się z wyzwaniami i problemami. Prezentowany opis akcentuje pragnienie poprawy
siebie, ambicję, inwestowanie w rozwój posiadanych przez osobę umiejętności i możliwości,
pragnienie sprostania wyzwaniom, wytrwałość, chęć konkurowania i otwartość na nie, gotowość
podejmowania ryzyka, potrzeba potwierdzenia swoich kompetencji i osiągnięć, pragnienie osiągnięcia celu, wysoki poziom jakości pracy, bycie dokładnym, sumiennym, posiadanie poczucia celu.
Motywacja osiągnięć oznacza również silną motywację by odnieść sukces w życiu, zaangażowanie w pracę; gotowość rozwiązania problemów i motywację by wymagać wiele od siebie;
gotowość do podejmowania intensywnego wysiłku w pracy, bycie zmotywowanym do ciągłego
ulepszania własnych działań.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Powszechne zachowania wyrażające motywację osiągnięć obejmują przykładowo: pracę
by sprostać standardom wyznaczonym przez zwierzchników, podejmowanie ryzyka inwestycyjnego, dedykowanie znaczących zasobów i/lub czasu by poprawić własne działania, próbowanie
nowych rozwiązań, osiąganie ambitnych celów (Spencer i Spencer, 2010, str. 28). Motywacja
osiągnięć jest istotną cechą osobowości w zawodach takich jak: kierownik (działu płac, sprzedaży, w handlu detalicznym i hurtowym itp.) naukowiec, główny księgowy, inżynier przemysłowy, inżynier produkcji, zawodnik i trener sportowy.
Osoba o wysokim poziomie motywacji osiągnięć:
• demonstruje gotowość poprawy siebie,
• inwestuje w rozwój swoich własnych kompetencji, umiejętności, możliwości,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jest ambitna
pragnie sprostać wyzwaniom,
jest wytrwała w dążeniu do celu,
lubi konkurować,
chętnie podejmuje ryzyko,
jest zorientowana na cel,
wykazuje wysoki poziom jakości pracy,
jest dokładna,
jest sumienna /pilna,
ma poczucie celu.

Oczekuje się od osoby o wysokim poziomie motywacji osiągnięć jako od przyszłego pracownika, że będzie dążyć do osiągnięcia sukcesu, dbać jakość pracy i mieć gotowość do sprostania
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wyznaczonym standardom. Taka osoba chętnie podejmuje ryzyko by sprostać wyzwaniom
i pragnie zapewnić wysoki poziom jakości pracy dzięki swojej sumienności, wytrwałości i zaangażowaniu w pracę. Osoba o wysokim poziomie motywacji osiągnięć jest dobra w rozwiązywaniu problemów, jest elastyczna i zdolna do pracy pod presją. Motywacja osiągnięć, niezależnie czy związana z sytuacją pracy czy z ogólnym doskonaleniem siebie, daje ten sam rezultat:
sukces w podejmowanych działaniach. Jako pracownicy, osoby o wysokim poziomie motywacji
osiągnięć mają tendencję do przyjmowania strategicznych, wiodących stanowisk zawodowych.

3.3.5. Niezależność emocjonalna
Możemy zrozumieć definicję niezależności emocjonalnej jako szerokiej koncepcji, która
zawiera zestaw cech i elementów związanych z samoregulacją osobistą, wśród których są:
poczucie własnej wartości, pozytywne nastawienie do życia, odpowiedzialność, umiejętność
krytycznej analizy norm społecznych, zdolność do szukania pomocy i zasobów, a także emocjonalna samoskuteczność.
Noom i inni (2001) proponują pozytywną definicję autonomii emocjonalnej, rozumianej
jako ogólne poczucie zaufania, pewności co do własnych wyborów i celów. Autorzy ci przyczynili się do znalezienia empirycznego dowodu pozytywnej zależności między autonomią emocjonalną, autonomią postaw a niezależnością funkcjonowania.
Definicja Noom (2001) pokrywa się z definicjami Douvain i Gold (1966) oraz Hoffmana
(1984) o emocjonalnej niezależności. Również zbiega się z pojęciami „odporności na presję
grupową” (Steinberg i Silverberg, 1986), odpowiedzialności między sobą a innymi (Frank, et.,
1988) i niezależności społecznej (Flammer, 1991).
Przeciwnie, dla Steinberga i Silverberg (1986) autonomia emocjonalna jest niezależnością
od rodziców i towarzyszy. Ale według tych autorów, duży nacisk na autonomię emocjonalną
oznacza negatywny sposób na zerwanie więzi z rodzicami (Silverberg i Gondoli, 1996). Również
dla Ryan i Lynch (1989) autonomia emocjonalna wiąże się negatywnie z innymi wskaźnikami
rozwoju psychospołecznego w okresie dojrzewania.
Koncepcja emocjonalnej autonomii Steinberga i innych (1986, 1996), Ryan i Lynch (1989),
Olive i Parra (2001) itd. ma wyraźne negatywne konotacje. Dlatego Ryan i Lynch (1989) sugerują, że zamiast autonomii pojęcie powinno być nazwane odłączeniem (lekceważeniem).
Można wnioskować, że emocjonalna autonomia Steinberga (1986, 1996) jest lepiej pojmowana
jako oderwanie, lekceważenie, wycofywanie się lub niezależność, które nie są tym samym co
autonomia.
Krótko mówiąc, obserwuje się różnice w odniesieniu do tej samej koncepcji lub powiązanych pojęć, co wskazuje na wyraźne rozgraniczenie między nimi. Warto więc rozróżnić autonomię emocjonalną i wyzwolenie emocjonalne. Pierwszy może mieć pozytywne aspekty wyróżnione przez Noom (2001), Douvain i Gold (1966), Hoffman (1984), Frank i inni (1988), Flammer
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(1991) itd.; drugi termin zawiera negatywne aspekty wyróżnione przez Steinberga i Silverberga
(1986), Ryan i Lynch (1989), Silverberg i Gondoli (1996), Oliva i Parra (2001).
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Niezależność emocjonalną lub autonomię można rozumieć jako szeroką koncepcję, która
zawiera zestaw cech i elementów związanych z samoregulacją osobistą, wśród których istnieją
samowiedza, samoświadomość, samoakceptacja, poczucie własnej wartości, pewność siebie,
samodoskonalenie, odpowiedzialność, pozytywne nastawienie do życia, krytyczna analiza norm
społecznych, zdolność poszukiwania pomocy i zasobów (Bisquerra, R 2007).
Emocjonalna niezależność jest zwykle związana z dojrzałością poznawczą i wysokim
poziomem samoświadomości. Brak emocjonalnej samodzielności związany jest z normalnym
podejściem dziecięcym lub z dysfunkcyjnymi postawami dorosłych, opartymi na sprzeczności,
niespójności, nielogicznym dialogu i niezgodności (Oleś, 2009). Z drugiej strony, funkcjonowanie
dorosłych to mierzenie się z rzeczywistością, rozwiązywanie problemów, bycie krytycznym. Tolerancja frustracji i zdolność do radzenia sobie z różnymi problemami są wyższe (Lundquist, 2011).
Ten autor określił niezależność emocjonalną również jako stabilność, kontrolę impulsywności,
odpowiedzialność, niezależne podejmowanie decyzji, integralność i mądrość.
Autonomia, samoświadomość i samodyscyplina mogą być zdefiniowane jako podstawowe
struktury świata dorosłych, w przeciwieństwie do dziecięcego zależnego zachowania.
Przykład kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Brak emocjonalnej niezależności jest związany bezpośrednio z wszystkimi różnymi wymiarami, jakie można znaleźć w teście. Wyjaśnienie to sugeruje zwiększenie znaczenia przypisywanego osiągnięciu rozwoju osobistego, który będzie mieć również implikacje w sektorze
zawodowym.
Ogólne umiejętności są wspólne dla wielu zawodów. Obejmują one ogólne zagadnienia,
takie jak znajomość języków, umiejętności komputerowe na poziomie użytkownika oraz duży
zbiór umiejętności społeczno-osobowych: motywacja, poczucie własnej wartości, pewność
siebie, samokontrola, autonomia, równowaga emocjonalna, regulacja impulsywności, samoocena, radzenie sobie ze stresem, tolerancja frustracji, asertywność, odpowiedzialność, zdolność podejmowania decyzji, empatia, zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie konfliktów,
praca zespołowa, punktualność, cierpliwość, staranność, dyskrecja itd.
W ten sposób specjaliści posiadający niezależność emocjonalną mają większe możliwości
organizacji, koordynacji, zarządzania środowiskiem, adaptacji i innowacji oraz opanowania
podstawowej i specjalistycznej wiedzy na temat zadań i umiejętności wymaganych w zawodzie
i technikach. Emocjonalna niezależność jest kluczową cechą osobowości w dziedzinach, takich
jak: edukacja, sztuka, nauka i zdrowie.
Osoba o wysokim poziomie emocjonalnej samodzielności:
• Może być samokrytyczna
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•
•
•
•
•
•
•

Czuje się silniej w trudnych sytuacjach
Jest bardziej realistyczna i obiektywna
Bardziej skupia się na rozwiązaniach, a mniej na problemach
Ma więcej umiejętności społecznych
Może mieć bardziej odpowiedzialne stanowiska pracy
czuje się zdrowsza fizycznie i psychicznie
Jest bardziej zdolna do adaptacji, elastyczna

Jako przyszły pracownik oczekuje się, że osoba o wysokim poziomie emocjonalnej niezależności będzie w stanie poradzić sobie z wieloma sytuacjami, utrzymując wiarygodne podejście. Emocjonalna niezależność związana jest z samoświadomością. Osoba, aby stawić czoła
różnym sytuacjom, jest dobrze zorganizowana, zdolna do myślenia o różnych możliwościach i do
osiągnięcia rozwiązania poprzez emocjonalną samodzielność. Ma większą zdolność do dostrzegania odmiennych szans do poprawy, do działania obiektywnie i realistycznie we wszystkich
sytuacjach. Jej stabilność emocjonalna zwykle powoduje pozytywną postawę do ludzi bez rygorystycznego osądzania, czy wyrażania agresji wobec otoczenia (Zawadzki, Strelau, Szczepaniak,
Śliwińska, 1998).

3.4. Temperament
Obszar temperamentalnej charakterystyki funkcjonowania osoby odnosi się do własności
dziedzicznych i związanych z cechami układu nerwowego. Obejmuje to takie sfery jak emocje,
radzenie sobie z obciążeniami, wrażliwość na zewnętrzne bodźce i poziom aktywności układu
nerwowego (Rothbard, 1981). Temperament jako uwarunkowany genetycznie w dużym stopniu
warunkuje rozwój innych cech osobowości i tendencji widocznych w zachowaniu osoby. Stanowi
on względnie niezależne od wpływów środowiska podłoże pozostałych właściwości związanych
z osobowością (Pervin, 2002).
Wymiary temperamentu, które przekładają się na zachowanie osoby, można podzielić
na dziewięć kategorii: poziom aktywności, intensywność reakcji na stymulację, poziom wrażliwości sensorycznej, sposób reagowania na nowe wydarzenia i sytuacje, umiejętność adaptacji
do warunków i sytuacji, dobowy rytm i regularność w podstawowych funkcjach biologicznych
organizmu, nastrój i sposób przeżywania emocji, odporność na dystraktory, zakres i trwałość
uwagi. Tego typu kategoryzacja wymiarów temperamentu jest szeroka a poszczególne kategorie
nachodzą na siebie pod względem znaczenia i funkcji (Dumont, 2010). W modelu opracowanym
przez Eysenck (Eysenck i Zuckerman, 1978; Eysenck, 1991) zdefiniowano dwa podstawowe
czynniki temperamentalne determinujące zachowanie. Pierwszym wymiarem jest ekstrawersja
– introwersja, drugim równowaga emocjonalna – neurotyczność. Ekstrawersja i introwersja
odnoszą się do cech związanych z towarzyskością, impulsywnością, wrażliwością sensoryczną,
poziomem aktywności i odpornością na zewnętrzne dystraktory. Wymiar zrównoważenie
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emocjonalne – neurotyczność określa tendencję do reagowania napięciem, lękiem lub opanowaniem i spokojem w różnych sytuacjach. Wiąże się ze stopniem zmienności reakcji emocjonalnych, intensywnością przeżyć, podejmowaniem decyzji pod wpływem reakcji emocjonalnych.
Czynniki te pozwalają na wyróżnienie czterech typów osobowości: osoby ekstrawertyczne i zrównoważone emocjonalnie (sangwinicy), osoby ekstrawertyczne i neurotyczne (cholerycy), osoby
introwertywne i zrównoważone emocjonalnie (flegmatycy), osoby introwertywne i neurotyczne
(melancholicy).
W warunkach pracy zawodowej osoby o różnej charakterystyce temperamentalnej reagują
odmiennie w sytuacjach stresowych i obciążających. Te same sytuacje pracy mogą być uznane
przez pracowników za stresujące lub nie w zależności od indywidualnych cech temperamentu.
Osoby o wysokim poziomie aktywności i niskiej wrażliwości są bardziej odporne na negatywne skutki obciążających sytuacji, częściej okazują opanowanie, spokój. Jednocześnie mogą
być uznane przez współpracowników za podejmujących niepotrzebne ryzyko i niezwracających uwagi na trudności. Z drugiej strony pracownicy o niskim poziomie równowagi emocjonalnej częściej przeżywają w sytuacjach zawodowych napięcie, niepokój, zmęczenie i przeciążenie. Świadomość własnych stylów reagowania i cech związanych z temperamentem wspiera
skuteczne radzenie sobie z obciążeniem w sytuacji pracy (Deguchi i in. 2016).
Radzenie sobie z obciążeniem zawodowym jest szczególnie zależne od temperamentu ze
względu na silne powiązanie sposobu reagowania emocjonalnego z właściwościami temperamentu. Zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu Strelaua (1998) temperament to względnie
stałe cechy osobowości, które w różnym stopniu przejawiają się w każdej sytuacji a największe
znaczenie dla regulowania zachowania mają w warunkach, które są odbierane przez osobę jako
obciążające i stresujące. Cechy temperamentu modyfikujące zachowanie to (Strelau, 1998):
• Reaktywność emocjonalna – tendencja do silnych reakcji emocjonalnych,
• Wytrzymałość – umiejętność do utrzymywania efektywności działania pomimo
obciążenia,
• Aktywność – tendencja do poszukiwania źródeł stymulacji, gotowość do wysokiej
aktywności,
• Wrażliwość sensoryczna – reagowanie na bodźce i stymulacji o niskim natężeniu,
• Żwawość – tendencja do szybkiego reagowania i utrzymywania wysokiego tempa
działania,
• Perseweratywność – tendencja do utrzymywania lub powtarzania danego sposobu działania lub stanu emocjonalnego.
Wysoki poziom reaktywności emocjonalnej i perseweratywności wiąże się z reagowaniem
w sytuacjach stresujących w sposób skoncentrowany na emocjach, na dążeniu do zmiany negatywnych przeżyć oraz z tendencją do niedoceniania szans na efektywne poradzenie sobie z trudnościami. Z kolei wysokiemu nasileniu dwóch cech temperamentu żwawości oraz wytrzymałości
towarzyszy rzadsze przeżywanie negatywnych emocji w sytuacji stresu i nastawienie na aktywne
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rozwiązywanie problemów. Wysoki poziom aktywności to właściwość najbardziej powiązana
z nastawieniem na cel i pozytywnym afektem w okresie przeciążenia i presji (Heszen, 2012).
Opracowując wymiar temperamentu jako część testu Drzewo Kariery dokonano scharakteryzowania i operacjonalizacji następujących cechy mających związek z reagowaniem w sytuacji
pracy:
• Stabilność emocjonalna – stopień zrównoważenia reakcji emocjonalnych; zdolność
radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami, umiejętność kontroli własnych reakcji
emocjonalnych.
• Praca pod presją – gotowość i przekonanie o posiadanych umiejętnościach pracy pod
presją i z dużym obciążeniem, odporność na sytuacje przeciążenia.
• Wysoki poziom aktywności – odnosi się do poziomu energii w zachowaniu osoby, preferowanego poziomu aktywności, zapotrzebowania na stymulację.
• Wysoki poziom wrażliwości – jest przeciwieństwem wysokiego poziomu aktywności
i wiąże się z preferencją otoczenia stabilnego, znanego i spokojnego.

3.4.1. Stabilność emocjonalna
Stabilność emocjonalna jest jednym z wymiarów cech temperamentalnych i jest ważna dla
równowagi i odporności. Stabilność emocjonalna jest również szeroko dyskutowana w psychologii klinicznej i psychoanalizie (Judge, Van Vianen i De Pater, 2004). Według teorii osobowości
Wielkiej Piątki neurotyzm i stabilność emocjonalna są dwoma końcami tego samego kontinuum
(Costa i McCrae, 1992). Stabilność emocjonalną można zdefiniować jako zdolność człowieka do
wytrzymania stresu. Ludzie, którzy są stabilni emocjonalnie, wydają się być spokojni, stabilni,
pewni siebie. Stabilność emocjonalna ujemnie koreluje z nerwowością, drażliwością, lękiem,
depresją, irracjonalnością i brakiem bezpieczeństwa (Robbins i Judge, 2015)
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Stabilność emocjonalna jest opisana w Drzewie Kariery jako stopień równowagi i stabilności
w zakresie przeżyć emocjonalnych. Wiąże się również ze zdolnością do wychodzenia z sytuacji
porażek lub niepowodzeń, z kontrolą własnych reakcji emocjonalnych. Jest to także zdolność do
powrotu do zdrowia po porażce. Definicja ta opiera się na definicji neurotyzmu, która jest przeciwieństwem stabilności emocjonalnej i odzwierciedla skłonności ludzi do odczuwania negatywnych stanów emocjonalnych, odczuwania przykrości i ogólnie postrzegania siebie i otaczającego
świata negatywnie (Widiger i Costa, 2002; George & Jones, 2012).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Stabilność emocjonalną jest istotna w wykonywaniu różnych zawodów. Poza stabilnością
emocjonalną, wśród cech z nią związanych wymienia się również samokontrolę, tolerancję na
niepowodzenie, spokój, równowagę, samodyscyplinę, elastyczność i kontrolę emocjonalną.
Służą one również do wyjaśnienia charakterystyki zawodów w zakresie stabilności emocjonalnej.
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W tych kategoriach kluczowe są trzy pojęcia: kontrola, równowaga i elastyczność, które są
również głównymi składnikami elastyczności emocjonalnej.
Stabilność emocjonalna jest ważnym wymiarem temperamentu potrzebnym przy wykonywaniu większości zawodów. Niektóre zawody wymagające stabilności emocjonalnej: psycholodzy,
pracownicy opieki społecznej i doradcy, specjaliści od finansów, prawnicy, inżynierowie itp.
Osoba o wysokim poziomie stabilności emocjonalnej:
• potrafi kontrolować swoje uczucia i reakcje
• jest opanowana i spokojna
• jest optymistyczna
• podejmuje decyzje samodzielnie
• akceptuje niepowodzenia
• potrafi radzić sobie ze stresem i pracować pod presją
• rozumie emocje i reakcje innych
Oczekuje się, że osoba o wysokim poziomie stabilności emocjonalnej jako przyszły pracownik
będzie kontrolować swoje emocje i zachowania. Ma to kluczowe znaczenie dla warunków pracy
i jest wskaźnikiem profesjonalizmu. Poczucie kontroli, bycie zrównoważonym i spokojnym
w obliczu różnych i nieoczekiwanych sytuacji jest szczególnie ważne na stanowiskach kierowniczych. Co więcej, osoby o wysokim poziomie stabilności emocjonalnej powinny tolerować pesymistów, same zachowując optymizm.

3.4.2. Praca pod presją
W kontekście zawodowym presja może być określona jako stres wynikający ze spraw wymagających uwagi, z trudnego do zniesienia fizycznego bądź mentalnego wysiłku i ograniczeń wynikających z okoliczności. Heugten (2011) określa stres jako cierpienie, którego doświadczamy gdy
nie możemy sobie poradzić z wymaganiami, które powszechnie nazywane są stresorami. Pojęcia
takie jak stresor, bądź presja, bądź wymóg dotyczą zadań, które wpływają na funkcjonowanie
pracownika i zwykle są ze sobą powiązane.
Kobasa and Puccetti (1983) rozwinęli pojęcie odporności na stres, które może być synonimem umiejętności pracy pod presją. Odporność, zdolność do wytrzymywania trudnych
i nieprzyjaznych warunków jest złożona z trzech charakterystyk osobowościowych: zaangażowanie, kontrola i podejmowanie wyzwań. Jest przedstawiana jako „ułatwiająca ten rodzaj
percepcji, ewaluacji i radzenia sobie z czynnikami stresogennymi, który prowadzi do sukcesu
i rozwiązania sytuacji stworzonej przez zdarzenie stresujące” (s. 840). Osoby posiadające cechę
odporności nie mają problemu z angażowaniem się w pracę, nie czują się bezradne, raczej ufają,
że mają kontrolę nad zdarzeniami. Zmiana jest dla nich normalnym wyzwaniem, nie jest zagrożeniem. Odporna osoba znajduje możliwości podejmowania decyzji nawet podczas szczególnie
stresujących zdarzeń w życiu, szuka możliwości wyznaczania nowych celów.
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Badania pokazały, że osoby wytrzymałe mogą rozwijać dwa rodzaje strategii radzenia sobie
ze stresem – jedna strategia może być nazywana ukierunkowaną na zadanie i radzenie sobie
w obliczu konfrontacji z problemem; druga jest powszechna dla tych którzy są ukierunkowani
na unikanie bezpośredniej konfrontacji z problemem (Soderstrom i in., 2000). Heugten (2011)
uważa również że stres, związany z miejscem pracy może obniżać jakość wykonywanych zadań
– zbyt wiele stresu i zbyt małe wsparcie ze strony innych mogą prowadzić do wysokiej rotacji
kadry, obniżać efektywność pracy lub skutkować w częstymi nieobecnościami.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Praca pod presją jest rozumiana w Drzewie Kariery jako przekonanie o wysokiej odporności
na obciążenia, jak również jako gotowość do akceptowania dużych nakładów pracy. Umiejętność pracy pod presją może dotyczyć radzenia sobie z ograniczeniami, które często są poza
kontrolą osoby. Wiąże się z tym umiejętność odpowiedniej reakcji w sytuacji stresu niezależnie
od miejsca i rodzaju pracy.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Zdolność efektywnego reagowania na presję i stres jest bardzo ważna w każdej dziedzinie
pracy. Kompetencje związane z efektywnym radzeniem sobie z pracą pod presją to: tolerancja
na stres, wytrzymałość, kontrola nad własnymi metodami pracy, podejmowanymi decyzjami,
odporność emocjonalna, bycie spokojnym w sytuacjach konfliktu i kontrola nad emocjami, bycie
skupionym na celach pracy. Praca pod presją jest cechą istotną w wielu profesjach opisanych
w teście takich jak: kierownicy, projektanci, zawody związane z inżynierią, pielęgniarze, prawnicy sędziowie, specjaliści do spraw finansów, dziennikarze, aktorzy, agenci do spraw kupna
i sprzedaży, brokerzy, specjaliści do spraw produkcji i transportu, oficerowie sił zbrojnych i inne
zawody w siłach zbrojnych.
Osoba o wysokim poziomie umiejętności pracy pod presją:
• jest wytrwała w dążeniu do celu,
•
•
•
•
•

zorientowana na cel,
jest cierpliwa i wytrzymała,
jest odporna na stres,
jest opanowana,
jest w stanie radzić sobie z dużym nakładem pracy.

Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie zdolności pracy pod presją będzie
wykazywać emocjonalną stabilność, zaangażowanie w pracę i łatwość w podejmowaniu wyzwań
i traktowaniu ich jako szanse a nie zagrożenia. Jako pracownik osoba zdolna do pracy pod presją
często czuje, że ma kontrolę nad zdarzeniami i jest opanowana. Stresujące zdarzenia reprezentują dla tej osoby możliwość rozwoju osobistego. Osoby o wysokim poziomie cech mogą
pracować długie godziny, mają potrzebę działania i osiągania celów. Badania pokazują również
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pozytywną korelację pomiędzy zdolnością pracy pod presją a zdrowiem. Jest bardziej prawdopodobne, że pracownicy o wysokim poziomie tej cechy, będą zdrowsi i będą łatwiej radzić sobie
ze stresem.
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3.4.3. Wysoki poziom aktywności
Cechą charakterystyczną posiadania wysokiego poziomu aktywności jest zachowanie
odpowiedniego poziomu osiągnięć/wykonania zadań bez hamowania zdolności analitycznej
i rozumowania, gdy jednostka staje w obliczu wysokich wymagań, w których presja czasu i/lub
obciążenie pracą jest wysokie. Ma to również związek z możliwością równoczesnego kierowania
uwagi na różne zadania jednocześnie skutecznie i efektywnie, co pozwala na opracowanie alternatywnych odpowiedzi w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu wyników. Kompetencja ta
wskazuje, że dana osoba wykazuje zdolność do wykonywania i nadawania priorytetu wielu działaniom jednocześnie (Zuckerman, Kuhlman, 2000).
Nie wszyscy mogą pracować pod presją. Są ludzie, którzy szybko tracą możliwość właściwego
wykonywania zadań charakteryzujących się silnym napięciem psychicznym, stresem czy precyzyjnością efektów. To właśnie oni prędzej czy później zmieniają pracę, poszukując takiej o niższej presji ze
względu na odczuwane cierpienie pod wpływem stresu (Zuckerman, Kuhlman, 2000).
Wysoki poziom aktywności charakteryzuje się potrzebą bycia zajętym, a także zachowaniem
silnego pobudzenia motorycznego. Zainteresowanie różnymi zajęciami, odwiedzanie nowych
miejsc, jedzenie niezwykłych/egzotycznych pokarmów lub próbowanie nowych alternatyw są
aktywnościami, które zazwyczaj określają osoby o wysokim poziomie aktywności.
Można to rozumieć jako połączenie potrzeby robienia różnych rzeczy, z brakiem możliwości
odprężenia i ogólnym preferowaniem ciężkiej pracy lub wyzwań, jakie stwarzają. W tym przypadku należy uwzględnić również dwa różne aspekty tego wymiaru: ogólną aktywność i wysiłek
w pracy.
Według Allporta, prekursora współczesnej teorii osobowości, możemy powiedzieć, że
temperament został wyjaśniony przez istnienie tej właśnie cechy. Aktywność przedstawia
stabilne umiejętności behawioralne. Oznacza to, że jest ona cechą stosunkowo stabilną i trwałą,
utrzymującą się na porównywalnym poziomie przez całe życie.
Stres jest zwykle związany z wysokim poziomem aktywności ze względu na konieczność
bycia aktywnym, rozwiązywania problemów, bycie dynamicznym i pracy pod presją czasu.
Jednakże wysokie poziomy aktywności nie odnoszą się tylko do wysiłku fizycznego, co można
zrozumieć, ale odnosi się również do poziomu aktywności poznawczej lub sensorycznej. Wysoka
aktywność umysłowa może być ogniskiem stresu i chorób, jeśli jest niekontrolowana. Jednak
zdolność do zarządzania i samokontroli tej kwestii może znacząco poprawić wydajność pracy.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Wysoki poziom aktywności jest niezbędny do asymilacji i adaptacji w codziennej konfrontacji z aktywnością. Ma również kluczowe znaczenie dla rozwoju zainteresowania zawodowego
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i stałego dążenia do samodoskonalenia, przyczyniającego się do samowiedzy, kreowania stylów
radzenia sobie z aktywnościami i ich rozwojem, rozwijaniu siły i poczucia sensu własnej osobowości (Oleś, 2009).
W ten sposób wysoki poziom aktywności odnosi się do poziomu energii obserwowanej
u danej osoby, jej potrzeby stymulacji i aktywności oraz niskiej wrażliwości na pracę pod presją.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Osoby o tej charakterystyce temperamentu są zazwyczaj zmotywowane, uważne, kontrolują stres i niepokój i są pewne siebie. Są w stanie właściwie skoncentrować się , aby osiągnąć
ostateczny cel; tzn. by następujące po sobie działania były wykonywane z niskim marginesem
błędu, bez zakłóceń. Specjalne zawody wymagają selektywnej lub skupionej uwagi, w przeciwieństwie do podzielnej uwagi osób o niskim poziomie aktywności. Osoby wysoce zmotywowane mają także dużą kontrolę emocjonalną (Oleś, 2009).
Wysoki poziom aktywności jest podstawową cechą temperamentu w zawodach takich jak
sport i aktywność fizyczna.
Te zawody opisane w Drzewie Kariery, które są związane głównie z siecią społeczną poza
indywidualnym rozwojem, są dostosowane do pracowników wysokiego szczebla: edukacji, artystów, usług, sportu i aktywności fizycznej, architektury, budownictwa lub inżynierii.
Osoba o wysokim poziomie aktywności:
• Wysoki poziom pewności siebie
• Jest zmotywowany
• Analizuje sytuacje w celu ich aktywacji
• Dobra i pozytywna energia dla rozwijania zadań
• Jest innowacyjny i twórczy
• Podejmuje wyzwania
• Adaptacyjna i aktywna osobowość
• Wielozadaniowy
• Zaangażowanie w firmę i pracowników
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie aktywności będzie użyteczna
w pracach wielozadaniowych. Ta zdolność zapewnia dużą sprawność umysłową i fizyczną do
robienia różnych rzeczy w tej samej chwili i do aktywności w różnych sytuacjach. Jednocześnie
osoba o wysokim poziomie aktywności może wykonywać różne zadania w krótszym czasie niż
osoba o niskim poziomie aktywności, co w konsekwencji daje więcej czasu na inne zadania. Są
to zazwyczaj ludzie, którzy czują się bardzo ważni w tych rodzajach miejsc pracy, które zwiększają ich motywację i poczucie własnej wartości. Jeśli praca pozwala im być aktywnym, będą
reagować z dużym zaangażowaniem i zwiększać produktywność firmy.
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3.4.4. Wysoki poziom wrażliwości sensorycznej
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Wrażliwość sensoryczna jest jednym z wymiarów temperamentu, który związany jest
z reakcją na działanie bodźców o określonej wartości stymulacyjnej. Wysoki poziom wrażliwości jest więc wynikiem działania zewnętrznej stymulacji. Istotna jest indywidualna regulacja
działania bodźców, ponieważ każda osoba ma innym poziom wrażliwości i preferencje związane z potrzebami stymulacji (Fajkowska, Zagórska, Strelau, Jaśkowski, 2012). Niektóre osoby
są bardzo wrażliwe na zmieniające się środowisko (Gregory, 2004). Osoby z wysoką wrażliwością sensoryczną są mniej odporne na zmiany środowiska (parametry energetyczne i czasowe)
(Strelau, 1998).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
W Drzewie Kariery wysoki poziom wrażliwości jest związany z indywidualnym poziomem
energii i wskazuje na wrażliwość sensoryczną danej osoby. W tym wymiarze zawarta jest
wartość stymulacyjna bodźca. Osoby z wysokim poziomem wrażliwości sensorycznej preferują niski poziom hałasu, ruchu i ustrukturalizowane środowisko (Aron, 1996). Stymulacja jest
podstawą postrzegania i zachowania. W literaturze, bodziec jest definiowany jako rejestrowana
przez zmysły zmiana energii (dźwięku, temperatury itp.). Osoby, które mają łatwość reagowania
na takie zmiany energii posiadają wysoki poziom wrażliwości sensorycznej. Posiadają one zdolność do reagowania na bodźce o małej wartości stymulacyjnej (Gregory, 2004).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Do charakterystyki zawodów, wysoki poziom wrażliwości jest wyrażany za pomocą różnych
terminów. Niektóre określenia stosowane w zestawie narzędzi Drzewo Kariery to cierpliwość,
preferowanie rutynowych zadań i działań. Oprócz nich, charakterystyki wskazujące na wysoki
poziom wrażliwości to również introwersja.
W Drzewie Kariery wysoki poziom wrażliwości sensorycznej jest jednym z wymiarów
temperamentu i traktowany jest jako cecha wymagana do sprawnego wykonywania niektórych
zawodów. Zawody wymagające wysokiego poziomu wrażliwości sensorycznej to m.in. główny
księgowy, planista, monter, ekonomista, bibliotekarz, archiwista, kustosz, robotnik w górnictwie,
przemyśle, budownictwie czy transporcie.
Osoba o wysokim poziomie wrażliwości sensorycznej:
• jest w stanie zdefiniować i zrozumieć zmiany zachodzące w środowisku
• preferuje pracę w środowisku o małej wartości stymulacyjnej, wolnym od dystraktorów
(jak np. hałas, wysoka temperatura itp.)
• potrafi przestrzegać zasad i procedur
• jest w stanie wykryć niewielkie zmiany, ruch czy hałas
• jest uważna na szczegóły i potrafi się na nich skupiać
• jest wrażliwa
• ma problem w radzeniu sobie ze stresem
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• czuje się bardziej komfortowo w uporządkowanym środowisku
Od osoby o wysokiej wrażliwości można oczekiwać, że w pracy będzie przestrzegać zasad
i procedur. Odpowiednie dla niej warunki to uporządkowane i zorganizowane środowisko. Osoby
o wysokiej wrażliwości mogą być bardziej skuteczne w zawodach konwencjonalnych (zawierających szczegóły, dane, obliczenia). Należy również dodać, że zawody wymagające kreatywności,
zmian czy elastyczności mogą dostarczać im trudnych emocji, stresu (patrz: Evers, Rasche &
Schabracq, 2008).

