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1 Wstęp
Niniejszy podręcznik przygotowano z myślą o doradcach zawodowych, którzy będą
posługiwać się narzędziem do badania kompetencji i predyspozycji klientów. Opracowano w nim
szczegółowe wyjaśnienia, które krok po kroku prezentują procedurę i sposoby przeprowadzania
badania oraz obliczania i interpretowania wyników.
Narzędzie diagnostyczne opracowane w ramach projektu DUAL służy praktycznej pracy
z klientami, korzystającymi ze wsparcia doradców zawodowych. Adresatami badania są osoby,
które poszukują lub w najbliższym czasie będą poszukiwać pracy bądź odpowiedniej dla siebie
ścieżki edukacyjnej.
W szczególności osoby te to:
–

uczniowie i studenci,

–

absolwenci różnych typów szkół,

–

osoby, które nie uczą się i nie pracują (NEET).

Celem

użycia

narzędzia

jest

określenie

kompetencji

i

predyspozycji

klienta

oraz odpowiedniego typu/grupy zawodowej.
Wynik badania uwzględnia:
1) Dwanaście kompetencji:
–

Motywacja

–

Komunikacja

–

Asertywność

–

Empatia

–

Współpraca

–

Rozwiązywanie problemów

–

Autoprezentacja

–

Radzenie sobie ze stresem

–

Podejmowanie wyzwań

–

Uczenie się przez całe życie

–

Adaptacyjność

–

Przywództwo
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2) Cztery predyspozycje:
–

Dane

–

Idee

–

Ludzie

–

Rzeczy

3) Jeden (lub więcej – przy identycznych wynikach) z dziewięciu typów/grup
zawodowych (TZ):
–

wykonawca

–

tester

–

informator

–

usługowiec

–

dyrygent

–

edukator

–

twórca

–

społecznik

–

reperator

Raport indywidualny będący efektem udziału w badaniu uwzględnia szczegółowe opisy
wszystkich powyższych kategorii oraz przykładowe zawody. Osoba otrzymuje także informację
o swoich wynikach klienta (WK) w skali od 0 do 100 oraz poziomach, zgodnie z klasyfikacją:
0-30 poziom niski
31-70 poziom średni
71-100 poziom wysoki
Doradca pracujący z klientem po zapoznaniu się ze strukturą narzędzia może zaplanować
sposób przeprowadzenia badania oraz omówienia wyników z osobą badaną. Narzędzie
opracowano w formatach online i offline, by umożliwić korzystanie z niego w różnych
sytuacjach i warunkach.
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Używanie narzędzia online pozwala uzyskać raport natychmiast, dzięki czemu
przeprowadzenie badania oraz omówienie wyników można zrealizować podczas jednego
spotkania z klientem.
Jeśli doradca decyduje się na korzystanie z narzędzia w wersji offline, musi pamiętać
o wcześniejszym przygotowaniu wydruku kwestionariusza, który można pobrać na platformie
DUAL (www.projektdual.pl) oraz uwzględnić dodatkowy czas na samodzielne obliczenie
wyników. Doradca może to zrobić przy użyciu niniejszego podręcznika lub kalkulatora, który
znajduje się w wersji do pobrania na platformie DUAL (www.projektdual.pl). Uzyskany raport
najlepiej przedstawić klientowi podczas kolejnego spotkania. Sesje z klientem warto planować
w taki sposób, by wystarczyło czasu na wspólną analizę wyników badania oraz omówienie
płynących z niego