3.5. Umiejętności interpersonalne
Skuteczna realizacja zadań wynikających z pracy zawodowej wymaga posiadania i ciągłego
rozwoju zarówno wiedzy i umiejętności specjalistycznych jak i tzw. umiejętności miękkich. Blok
umiejętności miękkich dotyczy takich zdolności, które sprzyjają adaptacji osoby do warunków
i sytuacji oraz służą radzeniu sobie z codziennymi zadaniami. Ten rodzaj zdolności obejmuje m.in.
umiejętności interpersonalne i komunikowania się z innymi, zdolność podejmowania decyzji
i rozwiązywania problemów, organizację czasu, samoświadomość siebie i własnych przeżyć,
radzenie sobie ze stresem, kreatywność i twórczość w myśleniu (Jasińska, Podgórska, 2015).
Umiejętności interpersonalne są związane z interakcjami z innymi ludźmi – komunikowaniem
się, rozumieniem innych i okazywaniem zrozumienia, nawiązywaniem oraz utrzymywaniem
relacji indywidualnych i w grupach, obroną swoich praw, rozwiązywaniem konfliktów. Wysoki
poziom umiejętności interpersonalnych jest uznawany za jeden z istotnych warunków sukcesu
zawodowego (Griffin, 2013; Jung, Schin, 2015).
Komunikacja interpersonalna to proces zachodzący między nadawcą a odbiorcą (lub odbiorcami) komunikatu, którego celem jest przekazanie informacji i porozumienie. W procesie tym
istotne znaczenie z perspektywy nadawcy mają sposób sformułowania przekazywanego komunikatu, analiza poziomu zrozumienia komunikatu przed odbiorcę, dostosowanie wypowiedzi do
odbiorcy i potrzeb sytuacji, dążenie do unikania możliwych barier komunikacyjnych. Z perspektywy odbiorcy komunikatu ważne są uważne odebranie wiadomości, umiejętność aktywnego
słuchania i dążenie do zrozumienia nadawcy (Krizan i in., 2008). Skuteczność w komunikowaniu,
szczególnie w sytuacjach przemówień na forum grupy, zależy od treści wypowiedzi i sposobu jej
uporządkowania. Prawidłowy odbiór i zrozumienie zależą m.in. od tego czy wypowiedź formułowana w sytuacjach zawodowych charakteryzuje się: prostotą ujęcia, konkretnością, unikaniem
specjalistycznych sformułowań i wyjaśnieniem podstawowych pojęć, przejrzystością i uporządkowaniem (Thun, 2004). Kluczową umiejętnością w dążeniu do właściwego zrozumienia drugiej
osoby i jej wypowiedzi jest umiejętność aktywnego słuchania. Aktywność w słuchaniu oznacza
koncentrację uwagi oraz skupienie na nadawcy i jego wypowiedzi, werbalne i niewerbalne potwierdzanie słuchania (np. poprzez parafrazowanie lub zadawanie dodatkowych pytań), empatię jako
zdolność do przyjmowania cudzego punktu widzenia danej sytuacji (Tyburczyk i in. 2015).
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Kompetencje komunikacyjne, poza sytuacją rozmowy lub przemawiania na forum, są
istotne dla współpracy w zespołach pracowniczych. Efektywne współdziałanie pracowników
w ramach grupy wymaga aby komunikacja między nimi była otwarta a decyzje były podejmowane ze względu na czynniki merytoryczne dyskutowane wewnątrz grupy. Jakość współpracy w zespole zależy m.in. od poziomu umiejętności komunikacyjnych jej członków (Krizan
i in, 2008). Najbardziej istotne dla efektywnej pracy zespołu jest posiadanie przez uczestników
umiejętności aktywnego słuchania oraz klarownego wypowiadania się i prezentacji poglądów
(Hawkins, Fillion, 1996).
Dwie kolejne kompetencje o charakterze interpersonalnym istotne z perspektywy pracodawców to asertywność oraz umiejętności negocjacyjne. Asertywność to umiejętność wyrażania własnych poglądów, opinii, postaw, uczuć i wartości w sposób otwarty przy respektowaniu
prawa innych do takich działań. Osoba asertywna jest autentyczna i nie odmawia innym prawa
do bycia sobą. W opozycji do postawy asertywnej znajdują się zachowania pasywne oraz agresywne. Pierwsze z nich dotyczą osób, które mają tendencję do nadawania cudzym prawom
większego znaczenia niż własnym. Osoby agresywne nie respektują z kolei postaw i odczuć osób
z otoczenia (por. Benedikt, 2003; Krizan, 2008). Umiejętności negocjacyjne sprzyjają osiąganiu
porozumienia w sytuacjach konfliktu. Skuteczne prowadzenie negocjacji ma na celu realizację
własnych dążeń z uwzględnieniem zachowań i dążeń drugiej strony. Jest to więc proces, którego
celem jest podjęcie możliwie najbardziej korzystnej decyzji z zachowaniem praw innych osób do
niezależności a nie rywalizacja lub dominacja (Fisher, Ury, Patton, 1994).
Umiejętności interpersonalne i kompetencje osobowe są uznawane przez większość pracodawców za najważniejsze kryterium przy zatrudnianiu nowych pracowników. Zdolność efektywnej komunikacji jest zaś najczęściej wymieniana wśród kompetencji „idealnego absolwenta”
szkoły wyższej. Poza efektywną komunikacją, pracodawcy wysoka oceniają umiejętność pracy
w zespole i prowadzenia negocjacji (Budnikowski, Dabrowski, Gąsior, Macioł, 2012).
Diagnozując obszar umiejętności interpersonalnych w ramach pakietu testów Drzewo
Kariery osoby badane testują swoje kompetencje w zakresie pięciu wymiarów:
• Umiejętności komunikacyjne – zdolność komunikowania własnych opinii, poglądów,
odczuć, emocji i postaw w sytuacjach rozmowy i publicznej przemowy.
• Umiejętności słuchania – rozpoznawanie i rozumienie cudzych intencji, potrzeb, emocji;
umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i okazywania zrozumienia.
• Współpraca w grupie – gotowość do inicjowania i nawiązywania kontaktów z innymi,
budowania i utrzymywania sieci relacji; umiejętność współpracy i aktywnego wspierania
dążeń grupy, zorientowanie na pracę grupową.
• Asertywność – wytrwałość w realizacji własnych zamierzeń pomimo przeciwności ze
strony innych. Zaufanie do posiadanych umiejętności obrony swoich przekonań i zamierzeń w sposób okazujący szacunek innym.
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• Umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów - umiejętność osiągania porozumienia, ugody oraz radzenia sobie z konfliktami i nieporozumieniami. Godzenie dwóch
przeciwstawnych postaw celem osiągnięcia wspólnego rozwiązania i stanowiska.

3.5.1. Umiejętności komunikacyjne
Spitzberg i Cupach (1984) twierdzą, że umiejętności komunikacyjne (określane także jako
interpersonalne umiejętności komunikacyjne, Hargie i Dickson, 2005) to zdolność wyrażanie
siebie odpowiednio i skutecznie w danej sytuacji. Kompetencje interpersonalne umożliwiają
osobie osiągnięcie celu komunikacyjnego bez umniejszania wiarygodności i własnego wizerunku w oczach innych. Komunikacja interpersonalna powinna być rozumiana jako interakcja
pomiędzy dwoma bądź więcej osobami, która uwzględnia przekazy werbalne i niewerbalne
(Devito, 2013).
Najczęściej stosowany model do opisywania tej kompetencji to model który uwzględnia
trzy składowe: wiedzę (rozumienie jakie zachowanie jest najlepsze w danym kontekście), umiejętność (posiadanie zdolności zastosowania wiedzy w danej sytuacji) i motywacja (oznacza chęć
komunikowania się w sposób kompetentny). Bagarić i Djigunović (2007) nawiązują do różnych
autorów, by wyjaśnić czym jest kompetencja komunikacyjna. Rozumieją ją jako „syntezę głębokiego systemu wiedzy i umiejętności potrzebnych w komunikacji” (s. 96). W tym kontekście,
wiedza jest rozumiana jako wiedza jednostki dotycząca języka i różnych aspektów użycia języka.
Poziom tej wiedzy może być rozpoznawany przez czytelność czyjegoś wystąpienia albo wypowiedzi pisemnej i użycie technik, które ułatwiają zrozumienie przekazu (McLean, Moman, 2012).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Umiejętności komunikacyjne to umiejętności interpersonalne, które są kluczowym czynnikiem warunkującym zdolności komunikowania własnych potrzeb, opinii, myśli, emocji, stanów
i pragnień w sytuacji publicznej i podczas rozmowy z drugą osobą. Jedna z popularnych definicji
umiejętności komunikacyjnych autorstwa Cooley’a i Roacha odnosi się do wiedzy o wzorcach
efektywnej i odpowiedniej komunikacji oraz do zdolności stosowania tych wzorców w różnych
sytuacjach jak również adaptowania ich do zastanych warunków (w Jones Jr., 2015).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Opis umiejętności komunikacyjnych w Drzewie Kariery zawiera określenia, które zostały
zapożyczone z opisów zadań wybranych zawodów. Umiejętności komunikacyjne mogą być ujmowane jako dokładność i poprawność w mówieniu i pisaniu, przejrzystość i spójność wypowiedzi.
Jest to również umiejętność prowadzenia wystąpienia publicznego i prezentacji w interesujący
i zrozumiały sposób, który jest adekwatny do potrzeb publiczności. Bycie sprawnym w komunikacji oznacza również zadbanie o to, by słuchający rozumiał przekaz adekwatnie do intencji, jest
to także świadomość znaczenia sygnałów niewerbalnych i gestów, wiedza o języku, metaforach,
metonimiach, idiomach itp.
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Umiejętności komunikacyjne są różnie określane w opisach zawodów. Każdy z zawodów
potrzebuje różnego poziomu rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, niemniej jednak umiejętności komunikacyjne są poszukiwane w bardzo wielu zawodach. Umiejętność komunikowania
się jest istotną umiejętnością w zawodach takich jak: główny księgowy, kierownik działu płac,
kierownik sprzedaży, kierownik budowy, nauczyciel i edukator, kierownicy zakładu usług opieki
nad osobami starszymi, kierownicy zakładów opieki społecznej, kierownicy zakładów handlu
detalicznego i hurtowego, kierownicy sklepów, audytorzy środowiskowi, ekolodzy, lekarze.
Osoba o wysokim poziomie umiejętności komunikacyjnych:
• ma zdolność zachowywania się odpowiednio w danej sytuacji,
• posiada wiedzę o poprawnym używaniu języka,
• nie ma problemów z wystąpieniami publicznym,
• potrafi komunikować potrzeby i emocje,
• może zapewnić praktyczną informację adresatowi,
• rozumie komunikację niewerbalną,
• potrafi interpretować odpowiedź innej osoby.
Oczekuje się, że jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie umiejętności komunikacyjnych będzie sprawnie nawiązywać kontakty z innymi. Osoba taka postrzegana jest jako
wiarygodna i kreuje korzystny wizerunek własny dzięki swojej zdolności i wiedzy o tym dlaczego,
kiedy i jak się zachować. Sytuacje publiczne nie przerażają osoby o rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych. Dobre umiejętności komunikacyjne oznaczają również, że taka osoba
jest skuteczna w rozwiązywaniu konfliktów, problemów i potrafi współpracować i nawiązywać
kontakty. Dobre umiejętności komunikacyjne zapewniają pracownikowi możliwość nawiązania
i utrzymania kontaktów, budowania znajomości z innymi i uzgadniania zobowiązań.

3.5.2. Umiejętność słuchania
Słuchanie stało się najczęściej używanym narzędziem komunikacyjnym. Chociaż komunikacja wymaga przystosowania werbalnego i niewerbalnego (Nicolosi, Harryman, & Kresheck,
2004), słuchanie jest nadal najbardziej użyteczne.
Robbins (1991) określił, że mówca, który koncentruje się na dialogu, zapewnia skutecznego
i aktywnego słuchacza. Odwołując się do tego stwierdzenia wspólnota uniwersytecka w Baylor
określiła cztery zasadnicze wymagania dotyczące aktywnego słuchacza: empatia, akceptacja,
intensywność i pragnienie kompletności.
Erik Van Skyle (1999) stwierdził, że istnieje sześć poziomów słuchania w zależności od
poziomu uwagi (pasywny, uprzejmy, aktywny) oraz wiele przeszkód w skutecznym słuchaniu,
indywidualnych różnic lub emocji między ludźmi.
Szkoły oferują niewiele w ramach swoich o komunikacji werbalnej lub o słuchaniu. Choć
zapewnione są obszerne szkolenia w zakresie czytania i pisania, to umiejętność mówienia jest
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ogólnie prowadzona jako fakultatywny kurs powiązany z dramatem, debatowaniem itp. Praktycznie nie ma możliwości odbycia nauki słuchania. Nauczanie skutecznych umiejętności komunikacji werbalnej polega na zapewnieniu pracownikom zrozumienia znaczenia łagodności głosu
i języka ciała podczas komunikacji. Style, których ludzie używają podczas komunikacji, wpływają
na sposób postrzegania tego, co zostanie usłyszane. Szkolenia w zakresie ustnej komunikacji
w miejscu pracy odzwierciedlają rzeczywiste warunki w miejscu pracy i nakłaniają pracowników
do uznania ich dominujących stylów komunikowania się oraz ich manifestacji, zrozumienia
i oceny podejść komunikacyjnych różniących się stylem od własnego, a także dostosowania
dominującego stylu do kogoś innego (Nęcki, 2000).
Słuchanie jest tak ważne, że wiele czołowych pracodawców oferuje szkolenia z tego zakresu
swoim pracownikom. Nie jest to zaskakujące, jeśli zauważymy, że dobre umiejętności słuchania
mogą prowadzić do: lepszej satysfakcji klienta, większej wydajności w pracy, mniejszej liczby
błędów, większej wymiany informacji, co z kolei może prowadzić do bardziej twórczych i innowacyjnych przedsięwzięć.
Wielu przywódców i przedsiębiorców pozytywnie ocenia ich skuteczność w efektywnym
słuchaniu. Skuteczne słuchanie to umiejętność, która opiera się na pozytywnych relacjach
z ludźmi. Poświęcenie odpowiedniego czasu na rozważanie i rozwijanie umiejętności słuchania
stanowi podstawę sukcesu.
Dorośli spędzają średnio 70% swojego czasu na „jakiejś” komunikacji, z tego 45% to słuchanie
w porównaniu do 30% mówienia, 16% czytania i 9% pisania (Adler, R. i wsp. 2001). Oprócz zrozumienia i przetwarzania podobnej wiadomości do zaproponowanej przez nas, istnieją inne umiejętności, które moglibyśmy zidentyfikować u osoby posiadającej zdolność słuchania. Takie cechy
jak uwaga, kontakt wzrokowy, szacunek, empatia, zadawanie pytań w celu uzyskania lepszego
zrozumienia, udzielanie informacji zwrotnych i zrozumienie wiadomości niewerbalnych, nie są
tylko cechami dobrego psychologa, ale także cenionego słuchacza (Schilling, 2012).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Wymiar umiejętności słuchania definiuje się jako rozpoznawanie i rozumienie intencji,
potrzeb, emocji innych; umiejętność zrozumienia punktu widzenia osoby oraz zdolność do
słuchania i zainteresowania tym, co zostało powiedziane. Innymi słowy to świadomość tego jak
dokładnie ludzie interpretują i odbierają wiadomości.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Specjaliści posiadający umiejętności interpersonalne charakteryzują się empatią, umiejętnością doradzania, wrażliwością, sympatią, aktywnym słuchaniem, wrażliwością na potrzeby
innych, na ich wskazówki i pomoc. Zgodnie z kompetencjami i kwalifikacjami opisanymi w Drzewie
Kariery, umiejętność słuchania jest zasadnicza w niemal każdym zawodzie; a jako wyjątkowo
niezbędna w niektórych zawodach budowlanych, dla operatorów maszyn, kierowców, zawodów
hotelarskich i gastronomicznych, dla pracowników zajmujących się sprzątaniem, specjalistów
ds. sprzedaży, dla zawodów socjalnych, inżynierów, pracowników służby zdrowia, nauczycieli,
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specjalistów z dziedziny public relations i prawa, psychologów, zawodów związanych z religią,
dziennikarzy, tłumaczy, muzyków, aktorów, tancerzy, artystów i przewodników wycieczek.
Można zaryzykować stwierdzenie, iż wymiar umiejętności słuchania jest podstawową kompetencją komunikacyjną potrzebną i wymaganą do wszelkiego rodzaju pracy społecznej, zwłaszcza
wymagającej częstych kontaktów interpersonalnych.
Osoba o wysokich umiejętnościach słuchania:
• jest bardziej towarzyska
• jest bardziej otwarta
• jest bardziej elastyczna w podejmowaniu decyzji
• jest samokrytyczna
• ma wysoki poziom empatii
• sprawia, że ludzie czują się lepiej, ponieważ tworzy pozytywne środowisko
• potrafi analizować sytuacje z większą liczbą informacji; powstrzymując się przed
nadmierną interpretacją
• łatwiej uczy się z doświadczeń innych
• jest bardziej kreatywny, ciekawy i pomysłowy
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie umiejętności słuchania nadaje się do
pracy na stanowiskach, w których potrzebne są umiejętności komunikacyjne. Taka osoba jest
bardziej skoncentrowana na innych i może coraz bardziej angażować się w rozwój firmy. Umiejętność słuchania z uwagą (aktywne słuchanie) pozwala pracownikowi wyodrębnić wszystkie
potrzebne informacje, unikając nieporozumień i możliwych problemów w przyszłości. Oczekuje się, że kandydat powinien mieć dobre umiejętności komunikacyjne (nie tylko słuchanie,
ale także mówienie oraz właściwą mowę ciała). Powinna cechować go należyta cierpliwość,
refleksja i otwartość by w ten sposób pozwolić innym wyrazić to, czego chcą i potrzebują.

3.5.3. Współpraca w grupie
Współpraca w grupie jest jednym z wymiarów umiejętności interpersonalnych skupionych
głównie na pracy zespołowej i kooperacji wewnątrz grupy, której wspólne wysiłki przynoszą
rezultaty lepsze niż suma indywidualnych wkładów pracy (Robbins, Judge, 2015; Delamare Le
Deist, Winterton, 2005). Praca zespołowa może być określona jako zdolność do pracy w grupie
i tworzenia atmosfery pracy zespołowej skupionej na osiągnięciu celów projektu (ComTal, 2012).
W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej, praca w zespołach jest szczególnie ważna dla większości organizacji by podtrzymywać swój sukces. W zespole członkowie wzajemnie się dopełniają, celem jest zbiorowe działanie i istnienie pozytywnej synergii (Watson, Johnson, Merritt,
1998). Zdolności i osobowość poszczególnych członków zespołu są ważne by odnieść sukces,
stąd też zainteresowanie współpracą w zespole jest ważnym wymiarem mierzonym w Drzewie
Kariery. Zainteresowanie współpracą w zespole określa skłonność do funkcjonowania jako część
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zespołu i jak bardzo, osoby realizujące zadania wolą pracować w grupie (Driskell, Salas, 1992;
Oleksyn, 2006). Współpraca w zespole nie zależy od zadań, dotyczy ogólnej tendencji danej
osoby do odczuwania komfortu psychicznego przy współpracy w grupie (Mohammed, Angell,
2004). Współpraca w zespole określana jest również w literaturze jako preferowanie współpracy
zespołowej (Robbins, Judge, 2015). Może być wzmocniona poprzez interakcje w grupie i relacje
między członkami zespołu (Watson, Johnson, Merritt, 1998).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Współpraca w grupie jest opisywana w Drzewie Kariery jako gotowość i łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi. Współpraca rozumiana jest również jako zaangażowanie w budowanie i utrzymywanie relacji oraz kontaktów zarówno w przestrzeni prywatnej jak i w życiu zawodowym. Nadawanie wysokiego znaczenia współpracy w grupie i kooperacji z innymi, a także
gotowość do tego, aby aktywnie wspierać działania grupy lub zespołu, nawet z poświęceniem
korzyści osobistych na rzecz zysku całej grupy. Takie rozumienie wymiaru oparte jest na definicji, która określa współpracę w grupie jako tendencję jednostek by spotęgować indywidualne
wysiłki poprzez koordynowanie działań grupy i współpracę oraz tendencję do bycia współzależnym od innych członków zespołu we wspólnych wysiłkach (Driskell, Salas, 1992).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Współpraca w grupie jest wyjaśniana w Drzewie Kariery za pomocą kompetencji i kwalifikacji. Praca zespołowa, współpraca, naturalne kontakty z ludźmi, zdolność do pracy w zespole
i utrzymywania sieci kontaktów zawodowych są ujęte w zainteresowaniach pracą zespołową.
Co więcej, odczuwanie odpowiedzialności za innych, świadczenie usług dla innych, współpracowanie z innymi członkami zespołu w przyjazny sposób w niekonkurencyjnym środowisku są
również ujęte w tym wymiarze. Współpraca w grupie kładzie również nacisk na przekazywanie
informacji, stąd też przekazywanie informacji osobom koordynującym działania, współpracownikom i podwładnym jest ujęte w kompetencji współpracy w grupie.
W dzisiejszym środowisku pracy, współpraca w grupie jest jedną z kluczowych kompetencji.
Przykłady zawodów, w których ta kompetencja jest ważna to: kierownik sprzedaży, kierownik
zakładu opieki nad osobami starszymi, kierownik organizacji pomocy społecznej, inżynier przemysłowy i inżynier produkcji.
Osoba o wysokim poziomie zainteresowań współpracą w zespole:
• potrafi z łatwością nawiązać kontakty z innymi
• jest towarzyska i rozmowna
• posiada zdolność pracy w zespole
• jest zdolna do utrzymywania swojej sieci kontaktów
• potrafi rozwiązywać konflikty
• jest troskliwa
• rozumie komunikację werbalną i niewerbalną
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• przywiązuje wagę do dobra zespołu
• dzieli się informacjami i dostarcza informacji
• jest elastyczna
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Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie zainteresowań współpracą w zespole
powinna posiadać zdolność adaptacji i dobre umiejętności komunikacyjne. Osoby takie powinny
przede wszystkim przejawiać preferencję pracy w zespole i czuć się komfortowo w roli członka
zespołu. By spełnić te oczekiwania, należy posiadać cechy takie jak bycie elastycznym, towarzyskim, rozmownym, troskliwym, potrafić współpracować. Osoby o wysokim poziomie zainteresowań współpracą w zespole nie skupiają się tylko na sobie, również dbają o innych i koncentrują
się na interesie zespołu bardziej niż własnym. Kluczowa dla bycia częścią zespołu jest również
zdolność ustanowienia i utrzymywania sieci kontaktów.

3.5.4. Asertywność
Dla określenia poziomu kompetencji społecznych i jakości relacji społecznych wyrażanie
siebie w sposób asertywny jest jedną z ważniejszych cech. Osoba asertywna bierze pod uwagę
prawa i decyzje innych osób, unika sytuacji naruszania praw innych czy lekceważenia ich. Asertywność jest umiejętnością, która wspiera wyrażanie własnych potrzeb oraz ułatwia okazywanie
niezgody na sytuacje, w których te potrzeby są zagrożone (Lounsbury i in., 2003). Asertywność
jest zdolnością osoby do wyrażania przekonań i bronienia ich, wyrażania interesów i emocji
w konstruktywny sposób, bez niepokoju (w Lizarraga i in., 2003). Osoba asertywna przyjmuje
odpowiedzialność za swoje zachowania lub wybory. Ma ona wystarczająco wysoką samoocenę,
pozytywne emocje, myśli i stosunek do samego siebie oraz innych i własnego zachowania.
Asertywna osoba jest szczera, uczciwa w stosunku do siebie i innych (Townend, 1991), używa
umiejętności komunikacyjnych, które wspierają szacunek do siebie, dążenie do szczęścia i realizacji własnych zamierzeń. Osoba, która potrafi wyrażać siebie jednocześnie ukazuje poprzez
swoje zachowanie wysoki stopień pewności i szacunku do samej siebie (Raudsep 2005). Osoby
asertywne to osoby, które komunikują się w sposób przejrzysty, bez wahania i są przekonujące
(Costa, McCrae, 1992).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Asertywność jest umiejętnością interpersonalną opisaną w Drzewie Kariery jako wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celów nawet wbrew oporowi otoczenia, opisywana jest również
jako wrażliwość na ingerencję w prawa własne i innych osób. Asertywność jest określana jako
pewność w bronieniu przekonań i celów osobistych, komunikowanie ich w taktowny sposób.
Powiązaną definicję można znaleźć w literaturze, na przykład Rakos (1991). Jego rozumienie
asertywności dotyczy proaktywnych reakcji w sytuacjach trudnych w kontraście do pasywnych
lub agresywnych reakcji (Rakos, 1991). Bycie asertywnym umożliwia osobom rozwiązywanie
problemów, pracę z innymi ludźmi w celu ukończenia zadań i znalezienia rozwiązań. Asertywność
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pomaga budować pewność siebie i może być bardzo korzystna dla poprawy relacji w pracy. Asertywność również kwestionuje przekonania wynikające ze społecznie skonstruowanych ról, np.
przekonanie, że kobiety powinny komunikować się w sposób uprzejmy, co może osłabiać asertywność. Ponadto, styl asertywnej komunikacji zawodowej w grupie kobiet wiąże się z bardziej
złożonymi strategiami niż tylko bycie asertywnym (Pfafman, McEwan, 2014, str. 202).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Asertywność została opisana poprzez różne terminy operacyjne w opisie zawodów.
Asertywność jest definiowana jako namawianie i przekonywanie osób, bycie pewnym siebie
i wytrwałym w osiąganiu celów, posiadanie zdolności wyrażania własnych opinii i bronienie ich
w taktowny sposób, szanowanie praw innych.
Asertywność jest kluczową kompetencją dla tych wszystkich zawodów, gdzie dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne są niezbędne i są kluczową częścią opisu stanowiska pracy.
Takie zawody to przykładowo: kierownicy, urbaniści i inżynierowie ruchu ulicznego, ratownicy
medyczni, specjaliści do spraw reklamy i marketingu, specjaliści do spraw wizerunku publicznego, agenci nieruchomości, prawnicy, dziennikarze, muzycy, śpiewacy i kompozytorzy, tancerze
i choreografowie, reżyserzy filmowi, teatralni i inni, producenci, aktorzy, prezenterzy radiowi,
telewizyjni oraz prezenterzy w innych mediach, kierownicy prac budowlanych i porządkowych.
Osoba o wysokim poziomie asertywności:
• ma wysokie poczucie własnej wartości,
• jest przekonująca,
• ma szacunek do przekonań i opinii innych osób,
• potrafi bronić własnych poglądów i potrzeb,
• wie, czego chce,
• posiada zdolności komunikacyjne.
Jako przyszły pracownik osoba asertywna ma wysoką samoocenę i pozytywny stosunek do
siebie i innych. Jej zachowanie jest uczciwe. Jest ukierunkowana na osiąganie celów i w komunikacji jest bardzo taktowna. Bycie asertywnym pozwala rozwiązywać problemy, pracować
z ludźmi nad ukończeniem zadań i osiągać rozwiązania. Asertywność jest istotna dla poprawnych
stosunków pracowniczych. Umożliwia uprzejmą, lecz zdecydowaną dyskusję, w której wszystkie
strony czują się wysłuchane, szanowane i zmierzają do konstruktywnego rozwiązania problemu,
które będzie korzystne dla nich wszystkich.

3.5.5. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Międzynarodowa Encyklopedia Nauk Społecznych i Behawioralnych prezentuje interesującą definicję konfliktu napisaną przez Pruitta (2001). Mówi on, że konflikt może być publiczny,
jeśli dotyczy dwóch lub więcej osób, i subiektywny, gdy zaangażowana jest inna strona. Stąd
w obydwu przypadkach zdolność rozwiązywania konfliktów odnosi się do zmniejszenia poziomu
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konfliktu, aby zlikwidować konsekwencje. Singh (2008) nawiązał do Sheriffa, który pracował nad
tym aspektem, definiując ogólną zasadę zarządzania problemami, „nadrzędnymi celami”. Autor
kładł nacisk na zbiorowe wysiłki i osiągnięcia podobnych celów żeby określić wspólne rozwiązania dotyczące problemów.
W zależności od rodzaju konfliktu i charakteru zaangażowanych stron, strony mogą zmierzać ku rozwiązaniu, lub wręcz przeciwnie. Od tego momentu Fisher i Keashly (1990) zaproponowali metodę powodzenia interwencji w celu rozwiązania problemów: używanie pokojowego nastawienia we wszelkiego rodzaju konfliktach; zachęcanie i wspieranie dojrzałych działań
i sposobów stawienia czoła problemom; oferowanie trzeciego neutralnego terapeuty w celu
zmiany tematu.
Morton Deutsh (1998) prezentuje stanowisko, iż konflikty mogą być pozytywne i negatywne (konstruktywne i destrukcyjne). Zatem celem podejmowanych działań nie koniecznie
musi być wyeliminowanie całego konfliktu. Problemy rozumiane jako dwie opcje (czarne lub
białe), osoby nieugięte lub stare konflikty to charakterystyki zwiększające szanse na napotkanie
trudności w rozwiązywaniu problemów.
Nadler i in. (2003) kładą nacisk na wskazówki dotyczące bycia dobrym negocjatorem.
W swoich eksperymentach udowodnili, że zdolność osób do zwiększania umiejętności negocjacyjnych była bezpośrednio związana z mechanizmem, który był używany do wprowadzenia ich
do tematu negocjacji.
Większość konfliktów to konflikty mieszane, w których uczestnikom zależy zarówno na
współpracy (wspólne interesy), jak i konkurencji (rywalizacji). Pojęcie „konflikt” zyskało złą
reputację poprzez powiązania z psychopatologią, zaburzeniami społecznymi czy wojną. Należy
jednak nadmienić, że konflikt stanowi często podstawę zmian osobistych i społecznych; jest to
drogą, przez którą można wyeliminować problemy i dojść do rozwiązań. Istnieje wiele pozytywnych funkcji konfliktu (Coser, 1967).
Współpraca i konkurencyjne interesy stron prowadzą do dwóch odrębnych procesów
rozwiązywania konfliktów. Walton i McKersie (1992) nazywają te procesy „negocjacje integracyjne” i „negocjacje dystrybucyjne”, podczas gdy Deutsch (1973) nazywał je procesami „współpracy” i „konkurencyjnymi”. W powiązaniu z tymi różnymi procesami istnieją odrębne strategie
i taktyka postępowania z konfliktem, różne procesy komunikacji i wpływania na innych oraz
różne postawy wobec innych osób.
Relatywne mocne strony interesów wspólnych i konkurencyjnych w konfliktach oraz ich
zmienność w trakcie konfliktu będą głównymi czynnikami decydującymi o naturze procesu
konfliktu oraz o tym, czy skutki konfliktu mogą być konstruktywne czy też niszczące dla stron
konfliktu.
Osoby, grupy lub narodowości o różnym pochodzeniu kulturowym muszą często negocjować swoje sprzeczne interesy, przekonania lub wartości, a czasami muszą ściśle współpracować w organizacjach. Różnice kulturowe mogą powodować przeszkody w interakcji,
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nieporozumienia, uprzedzenia i zachowania, które mogą być obraźliwe i mogą zmniejszyć szanse
na konstruktywne negocjacje.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Wymiar umiejętności negocjacyjnych i rozwiązywania konfliktów definiuje się jako zdolność do osiągnięcia kompromisu lub porozumienia oraz uniknięcia kłótni lub sporu. Zdolność do
osiągnięcia jak najlepszego wyniku; proces między dwiema lub więcej stronami, którzy szukają
rozwiązania wspólnego zagadnienia. Odnosi się także do identyfikacji problemów, do opracowywania i oceny opcji oraz do wdrożenia właściwych i dokładnych rozwiązań.
Osoba o wysokim poziomie negocjacji i umiejętności rozwiązywania problemów:
• posiada dobre umiejętności komunikacyjne
• myśli krytycznie
• jest realistyczna
• jest w stanie i dąży do samoregulacji
• jest pewna siebie
• jest zdeterminowana i posiada umiejętności podejmowania decyzji
• łatwo rozwiązuje problemy koncepcyjne
• jest wydajna
• posiada jasne umiejętności komunikacyjne.
Jako przyszli pracownicy, osoby o wysokim poziomie negocjacji i rozwiązywania problemów
koncentrują się głównie na wynikach i celach. Ważne jest dla nich to, że sprawy przebiegają
pozytywnie. Ludzie stają się dla nich ważni, jeśli są częścią tego celu, co sprawia, że będą bardziej
towarzyskie, jeśli wymaga tego cel. Zazwyczaj mają one „kameleoniczną” osobowość, zawsze
są zorientowane i skupione na wynikach. Robią to, co jest potrzebne, aby osiągnąć ten cel.
Wątpliwość to słowo, którego nie rozumieją. Są skutecznymi i proaktywnymi ludźmi z ambicjami
i skupiają się na wyłonieniu nowych i różnych wyzwań. Używają jasnych i użytecznych komunikatów, aby być zorganizowanym i nie tracić czasu.

3.6. Kompetencje przedsiębiorcze
Przedsiębiorczość jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na dobrostan społeczeństw.
Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości są głównymi źródłami zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i innowacji, promowania jakości produktów i usług, konkurencji i elastyczności gospodarczej. Jest to również mechanizm, dzięki któremu wiele osób wchodzi do głównego nurtu
społeczeństwa, wspomagając tworzenie kultury, integrację populacji i mobilność społeczną
(Hisrich, Langan-Fox, Grant, 2007).
Definicja przedsiębiorczości zależy od dziedziny w ramach której poszukujemy znaczeń tego
pojęcia. Przedsiębiorcy znajdują się we wszystkich zawodach: architektura, biznes, edukacja,
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inżynieria, prawo, medycyna i psychologia. Aby uwzględnić różne rodzaje zachowań związanych z przedsiębiorczością, możemy użyć jednej z definicji opisowych: „Przedsiębiorczość jest
procesem tworzenia czegoś nowego o istotnej wartości poprzez poświęcenie niezbędnego
czasu i wysiłku, przy założeniu towarzyszącego ryzyka i niepewności finansowej, psychicznej
i społecznej oraz otrzymanie wynikające z nich korzyści satysfakcji pieniężnej i osobistej” (RD
Hisrich, Peters, and Shepherd, 2010).
Przedsiębiorczość w znaczeniu ekonomicznym jest rozumiana jako proces poszukiwania
możliwości biznesowych w warunkach ryzyka (Ebert i Griffin, 2017). Schumpeter już w 1934
roku zdefiniował przedsiębiorców jako „osoby, które wykorzystują możliwości rynkowe poprzez
innowacje techniczne i / lub organizacyjne” (Schumpeter, 2008), co jest często przedstawiane
jako twórcze zniszczenie – nieodłączna cecha kapitalizmu. W płaszczyźnie psychologicznej
można dokonać charakterystyki osób przedsiębiorczych przez pryzmat motywów ich działania.
Schein (za: Klapwijk i Rommes, 2009) uznał przedsiębiorczość za jeden spośród ośmiu motywów
działania zawodowego nazywanych przez niego Kotwicami kariery. Kotwica kariery w modelu
Scheina, to unikalne dla danej osoby połączenie postrzeganej kompetencji zawodowej, motywów
i wartości. Ludzie mają zdaniem Scheina tendencję do pozostawania zakotwiczonymi w jednym
obszarze, co znajduje wielorakie odzwierciedlenie w ich karierze. Schein wykazał, że ludzie przedkładają wiodące motywy nad inne czynniki skłaniające do działania zawodowego. Jedną z kluczowych kotwic w karierze jest kreatywność przedsiębiorcza. Źródłem motywacji dla osób o wysokiej kreatywności przedsiębiorczej jest tworzenie czegoś nowego, co jest ich własnym dziełem.
Często wyrażają kreatywność przedsiębiorczą wnosząc nowe pomysły i starając się wskazywać
nowe perspektywy lub interesujące obiekty (za: Klapwijk i Rommes, 2009).
Warto zauważyć, że cechy i kompetencje przedsiębiorcy koncentrują się na przekraczaniu
granic własnych i innych. Bycie autonomicznym, samowystarczalnym i zmotywowanym do osiągania lepszych rezultatów od innych ludzi prowokuje do porównania z innymi i może prowadzić
do konkurencji niezwiązanej z socjalizacją. Silna potrzeba autonomii może również powodować
ryzyko alienacji społecznej i międzyludzkiej. Interpretacja zysków społecznych i zagrożeń wynikających z rosnącej orientacji na przedsiębiorczość zależy od wartości i celów społeczeństwa
oraz sposobu kształcenia i promowania kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży.
Kompetencje przedsiębiorcze badane za pomocą skal Drzewa Kariery pozwalają na opisanie
następujących wymiarów:
• Kompetencje strategiczne
• Rozpoznawanie szans
• Nawiązywanie kontaktów i relacje
• Kompetencje konceptualne
• Planowanie i organizacja
• Zaangażowanie
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3.6.1. Kompetencje strategiczne
Kompetencje strategiczne umożliwiają ludziom i organizacjom „reagowanie na sytuacje
kryzysowe na odpowiednim, adekwatnym poziomie i odpowiednią z nimi konfrontację (Hodgkinson i Sparrow, 2006, s. 1). Dzieje się tak mimo ograniczeń poznawczych. Kompetencje strategiczne są więc kluczowe do tego, by móc myśleć o wyznaczanych celach i działać zgodnie
z kierunkiem i zakresem, który przedsiębiorstwo czy organizacja zamierza przyjąć w dłuższym
terminie. Dzięki strategicznym kompetencjom, menedżerowie, planiści i decydenci mogą
w określonym kontekście podejmować decyzje dostosowane do dynamiki konkretnej sytuacji
(Wigboldus, 2009).
Hodginson i Sparrow (2006) zdefiniowali kompetencje strategiczne jako zdolność organizacji
(ich członków) do zdobywania, przechowywania, przywoływania, interpretowania i działania na
podstawie informacji istotnych dla długoterminowego przetrwania i dobrostanu organizacji.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Kompetencje strategiczne są określane jako wyznaczanie, ewaluacja i wdrażanie (realizacja)
długoterminowych strategii przyszłości firmy i jej inicjatyw. Prezentowane opisy podkreślają aspekt
wyznaczania celów i proaktywności, zdolność przekształcania wizji w działanie, ogólne zdolności
menedżerskie, umiejętności podejmowania decyzji, inicjatywę i niezależne myślenie. Myślenie
strategiczne jest silnie związane z kompetencjami poznawczymi, które są kluczowe dla strategicznych reakcji i dla umiejętności uczenia się i doskonalenia (Hodgkinson i Sparrow, 2006, s. 3).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Opis myślenia strategicznego obejmuje terminy, które wykorzystane zostały do opisu
zawodów opisanych w Drzewie Kariery. Profesjonaliści wykorzystujący kompetencje strategiczne wyznaczają cele i są proaktywni, mają zdolność przekształcania wizji w działanie, posiadają ogólne zdolności menedżerskie, umiejętności podejmowania decyzji, przejmowania inicjatywy i niezależnego myślenie.
Kompetencje strategiczne są ważnym wymiarem przedsiębiorczości, potrzebnym w przypadku wykonywania większości zawodów. Zawody, które wymagające myślenia strategicznego
to m.in. menedżerowie z różnych dziedzin przemysłu (kierownik ds. zaopatrzenia, kierownicy
ds. handlu detalicznego i hurtowego itp.), a także projektanci, planiści, specjaliści od reklamy
i marketingu, specjaliści ds. sprzedaży, ekonomiści itp.
Osoba o wysokim poziomie kompetencji strategicznych:
• potrafi wpływać na innych i przekonywać innych
• posiada umiejętność pracy w zespole
• ma zdolność kontrolowania własnych emocji i zachowań
• jest innowacyjna
• potrafi myśleć analitycznie i strategicznie
• potrafi rozwiązywać problemy
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•
•
•
•

jest aktywna
potrafi planować i organizować
jest pewna swoich decyzji
posiada ciekawość intelektualną

Oczekuje się, że osoby o wysokim poziomie kompetencji strategicznych jako przyszli pracownicy będą przekształcać decyzje i pomysły w działania i zachowania. Aby osiągnąć wysoki poziom
kompetencji strategicznych osoby takie powinny być dobrze zorganizowane i posiadać umiejętność przekonywania innych. Co więcej, osoby posiadające kompetencje strategiczne powinny
wspierać pracę zespołową, przezwyciężać problemy w organizacjach, powinny być proaktywne,
a nie reaktywne. Osoby o wysokim poziomie tych kompetencji myślą strategiczne i analityczne,
kontrolują swoje zachowania i uczucia w celu doskonalenia strategicznych działań organizacji.

3.6.2. Rozpoznawanie szans/okazji
Rozpoznawanie okazji zakorzenione jest w teorii przedsiębiorczości i zakłada, że osoby
używają określonego procesu kognitywnego by rozpoznać potencjał nowej możliwości biznesowej. Idea ta jest oparta na rozważaniu przeszłych doświadczeń, ryzyka i trendów rynkowych by
rozpoznać potencjał projektu biznesowego i podjąć decyzję dotyczącą tego projektu. Przedsiębiorczość łączy w sobie odkrycie, ewaluację i eksploatację możliwości, nowych produktów, usług
i procesów produkcyjnych; nowych strategii i form organizacji, nowych rynków dla produktów
i innych towarów, które dotychczas nie istniały (Sarasvathy i in., 2003). Zdolność rozpoznawania
szans w biznesie nie jest doceniana ekonomicznie. Z drugiej strony przedsiębiorcy rozpoznający
szanse grają główną rolę w tworzeniu biznesu. W wielu badaniach są oni porównani do menedżerów celem określenia głównych cech przedsiębiorców. W porównaniu do menedżerów,
przedsiębiorca powinien odkrywać możliwości i zasoby celem poprawy działań firmy i odniesienia sukcesu (Baron, 2004, 2007; Kaish i Gilad, 1991; Shane, 2003).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zdolność rozpoznawania okazji została określona jako możliwość zdobywania i systematyzowania zasobów operacyjnych potrzebnych by rozpocząć i rozwinąć nowe przedsięwzięcie,
zdolność rozpoznawania i widzenia zalet nowych możliwości. Okazje biznesowe wynikają
z różnic w obrębie przekonań różnych osób o wartości posiadanych lub dostrzeganych zasobów.
Okazje i szanse polegają również na umiejętności efektywnego przekształcania wniesionego
wkładu na oczekiwany rezultat lub produkt (Alvarez i Busenitz, 2001). Kuriloff i Hemphill (1983)
podkreślają, że rozpoznawanie okazji jest kluczowe dla bycia przedsiębiorcą. Głównym źródłem
nowych pomysłów biznesowych są: inwencja, dążenie do zysku, obserwacja trendów społecznych, obserwacja braków u innych, obserwacja dostępności określonych produktów, odkrywanie nowych zastosowań zwyczajnych rzeczy, itp.
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Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność rozpoznawania okazji charakteryzują się następującymi cechami: umiejętnością realizacji potencjalnych projektów, rozpoznawaniem i wykorzystaniem możliwości, proaktywnością. Rozpoznawanie okazji jest podstawową cechą w zawodach takich jak np.: kierownik sprzedaży, kierownik zaopatrzenia, kierownik działu płac, agenci
sprzedaży i brokerzy, nauczyciele i pedagodzy.
Osoba o wysokim poziomie zdolności rozpoznawania okazji:
• potrafi rozpoznać, stworzyć i wykorzystać szanse,
• ma wizję przedsiębiorcy,
• jest innowacyjna,
• jest proaktywna,
• buduje sieci relacji i utrzymuje pozytywne relacje,
• jest otwarta na doświadczenia,
• ma zdolności myślenia abstrakcyjnego (potrafi dostrzec wzorce i relacje między
informacjami).
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie zdolności rozpoznawania okazji
cechuje się wizją przedsiębiorcy, jest proaktywna, innowacyjna, potrafi odkrywać okazje, nie
obawia się podejmowania ryzyka i wykorzystywania możliwości. Taka osoba ma dobre postrzeganie okazji, buduje sieci społeczne (na przykład używa sieci społecznościowych, żeby dostrzec
okazje), posiada uprzednią wiedzę opartą na doświadczeniu (uczy się na własnych błędach, ma
szeroką wiedzę w danej dziedzinie), ma poczucie własnej skuteczności (radzi sobie z różnymi
sytuacjami, wymaganiami i czuje, że ma kontrolę w każdej sytuacji) (Wang, Ellinger, Wu, 2013).

3.6.3. Nawiązywanie kontaktów i relacje
Nawiązywanie kontaktów i relacje to jedna z podgrup umiejętności przedsiębiorczych.
Kluczowe znaczenie dla tego wymiaru mają umiejętność współpracy i wchodzenie w interakcje
z innymi. Nawiązywanie kontaktów i relacje są ważne zarówno dla organizacji współpracy
w zespole, planowaniu pracy dla całej instytucji, jak i wyznaczaniu zadań poszczególnych osób.
Można je definiować jako indywidualną próbę rozwoju i utrzymania zarówno osobistych jak
i zawodowych relacji z innymi współpracownikami. Celem tych relacji jest czerpanie wzajemnych
korzyści dla kariery zawodowej, jak i życia prywatnego (Forret, Dougherty, 2001). Nawiązywanie
kontaktów jest pozytywnie powiązane z szeregiem wyników w życiu zawodowym, sukcesem
w budowaniu kariery, poszukiwaniem pracy, rekrutacją i promocją zatrudnienia oraz wydajnością pracy. Nawiązywanie kontaktów jest również głównym sposobem na poprawę kapitału
społecznego. Efektywne relacje opierają się na zaufaniu i rozwijają się w czasie (Janasz, Forret,
2008). Jest również ważną umiejętnością menedżerską obok udzielania się społecznego, agitowania i interakcji z osobami spoza organizacji (Robbins, Judge, 2015).
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Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Nawiązywanie kontaktów i tworzenie relacji jest definiowane w Drzewie Kariery jako
tworzenie sieci kontaktów i wspieranie biznesu poprzez korzystanie z kontaktów i koneksji, umiejętności perswazyjne, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów oraz ogólne umiejętności interpersonalne. Nawiązywanie kontaktów i tworzenie relacji tworzą kontekst współpracy i zaufania
między osobami lub osoby do grupy. Definicja ta opiera się na definicji Forreta i Dougherty’ego
(2004) dotyczącej tworzenia sieci relacji. Oznacza to, że rozwijanie i utrzymywanie osobistych
relacji z tymi, którzy mają potencjał, pomaga im w pracy lub karierze.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Kompetencje wyjaśniające wymiar nawiązywania i tworzenia relacji to m.in. umiejętność
budowania relacji, bycie asertywnym, przekonującym, komunikatywnym i uspołecznionym.
W badaniach Drzewem Kariery stosowane są również kompetencje związane z zarządzaniem, takie jak zarządzanie zespołem, przywództwo ludziom, motywowanie i rozwiązywanie
problemów interpersonalnych.
Nawiązywanie kontaktów i tworzenie relacji to podstawowy wymiar zawodów, takich jak:
specjaliści z dziedziny public relations, specjaliści od sprzedaży, specjaliści ds. reklamy i marketingu, psychologowie i aktorzy.
Osoba o wysokim poziomie umiejętności związanych z nawiązywaniem relacji:
• utrzymuje osobiste i zawodowe zainteresowania
• pielęgnuje kapitał społeczny
• dobrze współpracuje
• jest przekonujący
• posiada ogólne umiejętności interpersonalne
• jest uspołeczniony
• jest ekstrawertykiem
• odbiera i udostępnia informacje
Jako przyszły pracownik, osoba o wysokich umiejętnościach w zakresie komunikacji
i kontaktów łatwo tworzy sieci kontaktów i może przynieść wiele firmie. Jego kapitał społeczny
i relacje pomagają mu prowadzić interesy, znaleźć wsparcie. Otrzymuje wiele informacji, dlatego
może być ważnym atutem firmy. Osoby, które mają umiejętności tworzenia relacji, są przekonujące i dobrze pracują w zespole. Potrafią współpracować i są godne zaufania.

3.6.4. Kompetencje konceptualne
Kompetencje konceptualne są definiowane jako zdolność myślenia kreatywnego, analizowania i rozumienia złożonych i abstrakcyjnych pojęć. Posługując się szerokim wachlarzem umiejętności konceptualnych, menedżerowie najwyższego szczebla powinni być w stanie patrzeć na
swoją organizację holistycznie (jak na całość), dostrzegać powiązania między poszczególnymi
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działami firmy i rozumieć w jaki sposób firma wkomponowuje się i wpływa na całkowity kontekst,
w którym istnieje (Business Dictionary, 2016). Myślenie konceptualne jest określane jako zdolność do identyfikowania wzorców lub powiązań między sytuacjami, które nie są powiązane
w sposób oczywisty i identyfikowania kluczowych lub podstawowych czynników w sytuacjach
skomplikowanych (Spencer, 1997, s. 10). By odnieść sukces na globalnym, konkurencyjnym
i trudnym rynku, organizacja powinna zatrudnić menedżerów o intelektualnych zdolnościami
wizualizowania tego, co nie jest oczywiste i delegowania zadań wdrażających strategie do menedżerów szczebla wykonawczego. (Greeno, Riley i Gelman, 1984)
Jedną z kompetencji charakteryzujących strukturę w zadaniach poznawczych jest kompetencja konceptualna. Uwzględnia ona rozumienie ogólnych zasad obszaru zadania, które ograniczają i uzasadniają właściwe wykonanie zadania (por. El-Dali, 2015). Resnick (2007) podkreśla
jak zdolność myślenia twórczego i używania zestawu rozwiniętych umiejętności konceptualnych
jest kluczowa dla odniesienia sukcesu w gwałtownie zmieniającym się społeczeństwie. Zdolność
ta jest ważna zarówno w życiu zawodowym jak i w życiu prywatnym. Brinckman (2008) opisuje
kompetencje konceptualne jako: zdolność tworzenia modeli biznesowych, ustanawiania celów,
strategii, priorytetów, planów operacyjnych (s. 43). Podkreśla on, że myślenie konceptualne nie
koniecznie oznacza wysoki stopień innowacyjności, a jest wynikiem planowanego, usystematyzowanego przebiegu zdarzeń. Postrzega umiejętności w zakresie przedsiębiorczości jako powiązane z kompetencjami konceptualnymi, ale różne od nich. Nawiązuje w ten sposób do autorów,
którzy twierdzą, ze zdolności w zakresie przedsiębiorczości uwzględniają innowacyjność.
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Kompetencje konceptualne są opisywane w Drzewie Kariery jako umiejętność podejmowania decyzji, zdolność przyswajania i rozumienia złożonych informacji, zdolność i wrażliwość
na samodoskonalenie, wynikające z uczenia się na błędach i również jako innowacyjność ukierunkowana na rozwój biznesu i ochronę przed ryzykiem. Wymieniane jest również powiązanie
kompetencji konceptualnych z myśleniem krytycznym, realistycznym i twórczym, byciem innowacyjnym i posiadaniem ciekawości intelektualnej. Kompetencje percepcyjne są mocno związane ze zdolnością bycia innowacyjnym i tworzenia nowych idei, posiadaniem wiedzy z zakresu
finansów, oraz byciem zdolnym do rozwiązywania problemów. Definicja w sposób eklektyczny
łączy naturalistyczne rozumienie kompetencji konceptualnych (Satne, 2014) z modelami interpretacyjnymi i kazuistycznymi. Implikuje, że kompetencje konceptualne są rozumiane jako
nabyte społecznie.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
W Drzewie Kariery użyto różnych pojęć dla wyrażenia kompetencji konceptualnych. Opis
kompetencji konceptualnych zawiera pewne pojęcia operacyjne, które używane są w opisie
zawodów. Kompetencje konceptualne określono jako zdolność do rozumienia pojęć i koncepcji,
zdolność do myślenia krytycznego, realistycznego i twórczego, jako bycie innowacyjnym i przejawianie ciekawości intelektualnej. Kompetencje konceptualne są ważne dla zawodów, które
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wymagają wiedzy finansowej, zdolności wprowadzania innowacji i tworzenia nowych idei
w procesie konceptualnego rozwiązywania problemów. Kompetencje konceptualne są kluczowe
w zawodach takich jak: główny księgowy, kierownik sprzedaży, kierownik organizacji opieki
społecznej, kierownik sprzedaży w handlu detalicznym i hurtowym.
Osoba o wysokim poziomie kompetencji konceptualnych:
• myśli krytycznie
• jest realistą
• jest zdolna do i kieruje się autokorektą
• myśli krytycznie
• jest innowacyjna
• prezentuje ciekawość intelektualną (poznawczą)
• jest zdolna do wprowadzania innowacji i rozwijania nowych idei
• demonstruje wiedzę finansową
• z łatwością rozwiązuje problemy konceptualne
Oczekuje się, że jako przyszły pracownik, osoba o wysokim poziomie kompetencji konceptualnych będzie w stanie radzić sobie z różnymi wyzwaniami i problemami w czasie ich występowania lub nawet, będzie w stanie przewidzieć nadchodzące problemy. Być kompetentnym
konceptualnie oznacza być zdolnym do rozpoznania, prawidłowego określenia i sklasyfikowania problemu i rozpatrywania problemu w kontekście. Ważnym jest postrzeganie wyzwań
i problemów pod różnym kątem by wybrać właściwe podejście i wdrożyć je. W trakcie tych
działań jest istotne by reagować na zmiany bądź bodźce generowane przez problem i jego
rozwiązanie. Wreszcie, osoba rozumiejące koncepcje I pojęcia dokonuje oceny zaistniałego
zdarzenia i dokonuje refleksji dotyczącej tego czego z danej sytuacji można było dowiedzieć się
o problemie i o sobie samym.

3.6.5. Planowanie i organizacja
Umiejętności planowania i organizowania obejmują określenie celów i priorytetów podczas
wykonywania zadań czy fragmentów projektu oraz uzgadnianie potrzebnego działania, terminów
i zasobów, które mają być wykorzystane. Sprawne planowanie i organizowanie, to zdolność
niezbędna dla skoordynowania działania grupy ludzi w czasie w najbardziej opłacalny i wydajny
sposób, umożliwiający osiągnięcie założonych celów. Jest to też umiejętność wyznaczania kolejnych etapów działania i procedur wymaganych do osiągnięcia celów. Plan określa, co należy zrobić,
aby osiągnąć pożądany stan końcowy (Harvard University Competency Dictionary, 2016).
Planowanie i organizowanie są istotnie powiązane z innymi kompetencjami na bardzo
podstawowym, fizjologicznym poziomie. Przykładowo Tirapu i współpracownicy (Tirapu et
al., 2002) wykonali badania dotyczące neurokognitywnej struktury kompetencji związanych
z planowaniem i organizowaniem za pomocą testu „Wieże Hanoi”, znanego też jako „Wieże
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Londynu”. W tym zadaniu uczestnicy muszą planować kolejne czynności i grupować / organizować elementy w celu odtworzenia układu podanego we wzorze. Niskie wyniki w testach tego
typu mogą wskazywać na brak zdolności do planowania i organizowania. Rezultaty badań wskazują, że planowanie i organizowanie są powiązane strukturalnie z korą przedczołową a funkcjonalnie łączą się w wiązce funkcji wykonawczych z pamięcią roboczą, kontrolą uwagi, przetwarzaniem sygnałów somatycznych i sądami społecznymi.
Badania przeprowadzone przez Stussa i Alexandra (2000) oraz przez Andersona (2002)
wskazują na istnienie czterech poziomów funkcji wykonawczych, które określają zdolność planowania i organizacji. Są to:
• kontrola uwagi, która obejmuje selektywną uwagę i samoregulację;
• szybkość przetwarzania informacji, płynność i efektywność;
• elastyczność poznawcza, pamięć robocza, uwaga podzielna;
• stanowienie celów, planowanie, organizowanie informacji.
Eksperyment z przeprowadzony przez Matute i współpracowników (Matute et al., 2008)
w grupie uczniów w wieku 5-16 lat wskazuje, że precyzja planowania i organizacji występuje już
u dzieci w wieku 9-10 lat, a od 15 roku życia zdolności planowania i organizacji zbliżają się do
posiadanych przez dorosłych. Zelazo i in. (2002) podkreślają, że w młodszym wieku zdolności
wykonawcze także są obecne, ale są jeszcze niedojrzałe, wyodrębniając się dopiero z biegiem
lat w niezależny funkcjonalnie system. Należy przy tym pamiętać, że większość badań przeprowadzonych w celu oceny zdolności planowania i organizacji jest oparta na zliczaniu poprawnych odpowiedzi lub liczby trafień uwzględniających całkowitą liczbę ruchów (Espy i in., 2001).
Badania prowadzone w innej metodyce prowadzą do odmiennych wniosków, np. badania
z wykorzystaniem wspomnianego wcześniej testu „Wieże Hanoi” (Anderson et al., 1996).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Planowanie i organizowanie zostały zaliczone w Drzewie Kariery do kompetencji przedsiębiorczych i są definiowane jako porządkowanie i grupowanie różnych wewnętrznych i zewnętrznych
zasobów ludzkich, fizycznych, finansowych i technologicznych, w tym np. budowanie zespołów,
instruowanie pracowników, szkolenie i kontrolowanie. Planowanie i organizowanie należy do
grupy zdolności specjalnych i umiejętności osobistych, które mogą wspomagać ważnych aktywności przedsiębiorcze. W definicji planowania i organizowania mieszczą się także zdolności do
ustalania celów, kierunków działania, określania rozwiązań, tworzenia ładu i stałości, strategii,
ale też elastyczności i hamowania działań impulsywnych (Davidson et al., 2006).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Planowanie i organizacja to typowe działania menedżerów na poziomie średnim. Mintzberg zaklasyfikował planowanie i organizację w swoim modelu 10-ciu ról zarządzania do
kategorii decyzyjnej, jako działanie charakterystyczne dla roli osoby rozdzielającej zasoby
(Mintzberg, 2013). Kompetencje i kwalifikacje osób przedsiębiorczych posiadających wysoko
rozwinięte umiejętności planowania i organizowania opisane w Drzewie Kariery to: umiejętności
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organizacyjne, zdolność do animowania i organizowania pracy zespołowej, dyscyplina, samodyscyplina, sprawne organizowanie swoich czynności. Sprawne planowanie i organizowanie przejawia się także w efektywności prowadzenia rejestrów biznesowych, umiejętnym zarządzanie
dokumentacją, np. charakterystykami zadań zawodowych, skalowaniem i standardowymi arkuszami operacji w zarządzaniu jakością w modelu Six Sigma, umiejętnościami technicznymi,
obsługą pojazdów mechanicznych, orientacją geograficzną w trasach i terenie oraz utrzymywaniem sprawności fizycznej.
Umiejętności planowania i organizowania są kluczowe w zawodach związanych z zarządzaniem, ale także dla projektantów graficznych, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, administracji biznesowej, prawników, bibliotekarzy, filozofów, matematyków, artystów, inżynierów
i w profesjach sportowych.
Osoba o wysokim poziomie umiejętności planowania i organizacji:
• posiada umiejętności organizacyjne;
• łatwo komunikuje się z innymi;
• sprawnie analizuje informacje;
• jest w stanie pracować w zespołach;
• współpracuje i podejmuje kompromisy;
• jest samodzielna i zdyscyplinowana;
• przykłada wagę do zarządzania sobą i zasobami w czasie;
• rozwiązuje konflikty i problemy.
Osoba o wysokim poziomie umiejętności planowania i organizacji w przyszłej pracy będzie
sobie dobrze radziła ze złożonymi zagadnieniami i sprawnie analizowała sytuację z różnych
punktów widzenia. Będzie w stanie uwzględniać rolę zasobów materialnych, jak i niematerialnych. Umiejętności planowania i organizacji są potrzebne we wszystkich zawodach, jednak
największe znaczenie mają na średnim i wyższym szczeblu zarządzania. Sprawność planowania
i organizowania wpływa w równym stopniu na zarządzanie karierą, jak i umiejętności organizowania i porządkowania swojego życia osobistego Osoby o wysokim poziomie umiejętności
planowania i organizowania lepiej radzą sobie z życiem.

3.6.6. Zaangażowanie
Zaangażowanie jest jedną z kompetencji przedsiębiorczych. Dla poziomu zaangażowania
istotne są siła ego, odwaga osoby, pełniona rola i struktura społeczna. Zaangażowanie może
być zdefiniowane jako siła motywacji do wypełniania zadań związanych z pełnioną przez osobę
rolą (Burke i Reitzes, 1991). Zaangażowanie może dotyczyć różnych przedsięwzięć i łączyć się
z różnymi rodzajami działań, organizacjami lub współpracownikami (Burke, Reitzes, 1991).
Zaangażowanie organizacyjne i zaangażowanie w karierę są tymi, które są najszerzej omawiane
w literaturze z zakresu przedsiębiorczości. Zaangażowanie organizacyjne jest określane jako
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stopień identyfikacji osoby z daną organizacją i jej celami oraz pragnie pozostania w tej organizacji (Robbins i Judge, 2015). Zaangażowanie w karierę jest różne od zaangażowania organizacyjnego. Może być określane jako motywacja do pracy w wybranej roli zawodowej, przywiązanie
do niej i identyfikacja z jej celami (Blau, 1985). Zarówno w zaangażowaniu w karierę jak i organizacyjnym osoby wolą zwykle pozostać w obecnej organizacji i na obecnej drodze rozwoju zawodowego i przyjmują, że jest to zachowanie warte podjęcia ryzyka. Dodatkowe korzyści płynące
z zaangażowania w daną rolę, organizację bądź współpracę wpływają na dalsze zachowanie
i pracę osoby (Burke i Reitzes, 1991).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Zaangażowanie jest zdefiniowane w Drzewie Kariery jako przekonanie i wiara, która sprawia,
że osoba rozwija się w biznesie, jest to dążenie do kontynuowania działań i rozwoju. Posiadanie
pozytywnego stosunku do siebie i prowadzonego biznesu, który jest postrzegany jako obiecujący i warty podjęcia ryzyka również wyjaśniają wymiar zaangażowania. Ta definicja jest zbieżna
z definicją zaangażowania jako chęcią zaangażowania się w kooperację z partnerem bez ciągłego
zabiegania o bezpieczeństwo własnych działań. Zaufanie do drugiej strony jest ważne w zaangażowaniu (Fink, Harms, Kraus, 2008).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji ważnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Zaangażowanie jest szczególnie niezbędne w niektórych zawodach, aby odnieść sukces,
stąd też pewne kompetencje i kwalifikacje zostały zamieszczone w Drzewie Kariery, by wyrazić
wymiar zaangażowania. Pojęcia takie jak odwaga, gotowość do podejmowania ryzyka, osobiste
zaangażowanie, zaangażowanie w wyznaczone cele, pozytywny stosunek i wiara we własne
zdolności i powodzenie organizacji są używane w charakterystyce zawodów. Zaangażowanie
jest kluczowym wymiarem w zawodach takich jak np.: kierownik sprzedaży, agent biur nieruchomości, producent filmowy, literat, trener sportowy, doradca, dziennikarz, pilot statków
powietrznych, itp.
Osoba o wysokim poziomie kompetencji zaangażowania:
• jest ukierunkowana na cel i zdeterminowana,
• jest pewna swoich decyzji,
• potrafi działać w sytuacjach konfliktu i rozwiązywać je,
• identyfikuje się z osobistymi zasadami,
• dąży do osiągnięć,
• jest zmotywowana, pokazuje chęć poniesienia wysiłku i poświęcenia energii by pokonać
przeszkody,
• jest oddana, zaangażowana i odpowiedzialna w pracy,
• jest zobowiązana w stosunku do organizacji
• czuje się emocjonalnie związana z organizacją.
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Jako przyszli pracownicy, osoby o wysokim poziomie zaangażowania są głęboko włączone
w życie firmy. Te osoby charakteryzują się optymizmem i odpornością. Ponadto, są zmotywowane do dodatkowego wysiłku by osiągnąć sukces i nie powinny się wahać by przedsięwziąć
ważne działania i podjąć decyzje które mają względnie długoterminowe implikacje. Takie osoby
powinny wierzyć w to, że lojalność jest ważna i mieć poczucie moralnego obowiązku pozostania
w organizacji, powinny być zdeterminowane, by osiągać zamierzone wyniki. Osoby, które mają
wysoki poziom zaangażowania powinny być pewne swoich decyzji i powinny wykonywać zadania,
wdrażać strategie i osiągać skutki ważne biznesowo. Dodatkowo, osoby te powinny być zadowolone z faktu, że ich dalsza kariera zawodowa będzie związana z organizacją, dla której pracują.

3.7. Uzdolnienia poznawcze
Zdolności poznawcze modyfikują ludzką wiedzę o środowisku, a w konsekwencji wpływają
na ludzkie zachowanie. Umysł nie konstruuje biernie swojej wiedzy o świecie, lecz ją tworzy,
budując symbole i przetwarzając informacje. Istotne dla funkcjonowania zawodowego zdolności
poznawcze to pamięć, koncentracja i podzielność uwagi, zdolności numeryczne, wyobraźnia
przestrzenna.
Wyobraźnia przestrzenna jest niezbędna do planowania i przewidywania (np. jak zaplanować drogę ze szkoły do restauracji). Pomaga także porównywać ze sobą przedmioty. Wysokie
zdolności przestrzenne często są diagnozowane wraz z zainteresowaniami sportowymi, a treningi
wyobrażeniowe są elementami treningów sportowców. Dotyczą one wyobrażania sobie pozycji
i ruchu piłki w golfie lub poszczególnych elementów układu w gimnastyce artystycznej. Pełnię
kluczową rolę przede wszystkim w efektywności sportowców lekkoatletycznych. Z kolei pomiar
zdolności uwagi jest niezwykle przydatny w diagnozie kompetencyjnej pilotów, kierowców, inżynierów ruchu i innych zawodów, związanych bezpośrednio z transportem.
Zdolności numeryczne są istotnym czynnikiem inteligencji ogólnej. Warto je diagnozować
w Drzewie Kariery łącznie ze zdolnościami przywódczymi. Pełnią także istotną rolę w powodzeniu
zawodowym osób o zainteresowaniach: nauka, inżynieria, architektura, administracja. Trójpierścieniowa teoria zdolności Renzulliego zakłada, że o osoby uzdolnione reprezentują wysokie
wyniki w 3 obszarach: 1) ponadprzeciętne ogólna inteligencja (w tym zdolności numeryczne,
pamięć, uwaga), 2) motywacja i wytrwałość, 3) twórczość. Wszystkie te kompetencje mogą być
mierzone testami Drzewa Kariery.
W tym rozdziale omówiono także kwestionariusz postawy twórczej. Kreatywność odgrywa
kluczową rolę w przedsiębiorczości – w zasadzie można rzecz, że jest jej nieodzownym warunkiem. Wysokie wynik w skali postawy twórczej powinny być także powiązane z pomiarem
wartości i zainteresowań artystycznych.
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3.7.1. Koncentracja uwagi
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery i metody pomiaru
Uwaga jest kognitywnym procesem selekcji informacji, ich redukcji, koncentracji tylko na
wybranym aspekcie. W efekcie człowiek przetwarza wyłącznie cześć informacji, która do niego
dociera (Kahneman, 1973; Maruszewski, 2011). Osoby z wysoką koncentracją uwagi są w stanie
bardzo długo skupiać się na wybranym aspekcie i nie ulegać zakłóceniom.
Jednym z najbardziej znanych eksperymentów w psychologii na przełomie dziesiątek lat jest
badanie przeprowadzone przez Stroopa, odnoszące się właśnie do selekcji uwagi. Stroop (1935)
prosił badanych o przeczytanie słowa lub nazwanie koloru w 4 sytuacjach eksperymentalnych,
w których bodźce były spójne lub niespójne np. przeczytanie słowa „czarne” napisanego czerwonym kolorem; przeczytanie słowa „czarne” napisanego czarnym kolorem; nazwanie koloru
w słowie „czarne” napisanego czerwonym kolorem; nazwanie koloru w słowie „czarne” napisanego czarnym kolorem. Najtrudniejszą czynnością dla badanych okazało się nazywanie kolorów
w sytuacjach kiedy bodźce były niespójne, gdyż – uproszczając sytuację badawczą – była to
czynności nieautomatyczna z dystraktorem. Badania Stroopa zapoczątkowały serię badań nad
selektywnością uwagi, a także pierwsze próby pomiaru diagnostycznego.
Na klasycznej już procedurze badanie selektywności, ciągłości, przeszukiwania pola opiera
się Test Bourdona (wśród ciągu liter, badany miał za zadanie wybrać wskazaną), Toulousa Pierona
(wyszukiwanie znaków), Test Kreaplina (rachunkowy) (Matczak, 1994). W testach tego rodzaju
należy wyszukać ściśle określony element. Sama czynności zazwyczaj jest prosta a reguły zadania
bardzo konkretnie określone. Trudność stanowi przede wszystkim tempo pracy, ilość i układ
dystraktorów, czas zadania, konieczność utrzymywania ciągłej uwagi podczas całego testu. Na
tej klasycznej procedurze opiera się test zawarty w baterii Drzewo Kariery. Wykorzystuje on
materiał niewerbalny, abstrakcyjny, ze względu na swoją neutralność kulturową.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji istotnych dla zawodów opisywanych w Drzewie Kariery
Kluczowe funkcje uwagi polegają na przeszukiwaniu pola percepcyjnego, selektywności,
czujności i podzielności. Dzięki selektywności koncentrujemy się na wybranym ciągu informacji,
ignorując inne. Ma to miejsce chociażby podczas jazdy samochodem, kiedy kierowca skoncentrowany na drodze, nie widzi otoczenia w taki sposób, w jaki uważny podróżujący, który nie
kieruje pojazdem. Z kolei czujności uwagi człowiek zawdzięcza możliwość reagowania w nietypowych sytuacjach. W języku psychologii poznawczej czujność określa się jako oczekiwania na
sygnał i długie ignorowanie zakłócającego szumu. Jest to cecha uwagi szczególnie przydatne np.
pilotom samolotów pasażerskich, obsługujących długie dystanse, trasy transatlantyckie. Dzięki
kolejnej cesze uwagi – przeszukiwaniu pola percepcyjnego – człowiek jest w stanie przeszukać
ofertę wycieczek w biurze podróży, zignorować dystraktory (wycieczki w lokalizacjach, cenach
nieinteresujących), a skupić się wyłącznie na wybranym założonym kryterium (Cherry, 1953,
Treisman, 1986, Maruszewski, 2011). Jedną z nieocenionych funkcji uwagi jest też podzielność,
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umożliwiająca wykonywanie więcej niż jednego czynności w tym samym momencie poprzez
dystrybucję kognitywnych zasobów (Kahneman, 1973, Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2013 ).
Koncentracja uwagi jest istotną kompetencją dla takich zawodów jak księgowi, specjaliście podatkowi, matematycy i fizycy, biolodzy i chemicy, mechanicy, elektrotechnicy, pracownicy produkcyjni i operatorzy maszyn, dentyści, pracownicy laboratoriów chemicznych, prawnicy, sędziowie, dziennikarze, pracownicy planów filmowych, elektrycy, inżynierowie statków,
oficerowie statków, maszyniści, detektywi, pracownicy administracji, fotografowie, projektanci
i wykonawcy instrumentów muzycznych, kontrolerzy lotów i piloci zwłaszcza lotów transatlantyckich, gdzie koncentracja uwagi staje się wręcz kluczową kompetencją.

3.7.2. Pamięć
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery i metody pomiaru
Pamięć to proces rejestrowania, przechowywania oraz odtworzenia doświadczenia.
Kluczowym zadaniem pamięci jest odnajdowanie związków pomiędzy zapamiętanymi danymi
(tzw. pamięć operacyjna) (Baddeley, 1998).
Test Pamięci w baterii Drzewo Kariery mierzy pojemność wzrokowej pamięci krótkotrwałej.
W odniesieniu do modelu pamięci Baddeleya-Hitcha, pamięć operacyjna to rodzaj systemu
uwagi (centralnego ośrodka wykonawczego), który wspomaga dwa podsystemy: wzrokowy
(zapis wzrokowo–przestrzenny) oraz werbalny (pętla fonologiczna). Rdzeniowi systemu podporządkowane są dwa podsystemy, którym zlecane są zadania związane z krótkotrwałym przechowywaniem informacji. Dzięki temu pojemność ośrodka wykonawczego jest zwalniana dla zadań
wymagających przetwarzania danych, szukania związków.
Osoby w wysokim poziomem procesów pamięciowych mają dobrą pamięć wzrokową
i dzięki temu są w stanie skutecznie przetwarzać dane wzrokowe.
Konstrukcja testu opiera się na procedurze, rozwijanej przez Jacobsa już w 1887 roku!
(Baddeley, 1998). Badany powtarza z pamięci coraz dłuższe serie elementów. Jeśli pomyli się 3
krotnie w serii o danej długości, test automatycznie się kończy. Większość ludzi powtarza około
7 cyfr, ale zdarzają się tacy, którzy są w stanie zapamiętać serie wyłącznie 4-elementowe lub
10-elementowe. Maruszewski przeanalizował dane dotyczące pojemności, formatu, wrażliwości
na zapominanie pamięci długotrwałej oraz krótkotrwałej. Donosi, że umysł ogrania w pamięci
krótkiej około 7 elementów, plus minus 2, zaś pamięć długotrwała to zasób nieograniczony
(Maruszewski, 2011).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji istotnych dla zawodów opisywanych w Drzewie Kariery
Dobry poziom pamięci jest określany często potocznie jako dobra pamięć, pamięć
elementów, pamięć wzrokowa.
Pamięć jest istotną kompetencją w takich zawodach jak chemicy, lekarze, weterynarze,
farmaceuci, nauczyciele szkolni i nauczyciele akademiccy, prawnicy (sędziowie, adwokaci,
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radcy), finansiści, dziennikarze, a także psychologowie, pracownicy socjalni, tłumacze językowi,
aktorzy, choreografowie, muzycy, historycy, filozofowie, kucharze.

3.7.3. Rozumowanie numeryczne
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery i metody pomiaru
Myślenie to skomplikowany proces umysłowy, który polega na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych danych. Transformacja dokonuje się za pomocą
różnych operacji umysłowych tj.: wnioskowania, rozwiązywania twórczego problemów, sądzenia
(Zimbardo, 1999).
Rozumowanie numeryczne polega na odnajdywanie zależności pomiędzy liczbami oraz
wykrywanie praw rządzących układami liczb. Zdolność ta jest czymś więcej aniżeli sprawdzeniem wiedzy dotyczącej arytmetyki, gdyż sprawdza także logiczne myślenie. Jest jedną z miar
inteligencji ogólnej, wymieniane często jako tzw. zdolność szczegółowa zarówno w koncepcji
inteligencji Thurstona czy Cattela. Rozumowanie numeryczne zawiera wysokie ładunki czynnika
„g” w analizach czynnikowych (Brooks, Pui, 2010, Johnson-Laird, 2006, Matczak, 1994; Matczak,
1992, Nosal, 1990, Stricker, Rock, 1987).
Wysoki poziom rozumowania numerycznego oznacza bardzo dobre zdolności logicznego
myślenia i operowania liczbami.
Zadania rozumowanie numerycznego mają charakter zadań wymagających podstawowych
działań arytmetycznych, nie tylko jednak dodawania czy odejmowania, uwzględniając także
na przykład pierwiastkowanie. Jeśli byłyby proste, wymagały bardziej liczenia aniżeli wnioskowanie i byłoby ich wiele, nabierały by charakteru testu uwagi. Jeśli byłyby wyjątkowo trudne
arytmetycznie, nie koniecznie wymagające logicznego myślenia – testu osiągnięć. Kluczowy
jest więc dobór odpowiedniego poziomu trudności zadania i wymóg wyciągania wniosków. Im
bardziej wzrasta matematyczna trudność zadania, tym coraz większy związek ma badane rozumowania na materiale symbolicznym ze zdolnościami liczbowymi (Matczak, 1994). Wykrywanie
zasad w konstrukcji serii liczb były stosowane m.in. w Skali Wechslera, skali GRE, testach Mensy
(Wechsler, 1939, Stricker, Rock, 1987). Zastosowany w baterii Drzewo Kariery sposób prezentacji graficznej serii został zaczerpnięty z warsztatów Cartera, Russela (2006), których celem jest
rozwijanie inteligencji ogólnej.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji istotnych dla zawodów opisywanych w Drzewie Kariery
Do charakterystyki zawodów, wysoki poziom rozumowania numerycznego jest wyrażany
za pomocą różnych terminów, m.in.: zdolności analizy (informacji numerycznych), logiczne
myślenie, rozwiązywanie problemów (matematycznych), zdolności arytmetyczne.
Rozumowanie numeryczne jest istotną kompetencją dla realizacji zadań w takich zawodach jak: księgowi, specjaliści podatkowi, handlowcy, koordynatorzy dostaw, kierownicy
sklepów, managerzy sprzedaży, fizycy, matematycy, astronauci, statystycy, biolodzy i zawody
im pokrewne, wszelcy inżynierowie, osoby związane z budownictwem (architekci, architekci
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3.7.4. Uwaga podzielna
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery i sposoby pomiaru
Procesy kognitywne tworzą i modyfikują wiedzę człowieka o otaczającej go rzeczywistości,
a w konsekwencji bezpośrednio wpływają na ludzkie zachowanie. Umysł nie buduje wiedzy
o świecie w sposób pasywny, czyli przyjmując po prostu bodźce sensoryczne. Wręcz przeciwnie,
jest bardzo aktywny, przetwarza bodźce, tworzy symboliczne struktury i interpretuje to, co do
niego dociera (Maruszewski, 2011).
Procesy uwagi podzielnej są dystrybucją ograniczonych zasobów mentalnych (Kahneman,
1973). Teorie jak i pomiary uwagi podzielnej dotyczą zazwyczaj kosztów wykonywania zadań
równoległych. Osoby w wysokimi zdolnościami uwagi podzielnej potrafią w tym samym
momencie zajmować się więcej niż jedną aktywnością. Najczęściej także skutecznie przerzucają
w szybkim tempie swoją uwagę z jednej czynności na drugą.
Jedną z procedur badawczych są tzw. zadania podwójne (Baddeley, Chincotta i Adlam,
2001; Duff i Logie, 2001). W baterii Drzewo Kariery wykorzystano procedurę Hunta i Lansman
(1982) zwaną „od łatwego do trudnego”. Badany wedle tego schematu badawczego wykonuje
zadanie priorytetowe o wzrastającym poziomie trudności, przy jednoczesnym wykonywaniu
zadanie doładowującego. Procedura ta zakłada istnienie tzw. punktu załamania, czyli momentu,
w którym poziom trudności zadania priorytetowego uniemożliwia poprawne wykonywania
zadania doładowującego (Nęcka i in., 2013).
Według teorii zasobów Kahnemana (1973) kontrolowanie dwóch czynności jednocześnie
prowadzi do pogorszenia wskaźników wykonania przynajmniej jednej z nich. Jest to tzw. interferencja zasobowa. Allport zaś (1980) w swojej teorii modułów udowadnia, że zjawisko interferencji w dwóch zadaniach równoległych występuje wówczas, gdy obie czynności korzystają
z tych samych składowych modułów sensoryczno-motorycznych. W teście uwagi podzielnej
w Drzewie Kariery wykorzystano zarówno stopniowanie trudności zadania jak i odrębność
modułową zadań (wzrokowe i zadanie wymagające koordynacji wzrokowo-ruchowej).
Przykłady kompetencji i kwalifikacji istotnych dla zawodów opisanych w Drzewie Kariery
Dystrybucja uwagi jest najczęściej określana wprost jako podzielność uwagi, wielozadaniowość lub zdolność wspierająca koordynację więcej niż jednej aktywności.
Uwaga podzielna jest istotna dla wykonywania zadań w takich zawodach jak: księgowi,
finansiści, handlowcy, mechanicy, inżynierowie produkcyjni, lekarze, weterynarze, terapeuci
mowy, trenerzy, programiści, prawnicy, reżyserzy, inżynierowie, pracowników administracji.
Zwłaszcza kluczowe ma znaczenie w pracy tłumaczy, operatorów ruchu statków, kontrolerów
ruchu, kierowców, operatorów pociągów, pilotów.
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3.7.5. Wyobraźnia przestrzenna
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery i metody pomiaru
Wyobrażenia to wewnętrzne reprezentacje wcześniejszych sensorycznych doświadczeń czy
fantazji. Powstają pod nieobecność danych spostrzeżeniowych (Reber, 2000). Należy podkreślić, że spostrzeganie jest procesem oddolnym - czyli receptory wzrokowe są pobudzane przez
bodziec), natomiast wyobraźnia ma charakter procesu odgórnego, inicjowanego przez potrzeby,
cele. W procesach spostrzegania tzw. hipoteza percepcyjna jest budowana na podstawie map
retinotopowych, danych z receptorów. Z kolei hipoteza percepcyjna w procesach wyobrażeniowych jest budowana na podstawie instrukcji wyobrażeniowej. Wyobrażenie może być wywołane poleceniem „wyobraź sobie” (instrukcja jawna) lub metaforą czy dźwiękiem (instrukcje
niejawne) (Francuz, 2007).
Kosslyn, (1995) twierdzi, że funkcje wyobraźni można sprowadzić do dwóch nadrzędnych.
Pierwsza to identyfikacja przedmiotów i ich cech, takich jak kolor, tekstura itp. Aby odpowiedzieć na pytanie, „co jest większe: piłeczka tenisowa czy 100 watowa żarówka?”, zazwyczaj
wcześniej wizualizujemy oba obiekty, przywołując z pamięci ich wielkość. Dzieje się tak jednak
pod warunkiem, że:
1. cecha, którą należy odtworzyć ma charakter wzrokowy;
2. dana cecha nie może być łatwiej wydedukowana na podstawie innych magazynowanych
pamięci informacji, np. ogólnej kategorii, do której należy przedmiot;
3. cecha w krótkim odstępie czasowym poprzedzającym nie była etykietowana.
Drugą ważną funkcja wyobraźni jest przewidywanie, co stanie się z obiektem, gdy zmieni
położenie, innymi słowy – antycypacja zmian zachodzących w relacjach przestrzennych obiektu,
poddanego transformacjom. Modyfikacjom mogą być poddawane rzeczy, zachowania czy
wygląd osób. Dzięki tej funkcji osoba może np. planować ustawienie mebli w pokoju.
Wysokie zdolności związane z wyobraźnią przestrzenną oznaczają dobrą orientację w przestrzeni, warunkujące dobre przewidywanie oraz porównywanie przedmiotów.
Istnieje wiele sposobów pomiaru wyobraźni przestrzennej. W Drzewie Kariery test przestrzenny w innowacyjny sposób łączy klasyczną technikę badań nad rotacją (Cooper, Shepard,
1973; Cooper, 1975; Shepard, Metzler, 1971) oraz badań nad syntezą (Glushko, Cooper, 1987,
za: Nowak, 1987), opierając się na procedurze pomiaru operacji wyobrażeniowych złożonych
(Pękalska, 2013).
Przykład kompetencji i kwalifikacji istotnych dla zawodów opisanych w Drzewie
Kariery
Wyobraźnia przestrzenna jest określana w opisach kompetencji jako orientacja przestrzenna oraz pamięć przestrzenna.
Wyobraźnia przestrzenna jest istotną kompetencją dla realizacji zadań w takich zawodach
jak: konstruktorzy, astronauci, inżynierowie, architekci, kartografowie, playerzy ruchu, pisarze,
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reżyserze, artyści nauk wizualnych, piloci, fotografowie, dekoratorzy, w niektórych profesjach
artystów.
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3.7.6. Postawa twórcza
Postawa twórcza jest związana bezpośrednio z osobowością. Są związane z sposobem,
w jaki osoba ocenia świat, jaki styl zachowań preferuje, jakie zachowania akceptuje u innych.
Z kolei zdolności twórcze należące do grona kompetencji poznawczych to kompetencje
związane z realnym tworzeniem nowych, użytecznych idei. Do ich diagnozy konieczne byłoby
wykorzystanie zadań wykonawczych otwartych, czyli takich w których badany ma do wykonania
zadania o wielu poprawnych rozwiązaniach) (Weisberg 2006, Runco 2014).
Definicja przyjęta w Drzewie Kariery
Według klasycznej definicje Steina (1978) twórczość to proces, który prowadzi to wytworzenia produktu nowego i wartościowego. Stein dodaje do swej definicję uwagę, że nowość
i wartościowość można oceniać wyłącznie w pewnym czasie dla pewnej grupy ludzi, a tym
samym wprowadza swego rodzaju relatywizm do definicji. Produkt twórczy musi charakteryzować się więc nie tylko oryginalnością, ale być też użyteczny (bez względu na to, czy jest to
użyteczność pragmatyczna czy estetyczna).
Twórczym można nazwać proces myślowym, produkt i wreszcie osobę, choć w przypadku
cech osobowości bezpieczniej jest mówić o postawie twórczej.
Strzałecki (1979, 2012) stworzył teorię Stylu Twórczego Zachowania. Na podstawie późniejszych analiz (składowe główne, rotacja Varimax) wyizolował cztery czynniki o następującej
o wysokiej rzetelności:
1. Wewnętrznej sterowności (α=0,927) – nonkonformizm, zdolność rozpoczynania wszystkiego na nowo w obliczu niepowodzenia.
2. Giętkości struktur poznawczych (α=0,747) – oryginalność i innowacyjność, elastyczność
w zachowaniu, łatwość w generowaniu wielości rozwiązań, znajdowania analogii, wrażliwość estetyczna.
3. Samorealizacji (α=760) - ambicja, wyznaczanie celów, odroczona satysfakcja.
4. Siły ego (α=0,891) – wewnętrzna aprobata „ja”, koncentracja na rozwiązaniu problemów
pomimo przeszkód, samodzielność, stałość kierunku działania.
Runco (1990, 2014) formułuje twórczą triadę cech osobowości twórczej: świadoma inwestycja czasu, wysiłek oraz indywidualne cechy (przede wszystkim pochodzące z obszaru: autonomii, elastyczności, otwartości na doświadczenia, wrażliwości, akceptacji ryzyka, wewnętrzną
motywację, skuteczność, ciekawość). Tym samym także podkreśla rolę zaangażowania, a nie
tylko elastyczności myślenia.
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Nęcka (2002) przeanalizował badania psychologiczne, realizowane na świecie, których
celem było odnalezienie głównych charakterystyk osoby twórczej. Przyznaje, że w literaturze
pojawiają się trzy główne wątki:
1. Niezależność – nonkonformizm, oryginalność rozwiązań (wątek nawiązujący do
wewnętrznej sterowności)
2. Otwartość – poszukiwanie nowych rozwiązań, ciekawość świata (wątek nawiązujący do
giętkości poznawczej )
3. Wytrwałość –realizacja celów pomimo trudności (wątek nawiązujący do siły ego
i samorealizacji)
Zostały one uwzględnione w skali postawy twórczej w Drzewie Kariery.
Przykłady kompetencji i kwalifikacji istotnych dla zawodów opisywanych w Drzewie Kariery
Osoba reprezentująca twórczą postawę jest autonomiczna, a także otwarta na nowe
doświadczenia, eksperymentowanie. Nie boi się wyzwań, które niesie ze sobą zazwyczaj wprowadzenie innowacyjnych produktów, idei.
Postawa twórcza jest istotną kompetencją dla takich zawodów jak: handlowy, managerowie sprzedaży, inżynierowie, architekci przestrzeni, architekci, planerzy ruchu miejskiego,
graficy, programiści frontendu, nauczyciele akademiccy i szkolni, specjaliści PR, programiści,
pisarze, muzycy, choregrafowie, aktorzy, reżyserzy, dekoratorzy, managerzy zespołów, projektanci i wykonawcy biżuterii, kucharze.

3.8. Moduł kwalifikacji
Pakiet testów diagnostycznych został przygotowany głównie w celu określenia indywidualnych zainteresowań zawodowych oraz predyspozycji do wykonywania określonych zawodów.
Diagnozowane predyspozycje odnoszą się do różnych sfer funkcjonowania i umiejętności osoby
badanej. Rozszerzeniem diagnozy w tych obszarach jest moduł posiadanych kwalifikacji. Jego
podstawową funkcją jest umożliwienie osobie badanej dokonania porównania posiadanych
certyfikatów, dyplomów, uprawnień i potwierdzonych umiejętności z tymi, które są wymagane
przy podjęciu pracy w danym zawodzie. Moduł kwalifikacji składa się z trzech podrzędnych
wymiarów: wymiaru certyfikatów, wymiaru uprawnień oraz wymiaru dodatkowych oczekiwań
pracodawców.

3.8.1. Certyfikaty i dyplomy
Wymiar certyfikaty i dyplomy jest częścią modułu posiadanych kwalifikacji. Jego rola nie
jest związana z diagnozowaniem predyspozycji czy wymiarów psychologicznych, a jest nią zbieranie informacji o wymaganiach formalnych, które osoba badane wypełniła i które są niezbędne
do rozpoczęcia pracy w wybranym obszarze.
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Wymagania formalne zależą od danego kraju i systemu edukacji oraz lokalnych wymogów
rynku pracy. Mogą się różnić w zależności od państwa, ale pomimo tego odnoszą się przede
wszystkim do ukończonego poziomu edukacji, dodatkowych kursów, warsztatów i szkoleń.
148

Definicja wymiaru i jego operacjonalizacja
Opracowanie wymiaru certyfikaty i dyplomy poprzedziła analiza charakterystyki zawodów,
analiza zadań zawartych w zawodach oraz ścieżek edukacyjnych prowadzących do rozpoczęcia
pracy w zawodzie.
W Polsce analiza opierała się w szczególności na Klasyfikacji zawodów i specjalności opublikowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kartach zawodów i charakterystykach publikowanych przez Ministerstwo oraz na liście programów studiów i specjalności
wydawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Certyfikaty i dyplomy są odnoszę głównie do:
• ukończonego poziomu edukacji,
• rodzaju dyplomów zdobytych podczas edukacji, profilu lub dziedziny edukacji.

3.8.2. Uprawnienia
Wymiar uprawnień jest częścią modułu posiadanych kwalifikacji. Głównym celem tego
wymiaru jest uzyskanie informacji o ukończonej przez osobę badaną edukacji zawodowej i poinformowanie o niezbędnych zezwoleniach i kwalifikacjach do podjęcia pracy w danym zawodzie.
Uprawnienia to kompetencje, które są wymagane przez rynek i prawo, które należy uzyskać,
jeśli dana osoba chce pracować w wyspecjalizowanych obszarach. Uprawnienia te wynikają
z regulacji prawnych i odnoszą się do listy zawodów regulowanych.
Definicja wymiaru i jego operacjonalizacja
Opracowując wymiar uprawnień w Drzewie Kariery przygotowano listę kwalifikacji, które
dana osoba musi uzyskać, aby rozpocząć pracę. Zadaniem osoby badanej jest odpowiedzieć
na pytania o posiadane uprawnienia. Udzielone odpowiedzi można następnie zestawić z listą
obowiązkowych uprawnień, aby w ten sposób zaplanować dalszą edukację.
W przypadku polskiej wersji testu, lista obowiązkowych zezwoleń jest oparta na Klasyfikacji
zawodów i specjalności opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ujednoliconej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada
2016 r. Lista uprawnień obejmuje te zawody, które są objęte diagnozą w ramach Drzewa Kariery.

3.8.3. Oczekiwania rynku pracy
Wymiar oczekiwań rynku pracy jest częścią modułu posiadanych kwalifikacji. Obejmuje on
dodatkowe oczekiwania pracodawców; oczekiwania, które nie są regulowane prawnie, ale które
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zwiększają skuteczność wykonywania zadań w zawodzie. Oczekiwania rynkowe mogą odnosić
się zarówno do twardych, jak i miękkich umiejętności.
Definicja wymiaru i jego operacjonalizacja
W Drzewie Kariery wymiar oczekiwań rynku pracy jest przeznaczony do analizy osiągniętych przez osobę badaną umiejętności, których mogą oczekiwać pracodawcy. Umiejętności
te badany mógł zdobyć podczas edukacji formalnej lub nieformalnej. Opracowanie wymiaru
oparto na oficjalnej charakterystyce zawodów oraz oczekiwaniach pracodawców opisanych
m.in. ogłoszeniach o pracę i zasobach internetowych agencji pośrednictwa pracy.

Robert Porzak

4. Opracowanie pytań i zadań
Po etapie opracowywania wymiarów i obszarów testu Drzewo Kariery, kolejny etap prac
objął konstrukcję pytań i bodźców graficznych do puli testów. Zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi Drzewa Kariery i przedstawionymi charakterystykami wymiarów zaplanowanych do
objęcia badaniem wytworzono pulę 1946 bodźców (pytań i zadań poznawczych), w tym 1673
pytania testowe i 243 warianty graficznych bodźców poznawczych oraz 30 pytań o kwalifikacje
i uprawnienia mających charakter otwarty lub wielokrotnego wyboru. Pytania testowe przygotowywano poprzez rozwijanie treści wskaźników przedstawionych w opisie danego wymiaru
w taki sposób, aby uwzględnić w diagnozie jak najwięcej aspektów dotyczących kompetencji
wyodrębnionych z definicji zawodów. Dla każdego ze wskaźników opracowano trzy rodzaje
pytań związanych ze sferą emocjonalno-wolicjonalną, poznawczą i behawioralną. Pytania dotyczące każdej z trzech sfer sformułowano tak, aby zapewnić zróżnicowanie punktów widzenia
na wewnętrzny i zewnętrzny (z perspektywy osób badanych oraz z perspektywy postrzeganych
opinii otoczenia). Dążąc do zaadaptowania do diagnozy psychometrycznej elementów podejścia narracyjnego dbano także, aby pytania były zróżnicowane temporalnie i odnosiły się do
opisu przeszłości, teraźniejszości, jak i deklaracji co do przyszłości. Część pytań opracowano jako
odwrócone, czyli tak, aby odpowiedź przecząca świadczyła o występowaniu badanej własności.
Odpowiedzi na każde z pytań dotyczących sześciu pierwszych wymiarów ujęto w formie
skali Likerta z pięcioma kategoriami, jednorodnymi dla wszystkich skal testu:
1. Zdecydowanie się nie zgadzam
2. Raczej nie
3. Trochę tak a trochę nie
4. Raczej tak
5. W pełni się zgadzam
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Każde z zadań diagnozujących sprawność poznawczą było punktowane wg skali 0 pkt.
(nieprawidłowa odpowiedź) – 1 pkt. (prawidłowa odpowiedź). Odpowiedzi na pytania opisujące
kwalifikacje i uprawnienia miały charakter wielokrotnego wyboru spośród różnej liczny kategorii
lub były odpowiedziami opisowymi na pytania otwarte i nie podlegały przeliczaniu.
Pytania dotyczące kwalifikacji i uprawnień zostały dostosowane do specyfiki systemów
edukacyjno-certyfikacyjnych obowiązujących w krajach tworzących zestaw narzędzi Drzewo
Kariery i tworzą one odrębną pulę, która nie została poddana walidacji psychometrycznej.

Robert Porzak

5. Dobór zawodów w raporcie z badania
Drzewem Kariery
Liczba testów wykorzystywanych w badaniach jest zależna od oceny skorygowanego
podobieństwa międzyprofilowego wyników testu zainteresowań osoby badanej i konfiguracji
zainteresowań pożądanych w grupach zawodów i poszczególnych zawodach uwzględnionych
w teście. Trzy skale testu zainteresowań wskazane przez osoby badane są zawsze prezentowane jako pierwsze, w kolejności losowej. Następnie prezentowane są pytania z kolejnych 12
skal zainteresowań edukacyjno-zawodowych tego testu ułożonych losowo. Na podstawie standaryzowanych rezultatów opisujących wyniki 15 skal zainteresowań zawsze objętych testowaniem są wskazywane trzy obszary edukacyjno-zawodowe o najwyższych u danej osoby wynikach. W ramach każdego z tych trzech obszarów są wybierane do dalszej diagnozy wymiary
testu wymagane do zbadania z celu określenia, który z 200 przykładowych zawodów opisanych
w bazie Drzewa Kariery jest najbardziej zbliżony do właściwości osoby badanej. Wymiary te są
wskazane na podstawie analizy profili zawodów dla każdego z 200 przykładowych zawodów.
Wszystkie wymiary wymagane do sprecyzowania propozycji są diagnozowane w losowej kolejności. Ostatecznie obliczany jest wskaźnik podobieństwa do danego profilu zawodowego jako
odległość (wektor) w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, gdzie n, to liczba testowanych
skal (Brzeziński, 1987; Schroger, Rauh, & Schubo, 1993). Po wprowadzeniu korekty dotyczącej
różnicy liczby skal między profilami wskazywany jest w każdej grupie jeden z zawodów przykładowych najbliższy profilem do zdiagnozowanych właściwości osoby badanej.
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6. Własności psychometryczne zestawu testów
Drzewa Kariery

6.1. Procedura badań walidacyjnych
Badania oceniające właściwości psychometryczne Drzewa Kariery zostały przeprowadzone
w dwóch etapach, w grupie 4726 osób z 5 krajów, w 2016 i 2017 roku. W tej grupie było 2363
uczniów szkół o profilu zawodowym i młodych osób bezrobotnych w wieku 15-25 lat. W analizach statystycznych uwzględniono wyniki 1214 osób zbadanych w czasie pilotażu i 1149 osób
zbadanych w drugim etapie badań, sprawdzającym właściwości testów poprawionych po pierwszych badaniach.
Do oceny własności psychometrycznych poszczególnych pytań i zadań poznawczych
wybrano model oparty na teorii odpowiedzi na pytania testowe (Item Response Theory, IRT).
Teoria IRT skupia się na odpowiedziach osób badanych na poszczególne pytania, pozwalając
dobrać na tej podstawie najlepszy sposób oceny właściwości osoby badanej (Hornowska, 2010,
s. 193–196).

6.2. Właściwości pytań
Sześć inwentarzy zawartych w Drzewie Kariery składa się z pytań, na które osoba badana
udziela odpowiedzi na pięciopunktowej skali, od „W pełni się zgadzam” do „Zdecydowanie się
nie zgadzam”. Skale poznawcze Drzewa Kariery z testów Dyspozycji poznawczych mają inną
konstrukcję. Skale te składają się z bodźców wyświetlanych kolejno osobom badanym. Przykładowo skale rozumowania numerycznego i wyobraźni przestrzennej zawierają bodźce punktowane w skali 0 – 1 za prawidłowość odpowiedzi. W przypadku testu rozumowania numerycznego są to zadania obliczeniowe. W teście wyobraźni przestrzennej są to figury płaskie, które
osoba badana ma sobie wyobrazić po ich przesunięciu i obróceniu o zadany kąt.
Pytania Drzewa Kariery zadawane osobom badanym w testowaniu pilotażowym przeanalizowano statystycznie w celu oceny ich „trudności”, czyli możliwości określenia różnego poziomu
mierzonej cechy osoby badanej. Wyniki pozwoliły ułożyć pytania w kolejności ich zadawania
osobom o różnych cechach. Przykładowo, kolejne pytania o różnej „trudności” dotyczące zainteresowania sportem zadawane osobie badanej dawały wyniki standaryzowane widoczne na
wykresie 3.
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Wykres 3.

Zmiany „trudności” kolejno zadawanych pytań ze skali Zainteresowania sportem i aktywnością fizyczną

Jeżeli osoba badana odpowiadała na zadane pytanie zgodnie z kluczem, następne pytanie
które otrzymywała było „trudniejsze”, czyli było charakterystyczne dla osób o wyższym nasileniu
badanej cechy. Znajomość właściwości każdego z pytań umożliwiła przygotowanie algorytmu
wybiegającego pytania w zależności od odpowiedzi na poprzednie pytanie. Takie postępowanie
umożliwia ocenę właściwości osób badanach za pomocą mniejszej liczby pytań, co skraca czas
badania.

6.3. Struktura skal
Drzewo Kariery zawiera 8 inwentarzy zawierających łącznie 50 skal Wyniki sumaryczne
skal każdego z siedmiu inwentarzy oprócz „dyspozycji poznawczych Drzewa Kariery posłużyły
do przeprowadzenia statystycznej analizy czynnikowej. Wyniki wskazały na występowanie
3 czynników w inwentarzu zainteresowań zawodowych i po jednym w pozostałych. Dodatkowo
wyodrębniono współczynnik intensywności zainteresowań złożony ze wszystkich skal zainteresowań zawodowych. Wyniki czynników są obliczane jako wartości średnie z następujących skal:
1. Intensywność zainteresowań – wszystkie skale testu zainteresowań
2. Obszar zainteresowań społeczno-zdrowotnych:
a. Usługi,
b. Opieka, wychowanie
c. Nauki społeczne,
d. Nauki medyczne,
e. Wojsko, policja, służby mundurowe,
f. Aspekt prawny,
g. Zarządzanie i administracja,
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h. Sport i aktywność fizyczna.
3. Obszar zainteresowań techniczno-przyrodniczych:
a. Inżynieria,
b. Nauki ścisłe,
c. Nauki przyrodnicze,
d. Architektura i budownictwo,
e. Rolnictwo.
4. Obszar zainteresowań sztuką i humanistyką:
a. Sfera artystyczna,
b. Nauki humanistyczne.
5. Orientacja na wartości – wszystkie skale testu.
6. Energia osobowości – wszystkie skale testu.
7. Stabilność temperamentalna – wszystkie skale testu.
8. Kompetencje interpersonalne – wszystkie skale testu.
9. Kompetencje przedsiębiorcze – wszystkie skale testu.
10. Kompetencje poznawcze – skale wybrane na podstawie analizy czynnikowej: podejścia
twórczego, pamięci, rozumowania numerycznego i uwagi podzielnej.
Wyniki standaryzowane czynników są automatycznie obliczane w programie Drzewa
Kariery. Dla każdej osoby badanej są też obliczane wyniki stenowe tych czynników i jest wyświetlana informacja podsumowująca ich interpretację.

6.4. Rzetelność skal
Rzetelność skal jest informacją o dokładności, z jaką test mierzy to, co mierzy. Im bliżej
wartości „1” tym dokładniej test określa cechy osoby badanej. Rzetelność 37 skal Drzewa Kariery
mieści się w większości w przedziale od 0,8 do 1,0. Takie rezultaty wskazują, że testy zawarte
w Drzewie Kariery w zdecydowanej większości mierzą założone cechy dokładnie, w sposób
umożliwiający ich stosowanie w badaniach indywidualnych. Interpretację wyników pojedynczych skal o obniżonej wartości należy prowadzić z ostrożnością. Do skal o niższym poziomie
dokładności należą skale zainteresowań naukami przyrodniczymi oraz architekturą i budownictwem, a także skale skupiania uwagi i podzielności uwagi, jak i czynniki drugiego rzędu: obszar
sztuki i humanistyki oraz kompetencje poznawcze. Należy podkreślać, że właściwości badane
tymi skalami mogą przejawiać się w sposób odbiegający od nasilenia opisanego w interpretacji
i wynikającego z wartości liczbowej w danej skali.
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Trafność opisuje dokładność, a jaka test mierzy to, co ma mierzyć. Miarą trafności skal
Drzewa Kariery są korelacje wyników zestawu skal Drzewa Kariery z wystandaryzowanymi
narzędziami do badania tych samych zmiennych: zainteresowań zawodowych, osobowości
i zdolności poznawczych. Wyniki potwierdzają trafność skal Drzewa Kariery. Wysokie wyniki
uzyskiwane w zestawie skal Drzewa Kariery wiążą się istotnie z wysokimi wynikami uzyskiwanymi w standaryzowanych testach mierzących te same wymiary. Drzewo Kariery może być więc
traktowane jako trafne narzędzie, dające wyniki opisujące właściwości, do których pomiaru
zostało przygotowane. Trafność Drzewa Kariery umożliwia stosowanie zestawu inwentarzy do
rozpoznawania dyspozycji edukacyjno-zawodowych. Drzewo Kariery może być wykorzystywane
do diagnozy wybranych cech w ramach zawartych w nim skal, co czyni je użytecznymi w planowaniu i aktywnym prowadzeniu ścieżki kariery.

6.6. Normalizacja
Wyniki skal Drzewa Kariery z badań pilotażowych i badań walidacyjnych porównano między
osobami o różnych cechach demograficznych (płeć, wiek) i z różnych krajów objętych badaniami. W Polsce i na Słowenii, gdzie badano także grupę uczniów gimnazjów uwzględniono
w porównaniach także typy szkół szkół. Porównania wskazywały na istotne różnice między badanymi grupami. W celu zapewnienia międzygrupowej porównywalności wyników przygotowano
po badaniach pilotażowych i zmodyfikowano po badaniach walidacyjnych wyniki znormalizowane, wyrażane w dziesięciopunktowej skali stenowej. Wyniki stenowe są obliczane odrębnie
dla każdej z grup różniących się istotnie nasileniem badanych cech.

Robert Porzak

Zakończenie
Drzewo Kariery oferuje uczniom i osobom nie uczącym się w wieku 15-25 lat zestaw narzędzi
pomocnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej i poruszaniu się po rynku pracy. Drzewo
Kariery wyróżnia się wśród licznych dostępnych narzędzi diagnostycznych przede wszystkim
automatycznym dopasowaniem przebiegu badań do potrzeb osób badanych. Ważnym atutem
jest szybkość i skala działania Drzewa Kariery. Rezultaty wielowymiarowego badania są przekazywane uczestnikowi w formie obszernego raportu natychmiast po badaniu. Oddzielny raport
z zaleceniami dotyczącymi udzielanej porady otrzymuje doradca. Automatycznie generowane
CV w standardzie Europass i dostępne online portfolio edukacyjno-zawodowe są pomocnymi
narzędziami w aktywnym przygotowaniu i poruszaniu się po europejskim rynku pracy.
Konstrukcja Drzewa Kariery jest oparta na modelu psychometrycznym analizy odpowiedzi
na pozycje testowe (IRT). Zapewnia to rzetelność badania uzyskiwaną w trakcie badania wykonywanego szybciej, niż w testach opartych na klasycznej teorii testu. Właściwości psychometryczne zestawu testów potwierdzają trafność i rzetelność rezultatów badań, czyniąc Drzewo
Kariery narzędziem wysoce przydatnym do celów diagnostyki doradczej na różnych poziomach,
jak i samodzielnego wykorzystania w planowaniu swojego rozwoju. Skale Drzewa Kariery są
trafne i korelują z popularnymi testami zainteresowań zawodowych, osobowości, inteligencji
i przedsiębiorczości stosowanymi w wielu krajach.
Drzewo Kariery jest przeznaczone do diagnozy z wykorzystaniem norm ogólnoeuropejskich
lub lokalnych. Każdy kraj objęty badaniami ma też wyliczane normy lokalne, odrębnie dla płci,
wieku i etapu edukacyjnego osób i mogą one zostać wybrane w trakcie generowania raportu
opisowego. Grupa osób objętych badaniami w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na
Słowenii zapewnia szeroką reprezentatywność wyników dla populacji europejskiej.
Ważną właściwością narzędzia uzyskaną dzięki jego przygotowywaniu w międzynarodowym zespole jest uniwersalność kulturowa. Informacje uzyskane w trakcie ewaluacji od użytkowników, zarówno uczniów, jak i doradców, psychologów, pedagogów i nauczycieli wskazują na
duże zainteresowanie codziennym wykorzystaniem narzędzia w praktyce badawczej i doradczej.
Część instytucji uczestniczących w badaniach walidacyjnych narzędzia wdrożyła na szeroką skalę
badania przesiewowe z wykorzystaniem Drzewa Kariery.
Obiecujące rezultaty uzyskane dzięki opracowaniu zestawu narzędzi Drzewa Kariery nie
kończą prac nad tym projektem. Zestaw narzędzi podlega nadal doskonaleniu i rozwojowi. Są
dodawane nowe funkcjonalności i usuwane na bieżąco zauważone niedociągnięcia. Zespół
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1. Lista przykładowych zawodów zamieszczonych
w zestawie narzędzi Drzewo Kariery
(Kod ISCO 08) *
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Administracja
i usługi

Projektanci
wzornictwa
przemysłowego
i odzieży
(2163)
Pracownicy Ładowacze
administra- nieczycyjni
stości i inni
i sekretarze pracownicy
wyspecjalizo- przy pracach
wani (334) prostych (96)

Takielarze
i monterzy
konstrukcji
linowych
(7215)
Blacharze
(7213)

Matematycy,
statystycy
i pokrewni
(212)

Operatorzy
maszyn
i urządzeń
górniczych
i pokrewni
(811)
Technicy
Inżynierowie
medyczni
górnictwa,
i farmaceu- metalurgii
tyczni (321) i pokrewni
(2146)

Rybacy (622) Ekonomiści
(2631)

Farmaceuci
(2281)

Robotnicy
pomocniczy
w górnictwie,
przemyśle,
budownictwie i transporcie (93)

Filozofowie,
historycy
i politolodzy
(2633)

Specjaliści
do spraw
higieny,
bezpieczeństwa
pracy
i ochrony
środowiska
(2291)
Kierownicy Urzędnicy
Robotnicy
Fizycy
Operatorzy Leśnicy
Specjaliści
w instytupaństwowi przygotowu- i astropojazdów
i rybacy (62) do spraw
cjach
do spraw
jący
nomowie
wolnohigieny,
opieki nad
nadzoru
i wznoszący (2111)
bieżnych
bezpieczeńosobami
gdzie indziej konstrukcje
i pokrewni
stwa pracy
starszymi
niesklasyfiko- metalowe
(834)
i ochrony
(1343)
wani (3359) (7214)
środowiska
(2291)
Żołnierze
Kierownicy Ślusarze
Analitycy
Mechanicy Rolnicy
Producenci
szeregowi (3) do spraw
i pokrewni systemowi pojazdów
i rybacy
filmowi,
marketingu (7222)
i programiści Samochodo- pracujący
reżyserzy
i sprzedaży
(251)
wych (7231) na własne
i pokrewni
(1221)
potrzeby
(2654)
(63)
Gospodarze Kierownicy Spawacze
Technicy
Monterzy
Turystyka
Specjaliści
obiektów
sprzedaży
i pokrewni telekomuni- instrui gastrodo spraw
(515)
w marketach (7212)
kacji
mentów
nomia
Finansowych
(1422)
i urządzeń
Muzycznych
(241)
transmisyj- (7312)
nych (352)
Kierownicy Sprzedawcy Elektryczny Mechanika Pozostali
Kucharze
Instruktorzy
do spraw
i pokrewni i elektroi górniczo
robotnicy
(5120)
fitness
finansowych (52)
niczny
hutniczy
przemysłowi,
i rekreacji
(1211)
rzemieślnicy
ruchowej
i pokrewni
(3423)
(754)
Opiekunowie Pracownicy Kontrolerzy Mechanicy Operatorzy Fryzjerzy,
Pracownicy
dziecięcy
ochrony
ruchu
maszyn
innych
kosmetyczki bibliotek,
i asystenci
osób
lotniczego
i urządzeń
maszyn
i pokrewni galerii,
nauczycieli i mienia
i personel
rolniczych
i urządzeń
(514)
muzeów,
(531)
(5414)
pokrewny
i przemysło- przetwórinformacji
(3154)
wych (7233) czych (818)
naukowej
i pokrewni
(3433)

Fotografowie
(3431)

Fizjoterapeuci
(2292)

Technicy
fizjoterapii
i masażyści
(3254)
Specjaliści
do spraw
administracji
i rozwoju
(2422)
Nauczyciele
szkół podstawowych
(2341)

Załączniki
Kierownicy
do spraw
innych
typów usług
gdzie indziej
niesklasyfikowani
(Kierownicy
firm sprzątających)
(1439)
Oficerowie
sił zbrojnych
(1)

Specjaliści
do spraw
sprzedaży
(2433/2434)

Kierownicy
w instytucjach opieki
społecznej
(1344)

Technicy
nauk biologicznych,
rolniczych
i technologii
żywności
(314)

Kierownicy
do spraw
budownictwa
(1323)
Pracownicy
obsługi
klienta (42)

Pracownicy
świadczący
usługi na
ulicach (951)

Kartografowie
i geodeci
(2165)

Uliczni
sprzedawcy
produktów
(z wyłączeniem
żywności
o krótkim
terminie
przydatności
do spożycia)
(952)
Kierownik
zaopatrzenia
(1324)

Technicy
Serwisanci
nauk fizycz- rowerów
nych (3111) i pokrewni
(7234)

Funkcjonariusze celni
i ochrony
granic (3351)

Pomoce i
sprzątaczki
domowe,
hotelowe
i biurowe
(911)
Strażacy
(5411)

Technicy
urządzeń
ruchu
Lotniczego
(3155)

Technicy
technologii
chemicznej
i pokrewni
(3116)

Mechanicy
statków
powietrznych
i pokrewni
(7232)

Piloci
statków
powietrznych i
pokrewne
powiązane
specjalności
(3153)
Monterzy
(82)

Kierowcy
samochodów,
furgonetek
I motocykli
(832)

Ceramicy
i pokrewni
(7314)

Mechanicy
precyzyjni
(7311)

Średni
personel
w zakresie
działalności
artystycznej
i kulturalnej
gdzie indziej
niesklasyfikowany (3435)

Technicy do
spraw
technologii
teleinformatycznych
i pomocy
użytkownikom
urządzeń
teleinformatycznych
(351)
Konduktorzy Instruktorzy
Transportu technologii
(5112)
informatycznych (2356)

Psychologowie
i pokrewni
(2634)
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Profesjonaliści
kreowania
wizerunku

Robotnicy
Przewodnicy Plastycy,
Agenci do
poligraficzni turystyczni i dekoratorzy spraw rynku
(732)
piloci wycie- wnętrz
nieruchoczek (5113) i pokrewni mości (3334)
(3432)
Kontrolerzy Kelnerzy
Dziennikarze Duchowni
(sterowniczy) i barmani
(2642)
i osoby
procesów
(513)
konsekroprzemysłowane (2636)
wych (313)

Operatorzy
maszyn
produkcji
gumy,
plastiku
i papieru
(814)
Stewardzi
Inżynierowie Operatorzy Pracow(5111)
chemicy
urządzeń do nicy służb
(2145)
produkcji
techniczwyrobów
nych żeglugi
chemicznych (3151)
i fotograficznych (813)
Myjący
Technicy
Operatorzy Oficerowie
pojazdy,
budowmaszyn
pokładowi,
szyby,
nictwa
i urządzeń do piloci żeglugi
praczki i inni (3112)
produkcji
i pokrewni
sprzątacze
wyrobów
(3152)
(912)
spożywczych
i pokrewni
(816)

Medyczne
i społeczne

Sędziowie
(2612)

Agenci
i pośrednicy
handlowi
(332)

Aktorzy
(2655)

Adwokaci,
radcy prawni
i prokuratorzy (2611)

Specjaliści
branży
sprzedaży
(2433/2434)

Specjaliści
do spraw
reklamy i
marketingu
(2431)

Specjaliści
z dziedziny
prawa gdzie
indziej
niesklasyfikowani (2619)

Nauczyciele
gimnazjów
i szkół
ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem
nauczycieli
kształcenia
zawodowego) (233)
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Pracownicy Budowwykonujący nictwo
prace proste
związane
z przygotowywaniem
posiłków
(94)

Urzędnicy
organów
udzielających licencji
(3354)

Kowale,
ślusarze
i pokrewni
(722)

Urzędnicy do Architekci
spraw
(2161)
świadczeń
społecznych
(3353)

Inżynierowie
budownictwa
(2142)

Robotnicy
w przetwórs-twie
spożywczym,
obróbce
drewna,
produkcji
wyrobów
tekstylnych
i pokrewni
(75)
Specjaliści
Robotnicy
do spraw
produkcji
baz danych i odzieży i
sieci
pokrewni
komputero- (753)
wych (252)
Kreślarze
(3118)

Formowacze
wyrobów
szklanych,
krajacze
i szlifierze
szkła (7315)

Rękodzielnicy
wyrobów
z tkanin,
skóry
i pokrewnych
materiałów
(7318)
Rolnicy
Robotnicy
Technicy
Rękoprodukcji
budowlani elektronicy dzielnicy
Towarowej robót
i pokrewni wyrobów
(61)
stanu
(3114)
z drewna
surowego
i pokrewnych
i pokrewni
materiałów
(711)
(7317)
PodoficeElektrycy
Inżynierowie Kierowcy
rowie sił
i elektronicy Elektrotech- ciężarówek
zbrojnych (2) (74)
nologii (215) i autobusów
(833)

Urzędnicy do
spraw
Podatków
(3352)

Pracownicy
do spraw
finansowo-statystycznych
i ewidencji
materiałowej
(43)

Technicy
Robotnicy
budowlani elektrycy
robót wykoń- (3113)
czeniowych
i pokrewni
(712)

Monterzy-elektronicy
i monterzy
instalacji
i urządzeń
telekomunikacyjnych
(742)

Inżynierowie
inżynierii
Środowiska
(2143)

Jubilerzy,
złotnicy
i pokrewni
(7313)

Pracownicy
służb
technicznych żeglugi
(3151)

Prezenterzy
radiowi,
telewizyjni
i pokrewni
(2656)

Bibliotekoznawcy,
archiwiści
i muzealnicy
(262)

Pracownicy
wsparcia
rodziny,
pomocy
społecznej
i pracy
socjalnej
(3257)

Szyldziarze,
grawerzy
i zdobnicy
ceramiki,
szkła i
pokrewni
(7316)
Operatorzy
maszyn do
produkcji
wyrobów
włókienniczych,
futrzarskich
i skórzanych
(815)
Operatorzy
maszyn
i urządzeń do
obróbki
drewna i
produkcji
papieru
(817)
Robotnicy
obróbki
drewna,
stolarze
meblowi i
pokrewni
(752)
Rolnictwo
i leśnictwo
z ochroną
środowiska

Sportowcy
i dżokeje
(3421)

Technicy
medyczni i
farmaceutyczni (321)

Specjaliści
nauk o Ziemi
– Geograf
(2114 02)

Audiofono- Lekarze
lodzy
(221)
i logopedzi
(2266/2294)

Nauczyciele
szkół specjalnych (2352)

Literaci
Położne
i inni autorzy (223)
tekstów
(2641)

Trenerzy
i intruktorzy
i działacze
sportowi
(3422)

Pośrednicy Kompozyusług bizne- torzy, artyści
sowych (333) muzycy i
śpiewacy
(2652)

Urbaniści
i inżynierowie ruchu
ulicznego
(2164)

Dietetycy i
życiweniowcy
– Technik
żywienia
i gospodarstwa domowego (3220
02)
Robotnicy
Środowykonujący wiskowi
prace proste pracownicy
w rolnictwie, ochrony
leśnictwie
zdrowia
i rybactwie (3252)
(92)

Pielęgniarki
(222)

Specjaliści
do spraw
szkoleń
zawodowych
i rozwoju
kadr (2424)

Optycy
okularowi
(3253)

Filolodzy
i tłumacze
(2643)

Załączniki
Inni pracow- Architekci
nicy wyko- krajobrazu
nujący prace (2162)
proste (962)

Średni
personel do
spraw
finansowych
(331)

Maszyniści
kolejowi,
dyżurni
ruchu
i pokrewni
(831)

Kierownicy
do spraw
zarządzania
zasobami
ludzkimi
(1212)

Formierze
odlewniczy
i pokrewni
(7211)

Sekretarki,
operatorzy
urządzeń
biurowych
i pokrewni
(41)

Pracownicy opieki
osobistej
w ochronie
zdrowia
i pokrewni
(532)
Policjanci
służby kryminalnej (3355)

Szlifierze
narzędzi
i polerowacze metali
(7224)

Projektanci Inżynierowie Ekolodzy
grafiki
mechanicy (2133 02)
i multime(2144)
diów (2166)

Ustawiacze
i operatorzy
obrabiarek
do metalu
(7223)

Inżynierowie
do spraw
przemysłu
i produkcji
(2141)

Funkcjonariusze służby
więziennej
(5413)

Technicy
mechanicy
(3115)

Asystenci
Choreogradentystyczni fowie
(3251)
i tancerze
(2653)

Operatorzy
maszyn
i urządzeń do
produkcji,
przetwórstwa
i obróbki
wykończeniowej
metalu (812)
Technicy
górnictwa,
metalurgii
i pokrewni
(3117)

Specjaliści
do spraw
ochrony
środowiska
(2133)

Lekarze
dentyści
(226)

Dietetycy
i specjaliści
do spraw
żywienia
(2293)

Specjaliści
Optycy
do spraw
okularowi
higieny,
(3253)
bezpieczeństwa pracy
i ochrony
środowiska
(2291)

Nauczyciele
edukacji
artystycznej
(nauczyciele
muzyki
w placówkach pozaszkolnych
i nauczyciele
sztuki
w placówkach pozaszkolnych)
(2354/2355)
Praktykujący
niekonwencjonalne
lub komplementarne
metody
terapii
(3230)
Lektorzy
języków
obcych
(2353)

Nauczyciele
akademiccy
(231)

Specjaliści
do spraw
ratownictwa
medycznego
(224)

Nauczyciele
kształcenia
zawodowego
(232)
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Lekarze
weterynarii
(225)

Artyści
plastycy
(2651)

Malarze,
Technicy
Specjaliści
Specjaliści
Specjaliści
pracownicy nauk biolow zakresie
do spraw
do spraw
czyszczący
gicznych,
rolnictwa,
wychowania zarządzania
konstrukcje rolniczych
leśnictwa
małego
zasobami
budowlane i pokrewni
i pokrewni dziecka
ludzkimi
i pokrewni (314)
(2132)
(2342)
(2423)
(713)
* zawody zamieszczone w zestawie narzędzi Drzewo Kariery wyodrębniono na podstawie przeglądu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (ISCO-08, 2012) a następnie aktualizowano w oparciu
o zmiany zapisów.
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2. Szczegółowy opis wyników w skalach
Drzewa Kariery
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Zainteresowania zawodowe
Nazwa skali: Opiekuńczo-wychowawcze
Definicja: Zainteresowanie pomaganiem innym (np. osobom starszym) i opieka nad nimi.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem cechują się najwyższym poziomem empatii i stabilności emocjonalnej. Potrafią odczytywać u ludzi niewypowiedziane lub częściowo wyrażone
myśli, uczucia, obawy. Są dobrymi, uważnymi słuchaczami. Reagują silnie na cudze emocje. Są
osobami otwartymi na problemy innych i próbują rozwiązywać pojawiające się problemy. Są
chętni do współpracy, a praca w zespole daje im wielką satysfakcję. Ich osobiste cele związane
są z pomaganiem, ale nie zapominają też o samorealizacji. Mają zmysł organizacyjny i umiejętności wyszukiwania informacji, potrzebnych podczas pomagania oraz nauczania – rozwiązywania problemów i osiągania ostatecznych celów.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem na ogół cechują się niższym poziomem empatii i stabilności emocjonalnej. Mogą odczytywać u ludzi niewypowiedziane lub częściowo wyrażone
myśli, uczucia, obawy. Do pewnego stopnia potrafią dobrze słuchać innych, ale nie zawsze będą
w stanie zareagować. Reagują na cudze emocje, lecz w odniesieniu do własnych przeżyć. Są
osobami chętnie pomagającymi, ale nie zawsze przejmują inicjatywę. Raczej chętnie współpracują i potrafią pracować w zespole. Pomoc innym sprawia im satysfakcję, ale skupiają się także
na własnych celach. Przejawiają zmysł organizacyjny i umiejętności wyszukiwania informacji
potrzebnych podczas pomagania oraz nauczania – rozwiązywania problemów i osiągania ostatecznych celów.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem na ogół cechują się najniższym poziomem stabilności
emocjonalnej. Mogą rzadziej odczytywać ludzkie myśli, uczucia, obawy. Mają słabiej rozwinięte
umiejętności słuchania innych ludzi. Sprawia to, że nie mogą w pełni wczuwać się w ich sytuacje.
W mniejszym stopniu zdają sobie sprawę z uczuć innych ludzi i nie zawsze są w stanie spojrzeć
z innej perspektywy. Może się zdarzyć, że nie odróżnią własnych uczuć od emocji innych ludzi
lub że nie dojrzą innego rozwiązania. Opieka nad innymi jest dla nich mniej satysfakcjonująca,
dlatego też rzadziej zwracają uwagę na ich problemy. Są osobami samowystarczalnymi, dlatego
pracę w zespole traktują jako mniej korzystną. Skupiają się bardziej na własnych potrzebach.

Załączniki
Cechują się samodzielnym myśleniem, a problemy rozwiązują we własnym zakresie. Mogą być
postrzegane przez inne osoby jako wymagający lub surowi.
Nazwa skali: Artystyczne
Definicja: Zainteresowanie zawodami związanymi ze sztuką i działalnością artystyczną,
skupienie na talencie i umiejętnościach artystycznych w poszczególnych obszarach (plastyczne,
muzyczne), bycie osobą kreatywną, niekonwencjonalną i oryginalną.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem bardzo dobrze radzą sobie z wartościami sztuki, piękna
i dobrego gustu. Uwielbiają tworzyć nowe rzeczy i cenią piękno. Są w stanie stworzyć wiele innowacyjnych i przydatnych rozwiązań. Sposób ich myślenia jest różnorodny i odmienny od innych.
Są osobami nowatorskimi i proaktywnymi. Znane są ze swojej wytrwałości i tolerancji wobec
wieloznaczności. Podejmują próby innych rozwiązań zamiast wykorzystywać te już istniejące.
Mogą być osobami niezorganizowanymi i preferującymi zadania i sytuacje wymagające mniejszej systematyczności. Potrafią wyobrazić sobie jak dana rzecz będzie wyglądać po przemieszczeniu lub gdy jej elementy będą przemieszane, zmienią swój układ.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem radzą sobie z wartościami sztuki, piękna i dobrego gustu
do pewnego stopnia. Pomimo, że mogą być osobami nowatorskimi i proaktywnymi, sposób
ich myślenia jest w mniejszym stopniu różnorodny, a oni sami raczej wolą się nie wyróżniać.
W konkretnych sytuacjach podejmują próby innych rozwiązań zamiast wykorzystywać te już
istniejące. Czasami mogą być osobami niezorganizowanymi i mogą preferować zadania i sytuacje wymagające mniejszej systematyczności. Na ogół potrafią wyobrazić sobie jak dana rzecz
będzie wyglądać po przemieszczeniu jej elementów.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem zwykle mogą przejawiać zainteresowanie innymi dziedzinami niż tymi związanymi ze sztuką, pięknem i dobrym gustem. Są osobami bardziej systematycznymi i dopasowującymi się, a także w niewielkim stopniu mogą zainteresować się tworzeniem nowych rzeczy. Zazwyczaj wolą wykorzystywać istniejące już rozwiązania zamiast zgłębiać
nowe opcje i tworzyć nowe pomysły i rozwiązania. Są osobami zorganizowanymi i preferują
zadania i sytuacje wymagające mniejszej systematyczności. Zamiast wyobrażać sobie jak dana
rzecz będzie wyglądać po złożeniu, wolą działać tu i teraz oraz wiedzieć jak rzeczy będą działać.
Nazwa skali: Humanistyczne
Definicja: Zainteresowania oraz umiejętności z zakresu łatwego pisania tekstów, biegłej
komunikacji, celnego doboru słownictwa, kreatywnego i krytycznego myślenia, rozumowania
oraz zadawania istotnych pytań.
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Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem interesują się głównie naukami humanistycznymi, czyli
światem artystycznym, muzyką, językami obcymi, literaturą, historią lub filozofią. Często biorą
czynny udział w zajęciach na tym polu, na przykład grają na jakimś instrumencie muzycznym,
rozprawiają o filozofii, uczą się języków obcych, komponują muzykę, rysują lub czytają książki.
Osoby te są o wiele bardziej uzdolnione w tych dziedzinach niż w naukach ścisłych (np. praca
z liczbami). Mają nadzwyczajny zmysł tworzenia i oceniania wiedzy, analizowania i ponownego
przemyślenia każdej kwestii. Potrafią tworzyć nowe pomysły i koncepcje, posiadają nadzwyczajną zdolność do formowania nowych powiązań myślowych oraz artystycznych form ekspresji.
Co więcej, mają kreatywne i oryginalne pomysły oraz oceniają w sposób krytyczny.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem na równi z naukami humanistycznymi stawiają nauki ścisłe.
Dokonanie wyboru między sztuką, muzyką, literaturą, historią czy filozofią, a fizyką, matematyką,
technologią czy biologią zajęłoby im sporo czasu i przemyśleń. W takim samym stopniu interesują się rozwiązywaniem problemów czy analizowaniem informacji, co grą na instrumencie
muzycznym czy nauką języków obcych. Dlatego też można stwierdzić, że u tych osób została
zachowana równowaga pomiędzy ich częścią analityczno-naukową a kreatywną.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem przywiązują większą wagę do nauki i biologii niż do nauk
humanistycznych. Zawsze bronią naukowego podejścia do życia będąc jednocześnie osobami
zorganizowanymi i dobrze planującymi swój czas. Znają się na analizie danych, przetwarzaniu
informacji i są drobiazgowi. Są świetni w pozyskiwaniu i analizowaniu informacji w celu wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów.
Nazwa skali: Społeczne
Definicja: Zainteresowanie kontaktem i pracą z ludźmi, pracą zespołową, radzenie sobie
z problemami i emocjami, motywowanie, trenowanie, interesowanie się społeczeństwem,
tworzenie kontaktów interpersonalnych i współpracy, zaangażowanie w sprawy związane
z polityką.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem charakteryzują się zrozumieniem dla emocji, potrzeb
i stanów emocjonalnych innych z ich perspektywy. Rozwiązywanie problemów innych ludzi
sprawia im przyjemność. Zawsze wpływają na innych, więc coaching i bycie mentorem jest ich
drugą naturą. Z łatwością nawiązują kontakty z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur, krajów
i mającymi odmienne pochodzenie etniczne. Mają szacunek do każdej osoby i kultury. Przejawiają wysoki poziom samokontroli, co pomaga im w panowaniu nad ich emocjami, myślami
i postępowaniem.

Załączniki
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem ogólnie próbują okazywać zrozumienie dla emocji, potrzeb
i stanów emocjonalnych innych z ich perspektywy oraz próbują im pomagać. Nawiązywanie
kontaktów z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur, krajów i mających odmienne pochodzenie
etniczne jest dla nich łatwe do pewnego stopnia. Starają się mieć szacunek do każdej osoby i kultury.
Czasami odsłaniają swoje emocje, myśli, postawy innym, czasami wolą je kontrolować sami.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem w niewielkim stopniu starają się zrozumieć emocje,
potrzeby i stany emocjonalne innych z ich perspektywy i pomagać im. Są osobami bardziej
niezależnymi. Zawsze muszą się mocno starać, aby zrozumieć potrzeby i warunki z ich punktu
widzenia oraz aby analizować dane. Zawsze wolą nawiązywać kontakty z ludźmi pochodzącymi
z ich kultury, niż z innych krajów lub mającymi odmienne pochodzenie etniczne. Są osobami
niezależnymi, więc dawanie rad innym wymaga od nich sporego wysiłku. Są osobami z temperamentem jeśli chodzi o kontrolowanie ich postępowania, emocji i myśli.
Nazwa skali: Administracja i zarządzanie
Definicja: Zainteresowanie ekonomią, zadaniami administracyjnymi i finansowymi, organizacja, dokładność, planowanie czasu i zadań, kontakty z ludźmi, dobre maniery, bycie liderem
z jednoczesną obsługą komputera i wykonywaniem analiz.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem są niezwykle efektywne w zarządzaniu zespołami, motywowaniu, zachęcaniu i prowadzeniu grup ludzi oraz dostrzeganiu istotnych kwestii w aktualnych
działaniach. Przykładają szczególną wagę do analizowania zadanej im pracy, działają efektywnie
i skutecznie, wyznaczają szybkie cele i rozwiązują problemy. Osoby te zawsze odbierane są jako
świetne w biznesie, finansach, zarządzaniu i bankowości. Są niezwykle elastyczne i posiadają
bardzo wysoki poziom przystosowywania się, co przejawia się zwłaszcza w przewidywaniu
ewentualnych problemów. Potrafią efektywnie pracować, także w niepewnych i ryzykownych
środowiskach.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem dobrze czują się w zarządzaniu zespołami, motywowaniu,
zachęcaniu i prowadzeniu grup ludzi tak samo jak w pracy, gdzie podlegają komuś i wykonują ich
polecenia. W takim samym stopniu interesują się ekonomią, światem biznesu, sztuką, sportem
czy nauką. Są to osoby elastyczne, które podejmują ryzyko jeśli sytuacja tego wymaga.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem skupiają się na pracy w zespołach lub podlegając komuś,
ponieważ praca dla innych sprawia, że są bardziej efektywni. W rozwiązywaniu problemów lub
w sprawach dotyczących ekonomii osoby te wolą polegać na innych, skupiając się całkowicie
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na życiu codziennym. Dobrze się czują pracując ze znanymi im zadaniami, które nie wymagają
dodatkowej potrzeby analizowania. Mogą częściej interesować się sztuką, koncepcją kreatywności, nauką, sportem. Według nich, istnieje wiele innych zainteresowań poza zarządzaniem
i ekonomią. Wolą pracować samodzielnie na znanym im stanowisku, zawsze starając się unikać
ryzyka.
Nazwa skali: Prawo
Definicja: Zainteresowanie prawem, występującymi w nim zmianami, aspektami prawnymi
dotyczącymi zadań społecznych i ekonomicznych, perswazją, negocjowaniem, podejmowaniem
decyzji i wyrażaniem sądów, skupianie się na krytycznym myśleniu i pisaniu.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem charakteryzują się niezwykle wielkim zainteresowaniem całokształtem zagadnień prawnych. Osoby te nastawione są na aspekty prawne dotyczące
kwestii społecznych i ekonomicznych, ciągłe kształcenie się leży w centrum ich zainteresowań.
Bardzo często poszukiwanie sprawiedliwości i prawdy traktują jako misję i sprawia im to satysfakcję. Są osobami niezwykle ambitnymi, zaangażowanymi i wytrwałymi w osiąganiu swoich
celów. Mają tendencję do stawiania życia zawodowego ponad prywatne. Mają doskonałą zdolność do przetwarzania i rozumienia ogromnych ilości informacji (raporty, dokumenty prawne),
wyciągania wniosków na podstawie faktów oraz do wydawania indywidualnych sądów. Są
osobami nie tylko logicznymi i analitycznie myślącymi, ale także, w celu przechytrzenia swojego
przeciwnika, przejawiają wielkie pokłady kreatywności. W sposób pierwszorzędny przekazują
komunikaty, zarówno ustnie jak i pisemnie. Wiedzą jak tworzyć logiczną argumentację, aby
przekonać innych do swojego zdania. Podczas prowadzenia negocjacji są bardzo odporni na
stres. Rozmowy z ludźmi, wystąpienia publiczne sprawiają im radość i są postrzegane jako osoby
wpływowe. Posiadają niezwykłe zdolności słuchania, jednakże używają ich raczej do osiągania
własnych celów, a nie do pomocy innym. Lubią pracować w sposób samodzielny i niezależny
oraz są w stanie samodzielnie podejmować kluczowe decyzje. Osoby te cechują się emocjonalną stabilnością, twardością oraz umiejętnością pracy pod presją.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem generalnie charakteryzują się średnim poziomem motywacji wewnętrznej oraz inicjatywy. Mają przeciętne umiejętności analityczne i komunikowania
się. Osoby te nastawione są na aspekty prawne dotyczące kwestii społecznych i ekonomicznych.
Jeśli jest ku temu potrzeba, są w stanie podjąć naukę. Są osobami ambitnymi i zaangażowanymi
w osiąganie swoich celów. Mimo, że życie zawodowe znaczy dla nich bardzo wiele, to jednak
starają się, z lepszym lub gorszym skutkiem, zachować równowagę pomiędzy pracą a prywatnością. Wiedzą w jaki sposób przetwarzać i zrozumieć duże ilości informacji, jednakże w sprawach ważniejszych woleliby mieć nad sobą zwierzchnika. Ich umiejętności komunikowania się
są standardowe, zarówno ustne jak i pisemne. Rozumieją powierzone im zadania, jednakże

Załączniki
formułowanie logicznego i prostego argumentowania, w celu przekonania do swojego zdania,
może stanowić dla nich wyzwanie. Mogą także w mniejszym stopniu radzić sobie w negocjacjach. Dobrze czują się podczas rozmów z ludźmi, ale wystąpienia publiczne sprawiają im trochę
trudności. W przypadku standardowych procedur sami podejmują decyzje, lecz te kluczowe
pozostawiają przełożonym. Świat prawny jest mocno nacechowany rywalizacją i emocjami. Fakt
ten może wpływać na emocjonalną stronę tych osób, gdyż ich niezależność, pewność sobie oraz
równowaga emocjonalna nie są stałe.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem przejawiają brak motywacji wewnętrznej i inicjatywy
oraz umiejętności analitycznych i komunikacji. Nie przejawiają zainteresowania całokształtem
zagadnień prawnych dotyczących zadań społecznych i ekonomicznych, a także nauką. Ich życie
prywatne jest dla nich bardzo ważne i dlatego nie chcą, aby życie zawodowe miało na nie wpływ.
Do niewielkiego stopnia i tylko pod kontrolą zwierzchnika, wiedzą jak przetwarzać i zrozumieć
duże ilości informacji. Potrzebują dokładnych wskazówek oraz nie wydają indywidualnych
osądów ani nie wyciągają wniosków na podstawie faktów. Kierując się standardowymi procedurami i pod okiem zwierzchnika, osiągają wymagane cele, ale nie widzą potrzeby w tworzeniu
nowych rozwiązań. Ich umiejętności komunikowania się, zarówno ustne jak i pisemne, są opisywane jako niskie. Nie tylko nie posiadają umiejętności formułowania logicznej i prostej argumentacji, w celu przekonania do swojego zdania, ale mogą także nie zrozumieć powierzonego im
zadania, uważając je za abstrakcyjne. Może się zdarzyć, że nie będą się starać dojść do porozumienia z drugą osobą, co nie czyni z nich dobrych negocjatorów. Zarówno rozmowy z ludźmi jak
i wystąpienia publiczne mogą okazać się dla nich wyzwaniem. Świat prawny jest mocno nacechowany rywalizacją i emocjami. Fakt ten najprawdopodobniej wpłynie na emocjonalną stronę tych
osób, gdyż ich niezależność, pewność sobie oraz równowaga emocjonalna nie są stałe.
Nazwa skali: Przyrodnicze
Definicja: Zainteresowania naturą, ekologią, biologią i podstawami genetyki, umiejętność
obserwacji, analizowania i rozwiązywania problemów związanych z naturą i ekologią.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem interesują się w sposób szczególny życiem, koncertując się na prowadzeniu badań, ewolucji, zwierzętach i na całokształcie zagadnień związanych z naturą. Osoby te są dobre pod względem obserwacji, analizy i rozwiązywania złożonych
problemów, używając logiki i krytycznego myślenia. Potrafią zastosować ogólne zasady do
konkretnych problemów, jak również odkrywać związki między pozornie niezwiązanymi ze sobą
wydarzeniami. Są zafascynowane obserwacją i analizą działania różnych systemów i tym, jak
zmieniające się warunki, działania czy środowisko mogą wpłynąć na ich wyniki.

197

Drzewo Kariery. Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze...

198

Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem mogą przejawiać pewne zainteresowanie naturą, ewolucją,
zwierzętami, roślinnością oraz innymi zagadnieniami, ale niekoniecznie się na nich skupiają.
Osoby te są ciekawe tego jak różne systemy pracują. Po dobrym zastanowieniu się i odpowiednim
wysiłku potrafią dokonać analizy i znaleźć możliwe rozwiązywania różnych problemów, używając
do tego logiki i krytycznego myślenia. Zazwyczaj potrafią zastosować ogólne zasady do konkretnych problemów, jak również odkrywać związki między niezwiązanymi ze sobą wydarzeniami.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem zwykle przejawiają zainteresowania zagadnieniami
z innych dziedzin niż natura, biologia, ekologia, botanika, zoologia i im podobnych. Osoby te
także nie przejawiają zainteresowania tym jak rzeczy działają. Są w stanie wykonywać analizę
oraz rozwiązywać proste problemy, lecz nie do każdego rozwiązania stosują logikę i krytyczne
myślenie. Stosowanie ogólnych zasad do konkretnych problemów, jak również odkrywanie
związków między niezwiązanymi ze sobą wydarzeniami może stanowić dla nich wyzwanie.
Nazwa skali: Medyczne
Definicja: Zainteresowanie medycyną, zdrowiem i profilaktyką zdrowotną, szeroka, szczegółowa wiedza na temat fizjologii i zagadnień medycznych, pomoc i wyszukiwanie nowych
rozwiązań, kontaktowanie się z innymi, empatia, zrozumienie innych.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem bardzo mocno interesują się zdrowiem, funkcjonowaniem oraz fizjologią ludzkiego ciała. Posiadają nadzwyczajny zmysł analizowania informacji,
a także rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków. Skupiają się na działaniach poznawczych i intelektualnych i na ogół są doskonałymi uczniami. Nie pozwalają, aby ich myśli i emocje
wpływały na ich życie, ponieważ potrafią je rozpoznać i oddzielić. W osiąganiu swoich celów są
osobami upartymi, pewnymi siebie i mocno zmotywowanymi wewnętrznie. Doskonale potrafią
przeanalizować sytuację oraz z łatwością wczuwają się w położenie innej osoby, biorąc pod
uwagę jej perspektywę, po to, żeby jej pomóc.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem interesują się funkcjonowaniem ludzkiego organizmu, ale
także innymi specjalizacjami, takimi jak nauki ścisłe i humanistyczne, inżynierią, zarządzaniem,
sztuką, służbami czy sportem. W zależności od sytuacji, potrafią podejmować decyzje spontanicznie i intuicyjnie, ale także często bywają dobrze zorganizowane i myślą w sposób analityczny.
Jeśli sytuacja wydaje się dla nich wystarczająco motywująca to potrafią być bardzo uparte
i pewne siebie. Jednakże, jeśli nie czują się naprawdę zainspirowane to szybko przestają podejmować starania. Równoważą w sobie dbanie o innych i o siebie samego.

Załączniki
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem głównie interesują się takimi dziedzinami jak na przykład:
nauki ścisłe i humanistyczne, inżynieria, zarządzanie, sztuka, służby czy sport. W znacznie mniejszym stopniu interesują je zagadnienia związane z medycyną, psychologią, zdrowiem i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Decyzje podejmują w sposób spontaniczny i intuicyjny. W większym stopniu skupiają się na działalności twórczej i zawsze zmieniają swoje działania, medycyną
interesują się w naprawdę niewielkim stopniu, a ich pierwsza myśl zawsze będzie skierowana na
nich samych.
Nazwa skali: Nauki ścisłe
Definicja: Ciekawość świata, potrzeba poznania jak wszystko funkcjonuje, zainteresowanie
fizyką, matematyką oraz informatyką, cierpliwość, zainteresowanie przeprowadzaniem badań
naukowych, analizą oraz rozwiązywaniem skomplikowanych problemów, przeprowadzaniem
eksperymentów.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem interesują się przetwarzaniem informacji, analizowaniem i przekształcaniem danych. Analizowanie danych, badania naukowe oraz praca z liczbami
są ich drugą naturą. Osoby te są bardzo dobre w krytycznym myśleniu, co pomaga im w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów. Postrzegane są jako osoby cierpliwe i zdyscyplinowane, co pozwala im lepiej analizować informacje. Są perfekcjonistami. Przejawiają zainteresowanie radzeniem sobie ze skomplikowanymi problemami, fizyką, matematyką oraz informatyką.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem zazwyczaj interesują się przetwarzaniem informacji, analizowaniem i przekształcaniem danych. Analizowanie danych, badania naukowe oraz praca z liczbami należą do ich głównych kręgów zainteresowań. Osoby te zazwyczaj posiadają dobrze
rozwinięte umiejętności krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów. Osoby te bywają
cierpliwe, zdyscyplinowane. Bywają także perfekcjonistami. Czasami przejawiają zainteresowanie radzeniem sobie ze skomplikowanymi problemami, fizyką, matematyką oraz informatyką.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem przejawiają zainteresowanie w innych dziedzinach niż
przetwarzanie informacji, analizowanie i przekształcanie danych. Osoby te są bardziej spontaniczne, spokojne i ugodowe. Dla tych osób zadania społeczne zawsze będą ciekawsze od pracy
z liczbami, analizowania danych, informatyki, matematyki, krytycznego myślenia czy rozwiązywania problemów.
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Nazwa skali: Inżynieryjno-techniczne
Definicja: Zainteresowanie praktycznym myśleniem, technicznymi i mechanicznymi zadaniami, fizycznymi działaniami, konstrukcją oraz funkcjonowaniem maszyn i sprzętu technicznego, technologią, produkcją, automatyzacją procesów.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem charakteryzują się praktycznym sposobem myślenia,
przystosowują lub zmieniają środowisko, aby rozwiązać problemy i osiągnąć cele. Ogromnie
interesują się architekturą, mechaniką i budownictwem. Osoby, które w tym obszarze uzyskały
bardzo wysoki wynik lubią pracować fizycznie i posiadają bardzo duże umiejętności manualne,
potrafią posługiwać się narzędziami, obsługiwać i naprawiać sprzęt oraz budować, montować
rzeczy wymagające postępowania zgodnie ze wskazówkami. Osoby te posiadają bardzo dobrą
wyobraźnię przestrzenną i umiejętności analityczne oraz osiągają dobre rezultaty w matematyce
i fizyce. Są to osoby aktywne, dobrze pracujące pod presją, ponieważ skupiają się na osiąganiu
celów i trudno im przeszkodzić w pracy. Jako inżynierowie podążają za racjonalnymi zasadami.
Ich podejście do problemów jest bardzo metodologiczne, systematyczne i dobrze zorganizowane. Ponadto, są to osoby bardzo odpowiedzialne i lubiące mieć bardzo dużą kontrolę nad
ludźmi i maszynami. Są w stanie dobrze ocenić sytuację i szybko podejmować decyzje kierując
się starannymi i czystko racjonalnymi analizami. Są także nadzwyczaj dobrze zorganizowane
i wykonują zadania z ogromną precyzją.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem umiarkowanie charakteryzują się praktycznym sposobem
myślenia, mogą przystosowywać lub zmieniać środowisko, aby rozwiązać problemy i osiągnąć
cele. Nie są jednak kierowane tymi działaniami. Mogą interesować się architekturą, mechaniką
i budownictwem. Osoby te znają budowę maszyn i wiedzą, na jakich zasadach one działają.
Osoby, które w tym obszarze uzyskały przeciętny wynik posiadają pewne umiejętności manualne, potrafią posługiwać się narzędziami i obsługiwać sprzęt, lecz w mniejszym stopniu zainteresowane są naprawą lub budową i montażem rzeczy. Osoby te posiadają przeciętną wyobraźnię
przestrzenną oraz trochę umiejętności analitycznych. Mogą pracować pod presją, ale łatwo im
przeszkodzić w pracy i nie skupiają się na osiąganiu celów. Będą zarówno postępować zgodnie
z racjonalnymi zasadami jak i kierować się czynnikami emocjonalnymi. Posiadają umiarkowanie
usystematyzowane podejście do zadań i pracują w sposób zorganizowany, lecz nieprecyzyjny.
Osoby te akceptują odpowiedzialność i potrafią przejąć kontrolę nad ludźmi oraz sprzętem. Są
w stanie dobrze ocenić sytuację i podejmować decyzje.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem charakteryzują się niskim poziomem praktycznego
myślenia, nie przejawiają większego zainteresowania przystosowywaniem lub zmienianiem
środowiska, aby rozwiązać problemy i osiągnąć cele. Osoby, które w tym obszarze uzyskały
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bardzo niski wynik, posiadają niewielkie umiejętności manualne i mają problemy z posługiwaniem się narzędziami i obsługą sprzętu. Naprawa lub budowa montaż rzeczy wymagających
czytania i postępowania zgodnie ze wskazówkami może stanowić dla nich duże wyzwanie.
Osoby te posiadają bardzo niewielkie pokłady wyobraźni przestrzennej oraz osiągają niskie
wyniki z matematyki i fizyki. Praca pod presją nie należy do ich mocnych stron, ponieważ nie
skupiają się na osiąganiu celów i bardzo łatwo im przeszkodzić w pracy. Mocno złożone zadania
i te, które wymagają bardzo dużej precyzji, mogą sprawiać im problemy. Podczas oceny sytuacji
lub problemu biorą pod uwagę tylko niektóre fakty i na nich opierają swoje sądy.
Nazwa skali: Architektura i budownictwo
Definicja: Zainteresowanie wyobraźnią przestrzenną, konstruowaniem, wymyślaniem
i wprowadzaniem do użytku w budownictwie nowych rozwiązań, urbanistyką, architekturą,
inżynierią.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem potrafią wyobrazić sobie jak rzeczy będą wyglądać po
ich przemieszczeniu lub przestawieniu. Osoby te interesują się budownictwem, materiałami
oraz narzędziami używanymi podczas budowy. Dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem złożonych problemów oraz z krytycznym myśleniem. Osoby te interesują się także
projektowaniem i potrafią tworzyć projekty, modele oraz są dobre w technicznym planowaniu.
Co więcej, potrafią ocenić koszty, korzyści oraz stosowność danej konstrukcji czy projektu.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem czasami są w stanie wyobrazić sobie jak rzeczy będą wyglądać
po ich przemieszczeniu lub przestawieniu. Osoby te posiadają zróżnicowane zainteresowania,
a te dotyczące budownictwa, materiałów oraz narzędzi używanych podczas budowy do ich
należą. Mają także różnorodne umiejętności, do których należą rozpoznawanie i rozwiązywanie
złożonych problemów oraz krytyczne myślenie. Osoby te czasami interesują się projektowaniem
i potrafią tworzyć projekty, modele oraz wykonywać techniczne planowanie. Co więcej, starają
się oceniać koszty, korzyści oraz stosowność danej konstrukcji czy projektu.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem interesują się innymi tematami niż wyobrażaniem sobie
jak rzeczy będą wyglądać po ich przemieszczeniu lub przestawieniu, tworzeniem projektów
i modeli oraz wykonywaniem technicznych planów. Osoby te wolą również używać swoich
innych mocnych stron niż umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania złożonych problemów
oraz krytycznego myślenia. Możliwe, że osoby te będą wolały zajmować się zadaniami z tematyki społecznej i mocniej skupiać się na rzeczach konkretnych niż na budownictwie, materiałach
czy narzędziach używanych podczas budowy. Osoby te posiadają zainteresowania w różnych
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Nazwa skali: Rolnictwo
Definicja: Zainteresowanie rolnictwem, zbiorami, ogrodnictwem, rybołówstwem, zadaniami związanymi z naturą i rolnictwem z ekologicznego punktu widzenia, kontaktem z naturą
oraz ochroną zwierząt.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem w sposób szczególny interesują się ekologią, rolnictwem,
zwierzętami i roślinnością. Osoby te doskonale czują się w środowisku naturalnym i świetnie
radzą sobie z zarządzaniem kwestiami technicznymi, takimi jak produkcja, surowce, kontrola
jakości, produkcja towarów, itp. Radzą sobie z pracą w firmie: administracją, zarządzaniem,
aspektami prawnymi oraz księgowością. Przy tym wszystkim kontrolują bezpieczeństwo i jakość
produktu.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem w takim samym stopniu interesują się naturą i rolnictwem, co innymi tematami, na przykład naukami humanistycznymi, inżynierią, sztuką, służbami, sportem lub aspektami prawnymi. W każdej z powyższych dziedzin widzą coś ciekawego
i z każdej z tych dziedzin chcieliby zdobyć wiedzę ogólną. Są osobami kreatywnymi oraz zorganizowanymi. W zależności od sytuacji bez problemu potrafią pracować zarówno w grupach jak
i w pojedynkę. Dobrze równoważą zarządzanie, administrację i myślenie filozoficzne.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem do pewnego stopnia interesują się naukami humanistycznymi, inżynierią, sztuką, służbami, sportem, a także innymi zagadnieniami nie związanymi
z naturą, rolnictwem. Osoby te zawsze wolą skupiać się na tematach nie związanych z naturą, na
przykład na sztuce, kreatywności i bardziej filozoficznym sposobie myślenia. W każdej sytuacji
wolą działać samodzielnie, nie zarządzając firmą i jednocześnie będąc w stałym kontakcie ze
środowiskiem społecznym.
Nazwa skali: Usługi
Definicja: Zainteresowanie różnymi usługami, turystyką, rekreacją, kosmetologią i odnową
biologiczną, przejawianie gościnności i nawiązywanie nowych znajomości, elastyczne podejście
do godzin pracy, możliwość planowania, organizowania i przeprowadzania wydarzeń.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem bardzo lubią nawiązywać kontakty z innymi ludźmi.
Osoby te składnie się wypowiadają i są charyzmatyczne. Posiadają także niezwykłe umiejętności
słuchania. Są towarzyskie i raczej ekstrawertyczne. Rozwiązywanie problemów oraz pomoc
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klientowi, w taki lub inny sposób, sprawia im ogromną satysfakcję. Posiadają wybitne umiejętności interpersonalne, organizacyjne oraz planowania. Charakteryzują się bardzo wysokim
poziomem rzetelności i asertywności. Potrafią także znakomicie rozwiązywać konflikty, prowadzić negocjacje oraz mają wysoką siłę przekonywania.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem w mniejszym stopniu lubią nawiązywać kontakty z innymi
ludźmi. Umiejętności interpersonalne, komunikowania się oraz słuchania wymagają polepszenia. Mogą być większymi introwertykami niż ekstrawertykami. Rozwiązywanie problemów
oraz pomoc klientowi, w taki lub inny sposób, nie zawsze sprawia im satysfakcję. Umiejętności organizacyjne oraz planowania są dostatecznie dobre, ale gdy osoby te są nadzorowane.
Charakteryzują się średnim poziomem rzetelności i asertywności. Czasami muszą włożyć więcej
wysiłku, aby poradzić sobie z trudnymi zadaniami lub z bardziej wymagającymi klientami. Sprzedawanie i negocjowanie również mogą stanowić niedogodność, zwłaszcza jeśli ich umiejętności
do komunikowania się są słabe.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem to te, których umiejętności nawiązywania kontaktów
z innymi są na ogół słabe. Dla tych osób wchodzenie w kontakt z drugą osobą jest trudne
i często unikają konfrontowania się z ludźmi, których niewiele znają (np. z klientami). Charakteryzują się brakiem asertywności. Wyrażanie siebie i swoich potrzeb przychodzi im z trudem.
Nie potrafią zrozumieć zachowania ludzi z ich perspektywy. Trudniej im także przekazywać informacje w sposób jasny. Często ich zachowania są mylnie odbierane, co prowadzi do powstania
konfliktów. Mają poważne trudności z wyrażaniem swoich uczuć oraz myśli oraz nie czują
potrzeby podtrzymywania komfortowych relacji z innymi ludźmi.
Nazwa skali: Służby mundurowe
Definicja: Upodobanie współpracy w zespole, respektowanie prawa, zainteresowanie
tematyką bezpieczeństwa i obrony kraju, a także ubezpieczaniem ludzi i własności.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem w sposób szczególny interesują się służbami mundurowymi, a także ochroną ludzi i własności, bezpieczeństwem publicznym, wojskowością, bezpieczeństwem narodowym i innymi powiązanymi tematami. Swoją uwagę kierują na środki bezpieczeństwa oraz reguły i wartości dotyczące sprawiedliwości społecznej, moralności, pomocy,
odpowiedzialności, lojalności, bezpieczeństwa narodowego i stabilności porządku społecznego.
Są to osoby staranne, konsekwentne i zdeterminowane w swoich działaniach. Są także niezawodne, wierne, godne zaufania, zdyscyplinowane oraz posiadające duże poczucie obowiązku.
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Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem do pewnego stopnia mogą interesować się służbami
mundurowymi, a także ochroną ludzi i własności, bezpieczeństwem publicznym, wojskowością,
bezpieczeństwem narodowym, etc. Jednakże powyższe tematy niekoniecznie są ich głównymi.
Osoby te do pewnego stopnia cenią bezpieczeństwo oraz reguły i wartości dotyczące sprawiedliwości społecznej, moralności, pomocy, odpowiedzialności, lojalności, bezpieczeństwa narodowego i stabilności porządku społecznego. Bywają staranne, konsekwentne i zdeterminowane
w swoich działaniach, a także niezawodne, wierne, godne zaufania, zdyscyplinowane oraz
posłuszne.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem interesują się innymi dziedzinami, niezwiązanymi ze służbami mundurowymi, ochroną ludzi i własności, bezpieczeństwem publicznym, wojskowością,
bezpieczeństwem narodowym i innymi powiązanymi tematami. Wartości związane z bezpieczeństwem oraz regułami, lojalnością, bezpieczeństwem narodowym i stabilnością porządku
społecznego odgrywają mniejszą rolę w ich życiu. Są to osoby bardziej spontaniczne i chaotyczne
niż staranne i konsekwentne oraz często mogą miewać problemy z motywacją.
Nazwa skali: Sport i aktywność fizyczna
Definicja: Potrzeba ruchu i czynności wymagających aktywności fizycznej lub umysłowej,
zwiększania swojej efektywności, osiągania najlepszych możliwych wyników w walce z czasem,
przestrzenią, przeciwnościami lub sztucznymi elementami oraz przede wszystkim w walce
z samym sobą.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem charakteryzują się ogromnym poziomem wytrzymałości,
szczytową formą oraz wybitnymi umiejętnościami organizacyjnymi i do zarządzania czasem.
Osoby te stawiają swoje potrzeby na pierwszym miejscu i są w stanie samodzielnie wyznaczać,
realizować i osiągać swoje cele. Postrzegane są jako osoby przedsiębiorcze, przejawiające proaktywne podejście i niepotrzebujące wskazówek ani trzymania ich za rękę. Dążą do bycia coraz
bardziej efektywnymi ludźmi oraz do osiągania coraz lepszych wyników, nie bacząc na istniejące przeszkody. Posiadają ogromną zdolność ustalania porządku zajęć codziennych oraz wykonywania ich, za każdym razem w sposób rygorystyczny, konsekwentny i wystarczający. Ciągła
zachęcają i motywują innych, co zapobiega porzucaniu zadań przez ludzi oraz tworzy lepsze
wyniki pracy. Osoby te tworzą oraz stosują kreatywne i nowatorskie pomysły, nie tylko żeby
osiągać cele, ale także, aby ulepszać metody i ich wyniki. Najlepiej się komunikują się w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą. Biorąc pod uwagę ich naturalne predyspozycje, takie jak efektywność, samodzielność czy wytrzymałość można stwierdzić, że osoby te mają tendencję do
dominacji oraz do bycia prawdziwymi liderami.
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Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem głównie charakteryzują się średnim poziomem wytrzymałości, przeciętną formą oraz umiarkowanymi umiejętnościami organizacyjnymi i zarządzania
czasem. Są w stanie osiągać swoje prywatne cele w sposób efektywny, zrównoważony i konsekwentny, jednakże pewne aspekty mogą wymagać nadzoru lub pokierowania. Są to osoby potrafiące tworzyć oraz stosować nowe rozwiązania. Jednakże, aby wyrazić i wykonać te rozwiązania,
wolą polegać na bodźcach zewnętrznych. Dobrze współpracują w grupach, celnie rozpoznają
i wypracowują wspólne cele, ale jednocześnie ich osobiste ambicje przejmują nad nimi kontrolę.
Niezależnie od prywatnych planów, może sie zdarzyć, że osoby te nie wyrobią się z zadaniem na
czas lub też zarzucą jego wykonanie. Dlatego, aby wykonać zwłaszcza bardziej skomplikowane
zadania, osoby te mogą potrzebować zachęty lub nadzoru z zewnątrz. Dzięki swojej elastyczności, zarówno bezpośredni kontakt z drugą osobą jak i praca indywidualna jest dla nich czymś
interesującym i czerpią z nich satysfakcję. Jeśli będą przejawiać zainteresowanie, chęć oraz
wytrwałość w ulepszaniu efektywności, samodzielności i wytrzymałości, będą w stanie wejść
w rolę lidera.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem głównie charakteryzują się brakiem wytrzymałości,
słabą formą oraz brakiem umiejętności organizacyjnych i do zarządzania czasem. Tylko mając
dokładne wskazówki i będąc pod stałym nadzorem są w stanie wykonać zadanie. Osoby te całkowicie polegają na autorytecie innych i mają tendencję do ślepego podążania za standardowymi
procedurami. Nie przejawiają zdolności do ulepszania swojego postępowania poprzez tworzenie
nowych rozwiązań. Osoby te nie przejawiają także zainteresowania całościowymi potrzebami
firmy i raczej często zaniedbują swoje osobiste ambicje, których istnienia mogą czasem nie być
świadomi. Dobrze współpracują w grupie, o ile czują się pewnie ze swoimi obowiązkami i znają
sposób funkcjonowania firmy. Do pewnego stopnia potrafią pracować samodzielnie, ale podejmowanie decyzji całkowicie pozostawione jest rówieśnikom zwierzchnikom. Przejawiają o wiele
mniejsze zainteresowanie rolą lidera, ponieważ wymagałaby ona od nich efektywności, samodzielności i polepszenia ich wytrzymałości.

Wartości
Nazwa skali: Reguły moralne
Definicja: Świadomość ochrony i stosowania się do zasad etyki oraz moralności i świadomość stanu prawnego.
Wynik wysoki:
Osoby z wynikiem bardzo wysokim przypisują dużą wagę do moralności i etyczności,
zgodnie z którymi kierują swoim zachowaniem. Bycie etycznym może być dla nich ważniejsze niż
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poleganie na prawie. Są to osoby szczere i konsekwentne w swoim działaniu, myśleniu i zachowaniu. Odnoszą się z szacunkiem do zasad, postępują zgodnie z wyznawanymi wartościami
i uważają, że zasady etyczne gwarantują porządek i właściwe funkcjonowanie społeczeństwa.
Osoby te są sprawiedliwe i gotowe przeciwstawiać się tym, którzy postępują nieetycznie.
Wynik przeciętny:
Osoby z wynikiem przeciętnym w pewnym stopniu starają się przypisywać wagę do moralności i etyczności, zgodnie z którymi kierują swoim zachowaniem. Czasem ważniejsze jest dla
nich bycie etycznym, a innym razem poleganie na prawie. Osoby te starają się być szczere i konsekwentne w swoim działaniu, myśleniu i zachowaniu. Odnoszą się z szacunkiem do zasad, postępują zgodnie z wyznawanymi wartościami i uważają, że zasady etyczne gwarantują porządek
i właściwe funkcjonowanie społeczeństwa. Osoby te starają się być sprawiedliwe i gotowe przeciwstawiać się tym, którzy postępują nieetycznie.
Wynik niski:
Osoby z wynikiem bardzo niskim przypisują wagę do innych aspektów w życiu niż do moralności i etyczności. Bycie etycznym, poleganie na prawie, bycie szczerym i konsekwentnym swoim
działaniu, myśleniu i zachowaniu nie jest jest dla nich ważne. Postawieni przed wyborem zawsze
kierują się regułą prawa, własnymi korzyściami lub emocjami. Etyka zachowania w niewielkim
stopniu wpłynie na ten wybór. Osoby te przykładają większą wagę do innych aspektów niż
odnoszenie się z szacunkiem do zasad, postępowanie zgodnie z wyznawanymi wartościami. Nie
skupiają się też na istocie zasad etycznych panujących w społeczeństwach. Nie zwracają uwagi
na nieetyczne postępowanie innych ludzi.
Nazwa skali: Wartości
Definicja: Kierowanie uwagi na wartości natury filozoficznej (dobroć, prawda, piękno),
respektowanie wartości uniwersalnych, poświęcenie idei, szacunek dla dziedzictwa naszej
kultury.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem mają specyficzne zainteresowania związane m.in.
z estetyką, etyką, poznaniem, metafizyką, wartością piękna, polityką lub sprawami społecznymi.
Osoby te ujawniają talent i zamiłowanie do sztuki lub historii sztuki. Są zafascynowane tematyką budowy wszechświata, naturą, filozofią, duchowością. Mają wysoki szacunek do kultury
danego narodu. Silnie dążą do identyfikacji z tą kulturą jako częścią swojej tożsamości kulturowej i częścią siebie. Wysoce cenią sobie i z chęcią angażują się w działania propagujące kulturę
i aktywność społeczną w tym wymiarze.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem mogą przejawiać zainteresowanie zagadnieniami związanymi z takimi dziedzinami jak: wartości, piękno, etyka, poznanie, filozofia, polityka, sprawy
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społeczne. Mogą ujawniać przeciętne zamiłowanie do sztuki lub talent w tym wymiarze. Zdają
sobie sprawę, że poszanowanie środowiska naturalnego jest ważne, ale nie zawsze kierują się
tym przeświadczeniem. Respektują kulturę danego narodu. Dążenie do identyfikacji z tą kulturą
jako częścią swojej tożsamości kulturowej i częścią siebie mają dla nich umiarkowaną ważność.
Akceptują fakt, że działania propagujące kulturę i aktywność społeczną w tym wymiarze są dla
niektórych ludzi czymś ważnym.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem interesują się innymi rzeczami niż sztuką, estetyką, etyką,
poznaniem, metafizyką, polityką lub sprawami społecznymi. Talent artystyczny i szacunek do
sztuki nie należą do ich mocnych stron. Zdają sobie sprawę, że poszanowanie środowiska naturalnego może być dla niektórych ważne, ale sami nie zawsze są tego samego zdania. Szacunek
do kultury danego narodu, dążenie do identyfikacji z tą kulturą i jej ochrona nie są dla nich
najważniejsze. Uważają, że działania propagujące kulturę i aktywność społeczną nie są istotne
i pozostają bez wpływu na społeczeństwo.
Nazwa skali: Cele
Definicja: Humanizm, człowiek jako najwyższa wartość (szacunek do życia i zdrowia),
szacunek dla ludzkiej godności, indywidualizmu.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem bardzo wysoko cenią zagadnienia ochrony życia i zdrowia.
Czyjaś godność jest dla nich istotną wartością. Aby ocenić czy coś jest dobre czy złe kierują
się systemem wartości i zasad, które według nich stanowią podstawę bycia dobrym człowiekiem. Bardzo chętnie poświęcają czas i energię na pomoc i ochronę każdego człowieka, a także
uważają życie i zdrowie ludzkie za najważniejsze. Dla nich każda osoba warta jest szacunku oraz
pozytywnych uczuć. Ponadto, bardzo cenią indywidualizm i autonomię (wolność, samodzielność) człowieka i grup społecznych. Osoby te chronią zdrowie przed ryzykiem i problemami.
Chętnie wspierają innych, cenią ich sprawiedliwość i równość. Wyrażają chęć zmiany i poświęcenia w imię sprawiedliwości. Cechują się silną potrzebą sprawiedliwości, czynienia dobra
i godnych zaufania relacji z innymi.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem w sposób naturalny cenią zagadnienia ochrony życia
i zdrowia. Osoby te na ogół szanują drugiego człowieka. Aby ocenić czy coś jest dobre czy złe
zazwyczaj kierują się systemem wartości i zasad. Jeśli zajdzie taka potrzeba, są w stanie poświęcić
czas i energię na pomoc i ochronę innej osoby. Zwykle mają na względzie potrzeby innych i przywiązują niewielką wagę do życia i zdrowia ludzkiego. Osoby te będą przestrzegać ogólnych zasad,
lecz mogą być w niewielkim stopniu zainteresowane sprawami, które mogą sprawiać trudności
w rozwiązywaniu. Gdy trzeba okazują sympatię, troskę innym i cenią indywidualizm, autonomię
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Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem cenią zagadnienia ochrony życia i zdrowia w stopniu
umiarkowanym. Respektowanie ludzi jest dla nich umiarkowanie ważne. Osoby te mają jeszcze
dość słabo ukształtowany system wartości. Mogą czuć się bezsilne wobec zasad i oczekiwań. Aby
odzyskać kontrolę, starają się zachowywać w sposób nie okazujący szacunku. Ograniczają swój
udział w ochronie człowieka. Okazują umiarkowany poziom zrozumienia dla potrzeb innych ludzi
i zainteresowania aspektami zdrowotnymi i życiem. Próbują przestrzegać ogólnych zasad panujących w społeczeństwie i są przeciętnie zainteresowane zagadnieniami, które mogą sprawiać
trudności w rozwiązywaniu. Ponadto, z rezerwą okazują sympatię i troskę o innych. Próbują być
solidarni lub respektować sprawiedliwość i równość ludzi. Nie zawsze można na nich polegać.
Nazwa skali: Sytuacje
Definicja: Zdolność oraz chęć wpływania (oddziaływania) na sytuacje, wydarzenia (kierowanie, organizowanie, promowanie) przy pomocy siły autorytetu. Umiejętność podejmowania
istotnych decyzji.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem są proaktywne, wewnętrznie zmotywowane, potrafią
zarządzać sobą, patrzą w przyszłość. Są również zdolne do inicjowania i przystosowywania się do
zmian. Są osobami bardzo zdecydowanymi, które wcale lub lekko wahają się podczas podejmowania decyzji. Lubią porządek. Ponadto są dobrze zorganizowane i asertywne. Potrafią wpłynąć
na innych, poprowadzić ich i wskazać drogę. Są wizjonerami, którzy potrafią ustalać cele i motywować do ich osiągania. Osoby te są pewne siebie i przekonane o swoich osądach, możliwościach i sile.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem są w pewnych sytuacjach postrzegane jako proaktywne,
wewnętrznie zmotywowane, potrafiące zarządzać sobą. Jednakże w innych sytuacjach potrafią
oddać stery innym i podążać za nimi. Zazwyczaj przed podjęciem decyzji osoby te poświęcają
czas na rozważenie szczegółów. Są dobrze zorganizowane. Czasami przejmują rolę lidera prowadzącego innych i pomagają w ustalaniu celów, chociaż nie należy to do ich ulubionych zajęć.
Osoby te są pewne siebie i przekonane o swojej wiedzy i umiejętnościach dotyczących obszarów,
które dobrze znają.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem wolą, aby to inni przejmowali inicjatywę, stosowali sie
do instrukcji, przewodzili. Zazwyczaj przed podjęciem decyzji poświęcają dużo czasu na rozważenie szczegółów. Z natury są spontaniczne i lubią żyć z dnia na dzień bez robienia planów na
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przyszłość. Osoby te często mogą mieć obniżoną pewność siebie i przekonanie o swojej wiedzy
i umiejętnościach, zwłaszcza w obszarach, które znają mniej lub w przypadku nowych sytuacji.
Nazwa skali: Grupy społeczne
Definicja: Zdolność oraz chęć wpływania (oddziaływania) poprzez autorytet na grupy
społeczne, zespoły badawcze, polityków, ideologie (przewodniczenie, bycie liderem). Bycie
autorytetem, posiadanie prestiżu i uznania w społeczeństwie.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem w sposób bezpośredni wpływają na innych, są w stanie
ich przekonać oraz zmienić ich opinię. Osoby te są szczególnie dobre w zachęcaniu i motywowaniu innych, zawsze rozpoznają dobrych liderów, nauczycieli, szefów lub autorytety. Posiadają zdolności interpersonalne do skutecznego komunikowania się oraz bycia zrozumianym.
Ponadto, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, osoby te efektywnie stosują siłę przekonywania.
Przekazywanie innym wiedzy sprawia im radość.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem wiedzą jak w sytuacji wystąpienia problemu społecznego
postępować z innymi ludźmi. Tak samo interesują się sprawami towarzyskimi i własnymi korzyściami. Może im to utrudnić odbieranie wszystkich sygnałów przesyłanych od innych. Bardzo
dobrze potrafią zarządzać, kierować i zachęcać ludzi, zwłaszcza gdy dotyczy to zadania, które ich
interesuje. Mogą mieć dobre zdolności do komunikowania się i rozwiązywania problemów, jeśli
wychodzi to od nich samych. Jednakże zazwyczaj tak nie postępują.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem wolą działać samodzielnie, a nie być zależnymi od innych.
Jeśli pracują sami, są pracownikami, przedsiębiorcami działającymi efektywnie. Ufają sobie
całkowicie oraz myślą o swoich potrzebach. Czerpią satysfakcję z samodzielnego rozwiązywania problemów. Zazwyczaj mają w głowach dokładnie opracowany plan i starają się pracować
w sposób niezwracający na nich uwagi. Samodzielna praca jest dla nich ważniejsza niż praca
z innymi.
Nazwa skali: Dane
Definicja: Zdolność oraz chęć wpływania (oddziaływania) na dane (informacje) za pomocą
autorytetu, zbiory, przetwarzanie, analizę, interpretację, przekaz (tych informacji, tłumaczenia,
interpretacji, wyjaśnienia, perswazji), rozumienie zjawisk oraz rzeczywistości.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem rozumieją siłę znaczenia wiedzy. Nie mają problemów
z zapamiętywaniem. Lubią pracować z danymi i są dobre w zbieraniu, organizowaniu i interpretowaniu wiedzy. Wyszukują informacje z różnych źródeł i skutecznie chłoną tę wiedzę. Z łatwością
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szerzą i przenoszą ją na inne osoby oraz używają systemów do odzyskiwania informacji. Są dobre
w przekonywaniu ludzi. W osiągnięciu tego celu stosują fakty, dowody, swoją specjalistyczną
wiedzę oraz umiejętności.
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Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnym wynikiem do pewnego stopnia rozumieją siłę znaczenia wiedzy.
Czasami mogą mieć problemy z zapamiętywaniem. W umiarkowanym stopniu lubią pracować
z danymi, zbierać, organizować i interpretować wiedzę dla swoich potrzeb. Poświęcają umiarkowanie dużo czasu na wyszukiwanie informacji z różnych źródeł i przyswajanie tej wiedzy. Od
czasu do czasu mogą zająć się szerzeniem i przenoszeniem jej na inne osoby, a także używaniem
systemów do odzyskiwania informacji. Czasami udaje im się przekonywać ludzi. W osiągnięciu
tego celu starają się stosować fakty, dowody, swoją specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem mogą w większym stopniu interesować się innymi
rzeczami niż zgłębianiem tajników wiedzy, krytycznym myśleniem, rozwiązywaniem problemów
czy techniką zapamiętywania. Bardziej niż praca z danymi czy liczbami, zbieranie, organizowanie
lub interpretowanie wiedzy dla swoich potrzeb interesuje je tematyka towarzyska. Nie przepadają za szukaniem informacji, przyswajaniem i szerzeniem wiedzy. Korzystanie z systemów do
odzyskiwania informacji może być dla nich dość skomplikowane. Dlatego też wolą spędzać czas
na zajęciach dających im radość. Kiedy próbują kogoś przekonywać, raczej nie stosują faktów,
dowodów, specjalistycznej wiedzy czy umiejętności.

Osobowość
Nazwa skali: Sumienność
Definicja: Dbałość o dobre nawyki w pracy: prawdomówność, dbałość o szczegóły, przedkładanie poukładanego, systematycznego i dobrze przemyślanego podejścia nad inne, skłonność do perfekcjonizmu.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które charakteryzują się rozwagą w podejmowaniu
decyzji i spójnością w działaniu. Cechuje je perfekcja w wykonywaniu zadań, czasem drobiazgowość. Są obowiązkowe, systematyczne i solidne. Zawsze konsekwentnie (z uporem)dążą do
wyznaczonego celu. Odznaczają się celowością działań. Są racjonalne i dobrze zorganizowane,
dużą wagę przywiązują do planowania. Dokładnie analizują wszystkie mocne i słabe strony
przedsięwzięcia. Dotrzymują danych obietnic. Można na nich polegać. Są godne zaufania.
Niechętnie zmieniają raz obrany kierunek działań. Sztywne, stereotypowe w zachowaniach.
Pracowite i zdyscyplinowane.

Załączniki
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, u których rozwaga w podejmowaniu decyzji i spójność
w działaniu nie jest mocną stroną. Trudno jest im utrzymać perfekcję w wykonywaniu zadań.
Nie zwracają uwagi na szczegóły. Starają się być obowiązkowe i systematyczne, ale widać tu
wiele niedociągnięć. Konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu sprawia im sporo trudności. Czasem tracą sprzed oczu główny cel swoich działań. Planując nie zawsze biorą pod
uwagę dokładną analizuję mocnych i słabych stron przedsięwzięcia. Chcą dotrzymywać danych
obietnic. Nie zawsze można na nich polegać. W sytuacjach krytycznych stosunkowo łatwo
zmieniają raz obrany kierunek działań. Metody i sposoby działania dostosowują do aktualnych
wymagań, porzucając wcześniej przyjęte zasady czy reguły.
Wynik niski:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, którym trudno zachować rozwagę w podejmowaniu
decyzji i spójność w działaniu. Inni zauważają ich chaotyczność i nieuporządkowanie. Dalekie
są od perfekcji w wykonywaniu zadań. Charakteryzuje ich pobieżność i niedokładność w wypełnianiu obowiązków. Trudno jest im zachować konsekwencję w raz obranym kierunku działania
i wytrwałość w dążeniu do celu. Nie widzą potrzeby szczegółowego planowania swoich działań.
Są spontaniczne i swobodne w działaniu. Metody i sposoby postępowania dostosowują do
aktualnych wymagań, łatwo porzucając wcześniej przyjęte zasady czy reguły. Plastyczne wobec
zmieniających się warunków. Łatwo się adaptują do nowego środowiska. Nie zawsze można na
nich polegać – nie przywiązują zbyt dużej uwagi do danych obietnic.
Nazwa skali: Umiejętność adaptacji i elastyczność
Definicja: Umiejętność odnalezienia się w nowych i niespodziewanych sytuacjach, tolerancja niepewności, otwartość na nowe możliwości i metody, akceptacja zmian.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem charakteryzują się zdolnością i gotowością do umiejętnego radzenia sobie w nieprzewidzianych okolicznościach oraz do znoszenia niepewności. Są
otwarte na alternatywne poglądy i nieustannie poszukują nowych rozwiązań. Mają zdolność
do przyjmowania cudzego punktu widzenia, co ułatwia im lepsze zrozumienie i porozumienie
z innymi. Cechuje je oryginalność zachowań, stylu bycia, zainteresowań. Są one również autonomiczne w swoich działaniach, charakteryzuje je ciekawość poznawcza, mają wyższą samoocenę.
Wynik przeciętny:
Osoby z wynikiem przeciętnym potrafią odnaleźć się w zmieniających się okolicznościach.
W pewnym stopniu znoszą niejasne sytuacje. Są one stosunkowo otwarte na inne, alternatywne
poglądy. W miarę potrzeby poszukują nowych rozwiązań. Są gotowe na zmianę swoich postaw
czy punktu widzenia jedynie do tego stopnia, który umożliwi im lepsze współistnienie i porozumienia z innymi. W niektórych sytuacjach charakteryzują się oryginalnością zachowań i stylu
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Wynik niski:
Osoby, które uzyskały wynik niski, wolą pracować w znanych i niezmiennych warunkach.
Zazwyczaj posiadają mniejsze umiejętności w przystosowaniu się do nowych okoliczności. Mają
trudności w znoszeniu sytuacji niepewnych. Uznają swoje poglądy za ważniejsze niż zdanie
innych osób. Wolą istniejące rozwiązania i praktyki, wdrożone w ich pracy. Są sztywne w swoich
postawach i trudno im przyjąć cudzy punkt widzenia. Bardzo rzadko wyróżniają się z tłumu
swoim zachowaniem i stylem bycia. Przed podjęciem ostatecznych decyzji wolą skonsultować
się z innymi ludźmi. Zwykle mają niższą samoocenę niż ich rówieśnicy.
Nazwa skali: Zorientowanie na działanie
Definicja: Gotowość do przekształcenia decyzji w działania celowe, gotowość do ochrony
wybranego sposobu postępowania w obliczu innych, odmiennych propozycji działania.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem to jednostki, które zaraz po podjęciu decyzji o działaniu,
zabierają się za realizację zadań. Nie mają trudności ze zmianą swoich planów, z rozwiązywaniem
problemów i pokonywaniem przeszkód, jeśli mają jasno wytyczony cel. Ich sposób pracy opiera
się na ich doskonałej zdolności do kontrolowania sytuacji, w celu zwiększenia efektywności i od
zorientowania na cel. Ich wydajność nie zależy od nadzoru innych, ale od ich własnego zaangażowania i satysfakcji z wykonanej pracy. Wykonują zlecone zadania nawet jeśli muszą podjąć duży
wysiłek, aby to zrobić. Taki sposób działania może rodzić problemy natury społecznej i osobistej,
mimo tego jednak będą działać wydajnie, aby osiągnąć cele. Ponadto, mają szczególną zdolność
do wykonania swoich działań pomimo frustracji i przeszkód na drodze.
Wynik przeciętny:
Osoby z wynikiem przeciętnym podejmują działania z zapałem i energią, jeśli tylko posiadają ku temu motywację. Rezygnują z pracy, jeśli cel nie jest dla nich jasny. Przed przystąpieniem do działania rozważają możliwe opcje, przez co podejmowanie decyzji może zajmować im
więcej czasu. Jeśli już podejmą się wykonania zadania i jest ono ważne dla nich, zawsze będą
ciężko pracować, by osiągnąć cel - są wtedy zmotywowane i wydajne w swojej pracy.
Wynik niski:
Osoby z wynikiem bardzo niskim ufają innym ludziom w kwestii odpowiedzialności za
wykonanie zadania. Posiadane przez nich zasoby osobiste pozwalają im koncentrować się na
wielu rzeczach jednocześnie i powodują, że wolą one pracować w środowisku spokojnym i bez
ciśnienia. Zazwyczaj są one uznawane za bardzo spokojnych ludzi. Czują się bardziej pewne, jeśli
są nadzorowane przez większość czasu. Osoby te mogą być bardzo towarzyskie i skupione na
wielu innych rzeczach poza tymi, które doprowadzą je do osiągnięcia celu.

Załączniki
Nazwa skali: Motywacja osiągnięć
Definicja: Wysoki poziom ambicji i silna motywacja do osiągnięcia sukcesu w życiu, zaangażowanie w pracę. Gotowość do rozwiązywania problemów. Stawianie sobie wysokich wymagań
co do wykonania zadań. Gotowość do inwestowania własnego wysiłku. Motywacja do ciągłego
do ciągłego doskonalenia się i poprawy wykonywanej pracy.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysokim wynikiem koncentrują się na znalezieniu coraz lepszych możliwości, pozwalających im na wykonywanie wysokiej jakości pracy. Podejmują stały wysiłek, aby
wykonać zadanie i nie poddają się łatwo. Są zmotywowane do pokonywania przeszkód, do
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i osiągnięcia swoich celów. Są nastawione na osiągnięcie sukcesu.
Wynik przeciętny:
Osoby z wynikiem przeciętnym czasami koncentrują się na znalezieniu coraz lepszych
możliwości, pozwalających im na wykonywanie wysokiej jakości pracy. Potrzebują jednak włożyć
więcej wysiłku w samodoskonalenie się. Czasami nie mają w sobie na tyle motywacji, by ukończyć wykonanie zadania, dlatego muszą być kontrolowane. Są umiarkowanie zmotywowane do
pokonywania przeszkód, do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i osiągnięcia swoich
celów. Zwykle są nastawione na osiągnięcie sukcesu.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskim wynikiem przywiązują większą wagę do innych rzeczy, zamiast podejmować inicjatywę i być wytrwałym. Zamiast skupić się na sukcesie lub osiągnięciu celu albo na
rozwiązaniu problemu, koncentrują się głównie na samym procesie działania i jego ulepszaniu.
Wolą spędzać czas na innych, pobocznych zajęciach niż zmierzyć się z problemami.
Nazwa skali: Niezależność emocjonalna
Definicja: Emocjonalna niezależność od ocen innych osób, samomotywacja, pewność
własnych zdolności i przewidywanych osiągnięć, pewność siebie.
Wynik wysoki:
Osoby z wynikiem bardzo wysokim pewne są swoich własnych ocen i umiejętności. Dobrze
czują się w różnych środowiskach i są samowystarczalne. Są autonomiczne w swojej pracy
i w podejmowaniu decyzji, potrafią siebie zmotywować i wyznaczyć sobie cele. Są świadome
swoich uczuć i akceptują je. Działają na własną rękę, bez potrzeby emocjonalnego wsparcia ze
strony innych i są w stanie ukończyć działania, nawet jeśli nie są one w pełni akceptowane przez
innych. Uznają różne możliwości rozwoju i doskonalenia. Postępują obiektywnie i realistycznie,
są godne zaufania i samokrytyczne.
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Wynik przeciętny:
Osoby z wynikiem przeciętnym na ogół są pewne swoich osądów i umiejętności, ale
czasami wolą polegać na opinii innych ludzi niż działać na własną rękę. Mogą mieć pewne trudności w autonomicznym działaniu i czasami polegają na zewnętrznych źródłach motywacji. Nie
zawsze są świadome swoich uczuć i nie zawsze je akceptują. Widzą korzyści z posiadania emocjonalnego wsparcia od innych ludzi w podejmowaniu decyzji i podejmowaniu działań. Ważna jest
dla nich aprobata innych ludzi.
Wynik niski:
Osoby z wynikiem bardzo niskim w większości opierają się bardziej na opinii i ocenie innych
ludzi niż na swojej własnej. Czują się nieswojo w niektórych środowiskach. Najczęściej potrzebujesz wskazówek innych w zakresie podejmowanych działań i zwykle polegają na zewnętrznych źródłach motywacji. Często nie są świadome swoich uczuć i mogą mieć trudności z ich
akceptacją. Zwykle polegają na wsparciu emocjonalnym innych ludzi w podejmowaniu decyzji
i podejmowaniu działań. Ważna jest dla nich aprobata innych.

Temperament
Nazwa skali: Stabilność emocjonalna
Definicja: Określa stopień równowagi i stabilności w zakresie przeżyć emocjonalnych.
Wiąże się również ze zdolnością do wychodzenia z sytuacji porażek lub niepowodzeń, z kontrolą
własnych reakcji emocjonalnych.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do ludzi, którzy kontrolują swoje reakcje w każdej sytuacji i są
sprawni w pracy nawet pod wpływem presji. Osoby te charakteryzuje bardzo wysoki spokój,
łatwość przystosowania się, radzenie sobie z obawami, cierpliwość i zadowolenie z siebie.
Kontrola emocji i przeżywanych reakcji to dla nich jedna z ważniejszych zasad życiowych. Inni
postrzegają ich jako osoby pewne siebie, spokojne, dalekie od impulsywnych zachowań. Są
uważani za optymistów, osoby niezależne i radzące sobie ze stresem oraz porażkami. Bardzo
sprawnie przyjmują również emocje innych.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do ludzi, których zwykle cechuje stabilność w sytuacjach pełnych
zmian i różnorodnych. Czasami zdarza się im zachowywać spontanicznie lub odreagować, na
bazie impulsu. Osoby z tym wynikiem są zwykle wymagające i krytyczne wobec siebie, ale
potrafią także docenić własną pracę w różnych sytuacjach. Kiedy sytuacja wydaje się ich przytłaczać, mobilizują się i potrzebują czasu, aby przystosować się do zmian.

Załączniki
Wynik niski:
Uzyskane wyniki odnoszą się do ludzi postępujących impulsywnie, spontanicznie i w odejściu od zaplanowanych schematów. Wiele sytuacji stanowi dla nich wyzwanie, nadają większe
znaczenie postawom cudzym niż własnej. Są to osoby o wysokich wymaganiach wobec siebie,
ciągle się krytykujące i uważające, że zawsze można zrobić coś lepiej. Preferują pracę rutynową,
bez okazji do rozproszenia, które mogłoby skutkować utratą stabilności i stałości. Ich wysoki
poziom wymagań wobec siebie sprawia, że potrzebują więcej czasu niż inni, aby poradzić sobie
z porażką.
Nazwa skali: Praca pod presją
Definicja: Przekonanie o własnej odporności i sile, gotowości do mierzenia się z dużym
nakładem pracy.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które z powodzeniem i szybko skupiają się na zadaniu
nawet w obliczu stresujących warunków. Charakteryzuje je zorientowanie na cel, które wiąże
się ze stałością tempa pracy aż do jej końca, niezależnie od obciążenia czy niedoceniania przez
innych. Osoby te gwarantują kontrolę nad pracą, innymi i sytuacją a także swoimi emocjami. Stres,
obowiązki i presja czasu nie wywierają na nich wpływu. Są to osoby o bardzo wysokiej kontroli
własnych emocji, wytrwałe, zdolne do pracy w każdych warunkach bez odczuwania stresu.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które mogą doświadczać trudności w koncentrowaniu
się na zadaniu, gdy znajdą się w stresujących warunkach. Starają się pracować systematycznie
aż do końca zadania choć czasem ulegają rozproszeniu. Wysokie obciążenie może powodować
u nich stres a brak docenienia obniżyć motywację. Niekiedy doświadczają problemów próbując
zachować kontrolę nad pracą, innymi, sytuacją lub własnymi emocjami. Stres, presja czasu
i obciążenia mogą wywierać na nich wpływ. Możliwość rozproszenia na skutek stresu lub emocji
wymaga, aby ich środowisko pracy było spokojne i uporządkowane.
Wynik niski:
Uzyskany wynik odnosi się do ludzi, którzy przykładają wagę do innych spraw niż zdolność sprawnej koncentracji na zadaniu w stresujących warunkach. Osoby te wolą inny sposób
pracy niż systematyczny i zaplanowany, choć może to skutkować trudnościami w dotrzymywaniu terminów. Duże obciążenie powoduje w nich stres a brak docenienia obniża motywację.
Wyzwaniem jest dla nich zachowanie kontroli nad sytuacją, pracą i pojawiającymi się emocjami
- czyni ich to mniej stabilnymi. Stres, obciążenie i presja czasu to czynniki, z którymi zmagają się
na co dzień. Ich środowisko pracy powinno być spokojne i uporządkowane co pomogłoby unikać
łatwego rozproszenia pod presją czasu i emocji.
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Nazwa skali: Wysoki poziom aktywności
Definicja: Odnosi się do poziomu energii obserwowanego u danej osoby. Wiąże się z preferowanym poziomem aktywności, potrzebą stymulacji, preferencją różnorodności otoczenia,
dużej ilości bodźców i odnajdywaniem się w sytuacjach trudnych do określenia.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które są asertywne, towarzyskie, aktywne i energiczne.
Osoby te czują się dobrze wykonując wiele zadań jednocześnie lub skupiając się na kilku celach
w tym samym czasie. Potrzebują zwykle stałej stymulacji. Także wtedy, gdy jest okazja do chwili
przerwy, osoby te mają tendencję do zajmowania się różnymi sprawami, jak choćby czytanie,
używanie telefonu, itp. Są to osoby mało wrażliwe na stres, co pozwala im dobrze funkcjonować
nawet pod znaczną presją - potrafią zarządzać czasem i radzić sobie ze stresem, gdy napotykają
duże obciążenie pracą. Wolą zróżnicowanie otoczenia i funkcjonują lepiej w sytuacjach trudnych
do określenia.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które potrafią z jednej strony być asertywne, towarzyskie, aktywne i energiczne, a z drugiej potrzebują również czasu tylko dla siebie na relaks i odzyskanie energii. Choć wolą zajmować się jedną rzeczą w danym czasie, by być zorganizowanymi,
to jednocześnie są w stanie skoncentrować się na kilku zadaniach naraz, gdy tego potrzebują.
Osoby te funkcjonują najlepiej, gdy ilość zewnętrznej stymulacji i zróżnicowania w otoczeniu
pozostaje w normie.
Wynik niski:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które dużą część czasu spędzają indywidualnie, na
odpoczynku od kontaktów, odzyskując własną energię. Osoby te preferują pracę samodzielną
i niezależną, z tak małą, jak to możliwe ilością kontaktów ze współpracownikami. Wolą koncentrować się na jednym zadaniu, dbając o zorganizowanie. Potrzebują bardzo niewiele stymulacji z zewnątrz. Wolą pracować w sposób zorganizowany i funkcjonują najlepiej w określonych
i spokojnych warunkach - bez dużej różnorodności i przestrzeni do zmian.
Nazwa skali: Wysoki poziom wrażliwości
Definicja: Odnosi się do poziomu energii obserwowanego u danej osoby. Wiąże się z preferowanym poziomem aktywności i stymulacji- preferencją środowiska cichego, gdzie nie dochodzi
duży hałas, jest spokojnie i sytuacja jest jasno określona.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które wolą i potrzebują stabilnych warunków pracy,
z dala od potencjalnych zakłóceń i możliwych zmian. Osoby te czują się dobrze wykonując
zadania znane, w oparciu o jasne zasady lub gdy są to czynności nawykowe. Mają one wyjątkową zdolność do wychwytywania nawet niewielkich zmian, co może wzbudzać w nich poczucie
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rozdrażnienia. Są również dobrzy w postrzeganiu detali, są precyzyjni i drobiazgowi. Mają
tendencję do koncentracji raczej na sobie niż na innych, tendencję do wewnętrznej refleksji
i samotnego spędzania czasu.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które czują się pewnie zarówno w pracy w warunkach
stałych i klarownych, ale też i w pracy dalekiej od rutyny. Osoby te potrafią się adaptować do
sytuacji choć czasami ulegają rozproszeniu. Są efektywne w pracy zarówno, gdy mają podane
jasne zasady, jak i wtedy, gdy muszą działać spontanicznie. Tego typu zdolność dostosowania się
do wymagań pracy sprawia, że są postrzegane jako osoby elastyczne i przystosowujące się. Mają
zdolność do koncentrowania się na całości, ale bez zapominania o detalach. Osoby te wydają
się dobrze pracować i bawić indywidualnie, ale jednocześnie są towarzyskie i czują się pewnie
w grupie.
Wynik niski:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które praktycznie nigdy nie pracują w warunkach rutyny
i ciągłości. Czują się znaczenie pewniej w warunkach pełnych zmian, gdzie mogą wykazać się
elastycznością i umiejętnością improwizacji. Ten sam rodzaj stymulacji nuży ich. Chcą panować
nad wieloma różnymi sprawami w jednym czasie, nawet jeśli czasami ulegają rozproszeniu.
Potrafią szybko pojąć całość zadania, nie koncentrując się na detalach. Lubią zadania wymagające
podzielności uwagi, a zwłaszcza te wymagające improwizowania. Im więcej stymulacji i wrażeń
wokół nich, tym bardziej pewnie się czują. Inni uważają je za osoby towarzyskie i otwarte.

Kompetencje interpersonalne
Nazwa skali: Umiejętności komunikacyjne
Definicja: Zdolność do komunikowania własnych potrzeb, opinii, myśli, uczuć, stanów
i pragnień w sytuacjach publicznych i podczas rozmów.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do ludzi, którzy są w stanie komunikować się w sposób zrozumiały i autentyczny, koncentrując się na spójności między komunikacją werbalną i niewerbalną.
Skutecznie rozumieją kierowane do nich przekazy, w tym metafory, metonimie i idiomy. Dobrze
posługują się komunikacją niewerbalną – skutecznie wysyłają i odbierają sygnały niewerbalne.
Skupiają się na gramatyce i ortografii, starają się być wolne od błędów w komunikacji. Dla osób
tych ważne jest, by były wysłuchane i zrozumiane, z tego powodu nie wahają się powtarzać
swoich komunikatów. Mają łatwość wystąpień publicznych. W sytuacji przemówień publicznych, mają łatwość wykrywania potrzeb odbiorców. Wypowiadają się pewnie.
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Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do ludzi, którzy mniejszą wagę przykładają do spójności między
komunikacją werbalną i niewerbalną, aby być zrozumianym i autentycznym. Czasami nie
koncentrują się, aby zrozumieć metafory, metonimie i idiomy. Robią mało błędów gramatycznych i językowych podczas komunikowania się. Czasami tak bardzo koncentrują się na treści
komunikatu, że ignorują znaki i gesty. Sprawdzają, czy ludzie, z którymi się komunikują, słuchają
ich i rozumieją. Czasami czują lęk w sytuacji wystąpień publicznych i nie zwracają uwagi na
potrzeby odbiorców.
Wynik niski:
Uzyskany wynik odnosi się do ludzi, którzy większą wagę przywiązują do rzeczy innych niż
autentyczna, spójna i zrozumiała komunikacja lub koncentracja na zbieżności pomiędzy komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi. Wolą mówić do indywidualnych osób, czują się zagrożeni
w sytuacji wystąpień publicznych - zamiast skupić się na potrzebach słuchaczy, koncentrują się
na tym, co chcą powiedzieć, na treści własnej wypowiedzi. W rozmowach są egocentryczni zamiast zwracać uwagę na potrzeby innych, koncentrują się na sobie. Treść wypowiedzi może
być dla nich ważniejsza niż rozwijanie swoich umiejętności językowych czy rozumienia komunikacji niewerbalnej. Wolą używać prostego języka.
Nazwa skali: Umiejętności słuchania
Definicja: Rozpoznawanie i rozumienie cudzych emocji, intencji i potrzeb. Umiejętność
przyjmowania cudzego punktu widzenia, okazywania zrozumienia i zainteresowania wypowiedziami rozmówcy.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które są bardzo dobre w rozumieniu cudzych uczuć,
intencji i potrzeb. Potrafią z łatwością przyjąć cudzą perspektywę w postrzeganiu różnych spraw.
Osoby te poświęcają całą swoją uwagę rozmówcy, starają się odczytać ukryte znaczenie słów
i wypowiedzi. Lubią wspierać i pomagać innym w poszerzeniu wiedzy i umiejętności, są wrażliwi
na potrzeby innych. Osoby te są bardzo dobre w analizowaniu i rozumieniu informacji, postaw
i emocji, które inni ludzie wyrażają niewerbalnie – poprzez mowę ciała i mimikę.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które w większości sytuacji sprawnie odczytują cudze
uczucia, intencje i emocje, choć czasami skupiają się bardziej na własnej perspektywie postrzegania różnych spraw. Osoby te nie zawsze skupiają całą swoją uwagę na rozmówcy i mogą nie
dostrzegać ukrytego znaczenia słów i wypowiedzi. Wspieranie i pomaganie innym w trudnościach to rola, którą niekoniecznie uznają za własną. Osoby te, w niektórych sytuacjach, mylnie
odczytują emocje, postawy i informacje przekazywane niewerbalnie – poprzez mowę ciała
i mimikę.
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Wynik niski:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które bardziej interesuje inny wymiar relacji niż uczucia,
intencje i potrzeby innych. Mają one tendencję do skupiania się raczej na własnej aniżeli cudzej
perspektywie postrzegania różnych spraw. Są mniej skłonne do okazywania zainteresowania
cudzymi wypowiedziami i poświęcają niewiele uwagi ukrytemu znaczeniu cudzych słów. Wspieranie i pomaganie innym w trudnościach zazwyczaj nie jest priorytetowe dla tych osób. Mogą
one doświadczać trudności w analizowaniu i rozumieniu informacji, postaw i emocji wyrażanych
niewerbalnie – poprzez mowę ciała i mimikę.
Nazwa skali: Współpraca w grupie
Definicja: Gotowość i łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi. Zaangażowanie w budowanie i utrzymywanie relacji oraz kontaktów zarówno w przestrzeni prywatnej
jak i w życiu zawodowym. Nadawanie wysokiego znaczenia współpracy w grupie i kooperacji
z innymi. Gotowość do tego, aby aktywnie wspierać działania grupy lub zespołu, nawet z poświęceniem korzyści osobistych na rzecz zysku całej grupy.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które zawsze są gotowe do inicjowania kontaktów
z innymi, są rozmowne, otwarte, posiadają kompetencje społeczne. Osoby te zawsze chętnie
współpracują w grupie, starając się dać z siebie wszystko. W grupie pracują chętniej niż samemu,
czując się wtedy bardziej pewnie i będąc świadomymi wagi kooperacji z innymi. Zawsze też
przedkładają interes grupy nad własny, jeśli tylko ma to znaczenie dla zespołu. Są wrażliwe na
emocje innych, odpowiedzialne wobec innych, starają się wspierać, angażować się, dzielić się
zadaniami i obowiązkami z grupą. Osoby te bardzo skutecznie dzielą się i przekazują wiedzę, są
w stanie odczytać znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które czują się pewnie pracując w grupie, ale czasami
wolą działać z dala od innych i na swój sposób. Jeśli sytuacja tego wymaga, sprawnie orientują
się w kooperacji z innymi i wspierają działania zespołu. Z drugiej strony, zawsze mają na uwadze
swoje własne cele. Osoby te utrzymują równowagę między potrzebami swoimi i innych, czasami
okazują wsparcie i dzielą się z innymi, ale czasami też są skupione na rozwoju własnych umiejętności. Są to również osoby, które łatwo się przystosowują i mają rozeznanie w odczytywaniu
znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Wynik niski:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które są przede wszystkim zorientowane na pracę
samodzielną bardziej niż zespołową. Ich skuteczność jest najwyższa, gdy pracują indywidualnie
i niezależnie. Są głównie skupione na własnych celach lub celach grupy, jeśli mogą z tego odnieść
własne korzyści. Łatwiej im rozpoznawać uczucia własne niż innych osób. Ich zaangażowanie
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w grupę współpracowników lub znajomych jest zmienne, pozostają raczej sami ze sobą.
W zakresie współdziałania i dzielenia się tym co mają, są to osoby zdecydowanie bardziej
skupione na rozwijaniu własnych pomysłów niż na komunikowaniu się z innymi.
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Nazwa skali: Asertywność
Definicja: Wytrwałość w osiąganiu celu pomimo braku przychylności otoczenia i ingerencji
innych. Pewność siebie w sytuacji obrony własnych poglądów i zamierzeń, umiejętność komunikacji swojej postawy z zachowaniem szacunku wobec innych.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które mają wysoki poziom pewności siebie i potrafią
przekonać innych do akceptacji własnych poglądów i postaw, nawet w sytuacji sprzeciwu. Osoby
te potrafią jasno przekazać posiadane opinie i obronić je także wtedy, gdy inni ich nie popierają.
Dzięki posiadaniu silnej osobowości są dobrzy w przekonywaniu innych poprzez stosowanie
racjonalnych lub emocjonalnych argumentów. Osoby te, choć potrafią z przekonaniem bronić
swoich poglądów, jednocześnie szanują cudze opinie i przekonania. Bardzo wysokie umiejętności komunikacyjne pomagają im w sytuacji obrony poglądów i przekonywania innych.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które charakteryzuje umiarkowany poziom pewności
siebie i przeciętna skuteczność przekonywania innych do akceptacji posiadanych poglądów
i postaw w sytuacji sprzeciwu. Osoby te czasami prezentują jasno posiadane opinie i bronią je
także, gdy inni nie okazują poparcia. Starają się przekonywać innych skutecznie stosując przy tym
racjonalne lub emocjonalne argumenty. Osoby te jednocześnie dążą do okazywania szacunku
dla cudzych opinii i przekonań. Czasami doświadczają trudności w komunikacji z innymi. Zdarza
im się bronić własnych poglądów, jednak przy przekonującej postawie otoczenia mogą stracić
ich pewność.
Wynik niski:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które przykładają większą wagę do opinii i poglądów
innych nawet wtedy, gdy ich własne poglądy są przeciwne. Mogą to być osoby w mniejszym
stopniu zorientowane na rozwój pewności siebie. Są za to bardziej ugodowe, nie naciskają innych
do przyjęcia posiadanych idei. Daleko im do skutecznego przekonywania innych, a poszukiwanie
logicznych lub emocjonalnych argumentów w dyskusji jest dla nich trudne. Wolą akceptować
czyjeś poglądy niż bronić swoich. Skupienie na innych sferach rozwoju niż kompetencje komunikacyjne powstrzymuje te osoby przed rozwojem umiejętności obrony przekonań. Brak pewności
siebie powoduje, że częściej niż rolę lidera przyjmują role podrzędne.

Załączniki
Nazwa skali: Umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów
Definicja: Umiejętność osiągania porozumienia lub kompromisów bez doprowadzania do
sporów i kłótni. Zdolność do prowadzenia stron konfliktu lub negocjacji w kierunku osiągnięcia
najkorzystniejszych rozwiązań.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które posiadają umiejętność rozpoznawania przedmiotu i natury konfliktów oraz potrafią doprowadzić sporne sytuacje do korzystnych rozwiązań.
Osoby te znają techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Nie unikają spornych sytuacji.
Precyzyjnie określają potrzeby innych i potrafią skutecznie dysponować różnymi zasobami
między osobami i grupami. Posiadają wysoką umiejętność rozwiązywania problemów. Rozumieją i akceptują perspektywy różnych osób, ich opinie i poglądy. Sprawnie kontrolują uczucia
gniewu, frustracji, radzą sobie z agresją innych. Potrafią w sposób taktowny prezentować
i opisywać cudze żądania oraz opinie.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które zwykle rozpoznają przedmiot i naturę konfliktu,
choć w niektórych sytuacjach unikają sporów. Osoby te generalnie są w stanie podjąć negocjacje w obronie swoich spraw, a jedynie okazjonalnie wchodzą w rolę osoby mediującej spór.
Rozwiązując problemy czasami wybierają najszybsze rozwiązanie bez szerokiej analizy sytuacji.
Zwykle akceptują cudze opinie i poglądy, choć są sytuacje, w których je odrzucają. W trakcie
konfliktu są w stanie kontrolować swoje emocje i radzić sobie z agresją innych, ale tylko do
pewnego stopnia.
Wynik niski:
Uzyskany wynik odnosi się do osób, które unikają konfliktów, gdy tylko to możliwe. W sytuacji negocjowania z innymi mogą mieć trudności w wyrażaniu swoich potrzeb lub domagać się
ich zaspokojenia. Rozwiązując problemy szybko przyjmują pierwsze rozwiązanie i nie widzą sensu
w szerokiej analizie sytuacji. Osoby z tym wynikiem są bardziej skoncentrowane na swojej perspektywie niż na opinii innych. W trakcie konfliktu, uczucia złości lub frustracji potrafią przesłonić u tych
osób umiejętność racjonalnego postępowania i słuchania tego, co chcą powiedzieć inni.

Kompetencje przedsiębiorcze
Nazwa skali: Kompetencje strategiczne
Definicja: Wyznaczanie, ewaluacja i wdrażanie (realizacja) długoterminowych strategii
przyszłości firmy i jej inicjatywy.
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Wynik wysoki:
Otrzymany wynik określa ludzi, którzy są wyjątkowo sprawni w kreowaniu długoterminowej
wizji przyszłości, mają potrzebę planowania i organizowania, są innowacyjni i pewni podejmowanych przez siebie decyzji. Takie osoby są przykładami, modelami umiejętności analitycznego
myślenia i rozwiązywania problemów, potrafią wyciągać wnioski czy organizować informacje.
Osoby uzyskujące ten wynik posiadają bardzo wysoki poziom pewności siebie, w czasie podejmowania decyzji biorą pod uwagę wszystkie alternatywy, posiadają wysokim poziom ciekawości
poznawczej, kreatywności, proaktywności i produktywności. Ponadto osoby takie mogą być
dobrymi liderami. Posiadają zarówno zdolności wywierania wpływu, przekonywania i negocjowania, jak i kontrolowania własnych zachowań, myśli i uczuć.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik opisuje ludzi, którzy z łatwością planują i organizują przyszłe zdarzenia,
ale też potrafią cieszyć się życiem z dnia na dzień. Zdarza się, że podejmują decyzje w oparciu
o pierwsze wrażenie (intuicję), są spontaniczni i nie przestrzegają harmonogramów. Jednakże
równie dobrze czują się postępując zgodnie z planem, rozwiązując problemy, a gdy wymaga
tego sytuacja, starają się brać pod uwagę wszystkie alternatywne sposoby poradzenia sobie
z problemem. Pociąga ich świat artystów, ale polegają też na własnym rozumie.
Wynik niski:
Uzyskany wynik opisuje ludzi, którzy skupiają się na życiu z dnia na dzień, żyją chwilą z dala
od planów czy rozkładów. Czują się swobodnie i pewnie gdy wokół nich panuje chaos i w takich
warunkach potrafią też odnajdować użyteczne informacje. Mają tendencje do podejmowania
decyzji w oparciu o pierwsze wrażenie, polegając na intuicji. Potrafią być spontaniczni, improwizować. Niemal zawsze ich zainteresowania związane są ze sztuką, z dala od poznawczych analiz.
Nie mają potrzeby by wpływać na innych, czy przekonywać do swoich racji, wierzą bowiem
w wolność myśli.
Nazwa skali: Rozpoznawanie szans/okazji
Definicja: Zdolność do pozyskiwania i systematyzowania zasobów operacyjnych potrzebnych do rozpoczęcia i rozwijania nowego przedsięwzięcia, zdolność do rozpoznawania i wizualizowania (wykorzystywania) okazji możliwości.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik opisuje ludzi otwartych na nowe doświadczenia, wykorzystujących szanse,
korzystających z okazji i myślących nieszablonowo. Są to osoby bardzo sprawne w rozpoznawaniu możliwości w ich otoczeniu, dobre w znajdywaniu nieoczekiwanego zapotrzebowania na
znaną podaż i wpływ, innowacyjne, a dzięki temu mają wizję przedsiębiorczości. Ich proaktywny
charakter powoduje, że duże znaczenie ma dla nich wykorzystywanie przydarzających się okazji
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i możliwości. Prowadzone przez nich analizy i badania są możliwe dzięki dużej sieci wsparcia,
kontaktów i relacji, udzielających im dostępu do potencjalnych możliwości (źródeł i zasobów).
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik opisuje ludzi, którzy czasami są otwarci na próbowanie nowych doświadczeń i myślą nieszablonowo. Są to osoby, które starają się ropoznawać możliwości w ich
otoczeniu. Czasem są dobre w znajdywaniu nieoczekiwanego zapotrzebowania na znaną podaż
i wpływ. Są zwykle innowacyjne, a dzięki temu na ogół posiadają cechy przedsiębiorcze. Ich
proaktywny charakter powoduje, że pewne znaczenie ma dla nich wykorzystywanie przydarzających się okazji i możliwości. Do prowadzenia analiz i badań czasem wykorzystują sieci wsparcia
(kontaktów i relacji) udzielające im dostępu do potencjalnych możliwości (źródeł i zasobów).
Wynik niski:
Uzyskany wynik opisuje ludzi, którzy wolą postępować zgodnie z zasadami, niż łamać je po
to, by spróbować nowych doświadczeń, wyjść poza szablon. Koncentrują się na tradycyjnych
regułach i czekają aż inni pierwsi wyjdą z inicjatywą, dlatego też skupiają się na wdrażaniu znanych
już rozwiązań znacznie bardziej niż na identyfikacji nowych. Ze względu na brak entuzjazmu
w analizowaniu, rozpoznawaniu i kreowaniu, wykorzystywanie okazji nie jest ich silną stroną.
Mają niewielkie, bądź żadne zainteresowanie możliwościami nadarzającymi się w ich otoczeniu.
Nie poszukują nowych możliwości, ponieważ odpowiadają im istniejące normy. Wpływa to na
ich potencjał rozpoczęcia nowego przedsięwzięcia lub przewidywania problemów w przyszłości.
Funkcjonują poza siecią (układów relacji) wsparcia i w związku z tym trudno jest im uzyskać
dostęp do różnych zasobów, a także wiedzy. Sami też nie podejmują starań, by rozwijać sieci
kontaktów, która mogłaby umożliwić im dostęp do potencjalnych możliwości (źródeł i zasobów).
Nazwa skali: Nawiązywanie kontaktów i relacji
Definicja: Budowanie sieci kontaktów wspierających działalność (biznes) poprzez wykorzystywanie kontraktów i powiązań, zdolność przekonywania (perswazji), komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz ogólne umiejętności interpersonalne.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik opisuje osoby, które charakteryzują się wysokim poziomem umiejętności interpersonalnych. Są w stanie z łatwością dogadywać się z wszystkimi, a także budować
trwałe i przynoszące korzyści relacje. Osoby te wydają się być pełne życia i pozytywnej energii.
Potrafią również korzystać z energii płynącej z angażowania się w interakcje społeczne. Przeważnie są przyjazne, energiczne i bardzo elastyczne. Charakteryzują się bardzo wysoką samooceną i bardzo wysoką inteligencją emocjonalną. Są to osoby bardzo wpływowe, o wyjątkowo
wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Koncentrują się na interakcjach, współpracy, dbają
o bycie w dobrych (poprawnych) relacjach z innymi. Dążą do tworzenia możliwości współpracy, z łatwością też przychodzi im korzystanie z takich możliwości, dają aktywne wsparcie,
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Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik opisuje ludzi, których charakteryzuje przeciętny poziom relacji z innymi
(umiejętności interpersonalnych). Osoby te potrafią dogadać się z niektórymi ludźmi, budować
relacje. Mogą być pełne życia i korzystać z energii płynącej z angażowania się w interakcje
społeczne. Często są przyjazne, bezproblemowe i elastyczne. Charakteryzują się przeciętną
samooceną i inteligencją emocjonalną. Są to osoby umiarkowanie wpływowe, o przeciętnych
umiejętnościach komunikacyjnych. Zdarza im się koncentrować na interakcjach, współpracy, na
poprawności relacji z innymi. Starają się budować możliwości współpracy, szukać takich możliwości, dawać wsparcie, utrzymywać i korzystać z sieci kontaktów. Chcą angażować ludzi i sami
być zaangażowani we współpracę.
Wynik niski:
Uzyskany wynik opisuje ludzi, których zwykle nie czują się komfortowo w relacjach z innymi.
Odrzucają możliwość porozumienia się z ludźmi, czy budowania jakichkolwiek relacji. Unikają
towarzystwa, są bardzo nieśmiałe w stosunku do obcych. Są outsiderami, preferującymi własne
towarzystwo. Ponadto czują się onieśmieleni, jeśli nieznana osoba rozpoczyna rozmowę. Zwykle
nie należą do żadnej konkretnej grupy, jednakże odczuwają zadowolenie z posiadania bardzo
ograniczonej liczby przyjaciół. Mogą być niepewni siebie, wyobcowani i nierozumiani przez
innych. Mają tendencję do introwertyzmu i wysoko cenią sobie prywatność. Mają trudności
z podejmowaniem decyzji, ciągle zmieniają zdanie. Preferują proste życie i obawiają się opuścić
swoją strefę komfortu.
Nazwa skali: Rozumienie pojęć i koncepcji
Definicja: Umiejętność podejmowania decyzji, zdolność i wrażliwość na doskonalenie (zdolność do samodoskonalenia), umiejętność uczenia się na błędach, a także innowacyjność, ukierunkowana na rozwój przedsięwzięcia (biznesu) i ochronę przed ryzykiem.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik opisuje osoby posiadające wysoką zdolność rozumienia i wykorzystywania
ogólnych reguł i pojęć, myślenia koncepcyjnego. Są to osoby oryginalne i kreatywne, mające
umiejętność tworzenia nowych i użytecznych pomysłów, aktywne, a także mające skłonność do
podejmowania ryzyka. Są w stanie zrozumieć złożone problemy, a także zidentyfikować w nich
kluczowe czy podstawowe zagadnienia. Korzystają z logiki i racjonalnej argumentacji w celu identyfikacji mocnych i słabych stron alternatywnych rozwiązań problemu, wniosków czy podejść do
problemu. Osoby te są na ogół otwarte na nowe pomysły i wiedzę. Chcą poznawać nowych
ludzi, miejsca, koncepcje.

Załączniki
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik opisuje osoby, które w pewnym stopniu potrafią myśleć koncepcyjnie, rozumieć i wykorzystywać ogóle zasady i pojęcia. Potrafią być oryginalne i twórcze, a kiedy jest taka
potrzeba generują nowe i użyteczne pomysły. Na ogół są w stanie zrozumieć złożone problemy
w dziedzinach, na których się znają. Starają się korzystać z logiki i racjonalnej argumentacji,
aby ocenić alternatywne sposoby rozwiązania problemu, wniosków czy podejścia do problemu.
Jednak z drugiej strony często polegają na swoich uczuciach czy instynkcie. Są to osoby umiarkowanie zainteresowanie odkrywaniem nowych idei, pomysłów, poznawaniem nowych kultur,
ludzi, rzeczy i pojęć koncepcji.
Wynik niski:
Uzyskany wynik opisuje osoby, które zdecydowanie częściej myślą w kategoriach konkretnych, realistycznych sytuacji niż w kategoriach abstrakcyjnych koncepcji pojęć czy ogólnych
reguł i zasad. Ich oryginalność i twórczość jest ograniczona do sytuacji związanych z codziennym
życiem. Zamiast rozważać złożone pomysły, wolą skupiać się na rozwiązywaniu konkretnych,
rzeczowych problemów. Przy ocenie alternatywnych rozwiązań, wniosków, czy podejść do
problemu mają tendencję do polegania bardziej na własnych uczuciach i intuicji niż na logice
i racjonalnej argumentacji. Zazwyczaj są to osoby bardziej tradycyjne i konwencjonalne niż
ciekawe poznawczo.
Nazwa skali: Planowanie i organizacja
Definicja: Planowanie i organizowanie różnych zasobów: ludzkich (wewnętrznych
i zewnętrznych), finansowych i technicznych, włączając również budowanie zespołu, przewodzenie, szkolenia i kontrolę.
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik opisuje osoby, posiadające szczególne umiejętności wyznaczania celów,
bycia stabilnym i elastycznym strategiem, nastawionym na rozwiązania. Uznawane są za osoby,
które posiadają umiejętność zarządzania czasem, organizowania indywidualnych i grupowych
zadań i rozwiązywania problemów. Specjalizują się ustalaniu priorytetów, organizowaniu informacji, mają potrzebę porządku. Jednocześnie charakteryzuje je niezwykła kontrola własnych
impulsów i nastawienie na długoterminową satysfakcję (bardziej niż natychmiastową gratyfikację). Zawsze są odpowiedzialne za planowanie i organizowanie wydarzeń (imprez). Zawsze
skupiają się na celach, z nawet z niewielką liczbą informacji potrafią zidentyfikować najważniejsze kwestie zagadnienia danego problemu. Osoby te posiadają dobre umiejętności interpersonalne, są empatyczne i potrafią radzić sobie z ludźmi.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik opisuje osoby, które potrafią organizować i planować działania jeśli to
konieczne. Jeśli otrzymają jasne informacje, potrafią wyciągać wnioski i rozwiązywać problemy.
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Osoby te na ogół starają się przestrzegać wyznaczonych terminów, nawet jeśli woleliby w tym
czasie zajęć się czymś innym. W sytuacjach, gdy jest to konieczne, potrafią ustalać priorytety
zgodnie oczekiwaniami z zewnątrz. Starają się pracować na swoją przyszłość, ale też cieszyć
każdym dniem.
Wynik niski:
Uzyskany wynik opisuje osoby, które są wyłącznie zorientowane na wielozadaniowość, skoncentrowane na aktualnie realizowanej pracy. Postrzegane są jako osoby spóźnialskie, zadania
realizują w czasie jaki jest im do tego potrzebny. Priorytety wyznaczają w oparciu o własne
uczucia i potrzeby (robią to, co chcą robić). Są skoncentrowani na krótkoterminowej satysfakcji,
zadowoleniu z codzienności.
Nazwa skali: Zaangażowanie
Definicja: Wiara i zaufanie, które pomagają człowiekowi rozwinąć działalność (biznes).
Wynik wysoki:
Uzyskany wynik opisuje osoby o zdecydowanym charakterze, nastawione na realizację
celów. Osoby te są zawsze pewne siebie i optymistycznie nastawione. Wkładają dużo wysiłku,
czasu i energii, żeby osiągnąć cele, w które wierzą. Są zawsze lojalne wobec swojej organizacji
i czują się z nią związane. Ponieważ są to osoby pewne siebie, nigdy nie boją się podejmować
ryzyko. Są zaangażowani w to, co robią, w swoją organizację i jej cele.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik opisuje osoby, które bywają zdecydowane, odważne i optymistyczne. Wkładają umiarkowanie dużo wysiłku, czasu i energii w osiąganie ważnych dla siebie celów. Są raczej
lojalne wobec organizacji i czasem czują się z nią związane. Umiarkowany poziom pewności
siebie pozwala im podejmować ryzyko tylko w niektórych sytuacjach. Starają się angażować w to
co robią, w organizację dla której działają i w jej cele.
Wynik niski:
Uzyskany wynik opisuje osoby, które charakteryzują się innymi cechami niż zdecydowanie,
optymizm, zorientowanie na cele. Są to osoby niepewne siebie, nie podejmują ryzyka. Bardziej
niż zaangażowanie w działalność organizacji cenią sobie niezależną karierę. Wybierają zadania
niewymagające czasu i wysiłku.

Kompetencje poznawcze
Nazwa skali: Podejście twórcze
Definicja: Podejście twórcze sprzyja generowaniu nowych i wartościowych pomysłów,
przedmiotów, wyraża się także niezależnością oceny, zmysłem estetycznym, wytrwałością

Załączniki
i podejmowaniem ryzyka. Użyteczność i oryginalność wytworów może być oceniana wyłącznie
w odniesieniu do określonego czasu i grupy osób.
Wynik wysoki:
Osoby o bardzo wysokich wynikach w zakresie podejścia twórczego myślą niezależnie, są
nonkonformistami. Osoby te charakteryzują się elastycznym stylem myślenia: są oryginalne
i otwarte na nowe pomysły. Osoby z twórczym podejściem są również wytrwałe i aktywne mimo
pojawiających się przeszkód.
Wynik przeciętny:
Uzyskany wynik charakteryzuje osoby, które w odpowiednim, sprzyjającym środowisku
i przy wsparciu innych potrafią generować nowe i wartościowe idee, przedmioty. Prezentowany
przez nich poziom niezależności w myśleniu, nonkonformizmu, oryginalności i wytrwałości jest
umiarkowany.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niskimi wynikami w zakresie podejścia twórczego mają trudności z generowaniem nowych pomysłów i preferują sprawdzone już rozwiązania. Są konformistami, nie cenią
oryginalności w zachowaniu, nie lubią się wyróżniać. Osoby takie wolą bezpośrednią gratyfikację
i mają trudność z kontynuowaniem pracy, gdy pojawiają się przeszkody.
Nazwa skali: Wyobraźnia przestrzenna
Definicja: Orientacja przestrzenna i wizualizacja obiektu pod różnym kątem. Warunkuje dobre przewidywanie oraz porównywanie wizualne przedmiotów. Umożliwia przewidywanie zmian w stosunkach przestrzennych obiektów przechodzących transformacje (obiektów
w ruchu). Przedmioty, zachowania lub wygląd mogą ulegać modyfikacjom. Zdolność ta jest
pomocna m. in. w urządzaniu pokoju lub planowaniu podróży.
Wynik wysoki:
Bardzo wysoki poziom wyobraźni przestrzennej oznacza ponadprzeciętną orientację przestrzenną i zdolności wizualizacji obiektów pod różnymi kątami. Dzięki temu osoba może sprawnie
porównywać przedmioty, przewidywać, planować .
Wynik przeciętny:
Średni poziom wyobraźni przestrzennej oznacza ograniczone zdolności orientacji
przestrzennej. Możliwe są trudności w porównywaniu obiektów, a także w wyobrażaniu sobie
przedmiotów pod różnym kątem. Osoby o przeciętnym poziomie wyobraźni przestrzennej mogą
mieć również trudności z przewidywaniem konsekwencji zmian.
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Wynik niski:
Bardzo niski poziom wyobraźni przestrzennej oznacza słabą orientację przestrzenną i wizualizację różnego położenia przedmiotów. Osoba badana posiada trudności z porównywaniem
przedmiotów i identyfikacją ich cech oraz przewidywaniem. Trudno jej wyobrazić sobie przedmioty w ruchu (w takim przypadku należy sprawdzić czy test był wykonywany w sprzyjających
warunkach).
Nazwa skali: Pamięć
Definicja: Pamięć to proces rejestrowania, przechowywania oraz odtworzenia doświadczenia. Kluczową rolą pamięci jest odnajdowanie związków pomiędzy zapamiętanymi danymi
(tzw. pamięć operacyjna). Krótkotrwała pamięć wzrokowa to podsystem pamięci operacyjnej,
który pozwala przetwarzać dane wzrokowe i szukać powiązań między nimi.
Wynik wysoki:
Osoby uzyskujące bardzo wysokie wyniki charaktertyzują się doskonałą pamięcią wzrokową, która pozwala im na efektywne przetwarzanie danych wizualnych. Są bardzo sprawne
w kodowaniu informacji wzrokowych i odtworzenie ich nawet po długim okresie czasu. Osoby
te z łatwością odnajdują powiązania pomiędzy przetwarzanymi danymi.
Wynik przeciętny:
Osoby uzyskujące przeciętne wyniki charakteryzują się dobrą pamięcią wzrokową, która
pozwala im na efektywne przetwarzanie ograniczonej liczby danych wizualnych. Zazwyczaj nie
mają problemów z kodowaniem informacji wzrokowych i odnajdywaniem powiązań pomiędzy
przetwarzanymi danymi. Niemniej w sytuacji, gdy mają zapamiętać wiele różnych rzeczy,
konieczne jest skorzystanie z wybranych technik zapamiętywania.
Wynik niski:
Niski poziom zdolności pamięciowych oznacza, że nawet wtedy, gdy dane nie są skomplikowane, osoba musi korzystać z technik zapamiętywania lub innego wsparcia. Osoby o bardzo
niskich wynikach mają trudności z pamięcią wzrokową. Efektywne zarządzanie danymi wizualnymi może być dla nich problematyczne (w tym przypadku należy sprawdzić, czy test był przeprowadzony w odpowiednich, sprzyjających warunkach – bez dystraktorów).
Nazwa skali: Rozumowanie numeryczne
Definicja: Proces umysłowy, który polega na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą
transformacji dostępnych danych. Rozumowanie numeryczne polega na odnajdywaniu zależności pomiędzy liczbami oraz wykrywaniu praw rządzących układami liczb.
Wynik wysoki:
Bardzo wysoki poziom rozumowania numerycznego oznacza doskonałą umiejętność logicznego myślenia i operowania liczbami. Zdolność ta jest czymś więcej niż tylko sprawdzaniem

Załączniki
wiedzy z zakresu arytmetyki, ponieważ sprawdza również rozumowanie i odnajdywanie zależności, które występują pomiędzy liczbami.
Wynik przeciętny:
Średni poziom rozumowania numerycznego oznacza dobrą umiejętność logicznego
myślenia i operowania liczbami. Osoby uzyskujące średnie wyniki posiadają podstawową
wiedzę z zakresu arytmetyki i w prostych zadaniach potrafią odnajdować zależności występujące pomiędzy liczbami.
Wynik niski:
Bardzo niski poziom rozumowania numerycznego oznacza umiejętność rozwiązywania
wyłącznie prostych zadań wymagających logicznego myślenia i operowania liczbami. Osoby
o niskim poziomie rozumowania numerycznego mają ograniczoną znajomość arytmetyki
i problemy z szukaniem powiązań między liczbami, rozpoznawaniem ciągów logicznych. W przypadku takich wyników należy sprawdzić czy test był wykonywany w sprzyjających warunkach,
bez dystraktorów.
Nazwa skali: Skupianie uwagi
Definicja: Kognitywny proces selekcji informacji, ich redukcji oraz koncentracji tylko na
wybranym aspekcie. W efekcie człowiek przetwarza wyłącznie część informacji, która do niego
dociera, jest w stanie skupić się na wybranym aspekcie (obserwacja, słuchanie) i nie rozpraszać się.
Wynik wysoki:
Osoby z bardzo wysoko rozwiniętą koncentracją uwagi są w stanie bardzo długo skupiać się
na wybranym aspekcie i nie rozpraszać się (nie ulegać zakłóceniom). Ich zdolność selekcji informacji, ich redukcji i koncentracji tylko na wybranym aspekcie jest doskonała.
Wynik przeciętny:
Osoby z przeciętnie rozwiniętą koncentracją uwagi są w stanie przez ograniczony okres
czasu skupiać się na wybranym aspekcie i nie rozpraszać się (nie ulegać zakłóceniom). Bardzo
długi okres skupienia może być dla nich problematyczny. Ich zdolność selekcji informacji, ich
redukcji i koncentracji tylko na wybranym aspekcie jest przeciętna.
Wynik niski:
Osoby z bardzo niską koncentracją uwagi nie są w stanie przez określony czas skupiać się na
wybranym aspekcie i nie rozpraszać się. Ich zdolność selekcji informacji, ich redukcji i koncentracji tylko na wybranym aspekcie jest bardzo niska (w tym przypadku należy sprawdzić, czy test
był przeprowadzony w odpowiednich, sprzyjających warunkach – bez dystraktorów).
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Nazwa skali: Podzielność uwagi
Definicja: Podzielność uwagi polega na dystrybucji ograniczonych zasobów mentalnych.
Jest to zdolność do udzielania więcej niż jednej reakcji jednocześnie. Pomaga w jednoczesnym
radzeniu sobie z więcej niż jedną czynnością (wielozadaniowość).
Wynik wysoki:
Osoby o bardzo wysokim poziomie podzielności uwagi potrafią sobie radzić z więcej niż
jedną aktywnością jednocześnie. Potrafią przełączać swoją uwagę z jednego zadania na drugie
w szybkim tempie. Osoby te potrafią decydować o wielkości wykorzystywanych zasobów mentalnych na realizację konkretnych zadań, kierować uwagę na różne czynności i utrzymywać jakość
ich wykonania.
Wynik przeciętny:
Osoby o przeciętnym poziomie podzielności uwagi potrafią sobie radzić z więcej niż jedną
aktywnością jednocześnie, pod warunkiem, że jedna z nich jest prosta. Mogą mieć drobne trudności z przełączaniem uwagi z jednego zadania na drugie w szybkim tempie. Osoby te, w przeciętnym stopniu potrafią decydować o wielkości wykorzystywanych zasobów mentalnych na
realizację konkretnych zadań.
Wynik niski:
Osoby o bardzo niskim poziomie podzielności uwagi nie potrafią sobie radzić z więcej
niż jedną aktywnością jednocześnie. Zazwyczaj mają duże trudności z przełączaniem uwagi
z jednego zadania na drugie w szybkim tempie. Osoby te z dużą trudnością decydują o wielkości wykorzystywanych zasobów mentalnych na realizację konkretnych zadań. W przypadku
uzyskania przez osobę badaną bardzo niskich wyników należy sprawdzić, czy test był przeprowadzany w odpowiednich warunkach (bez przeszkód, dystraktorów).

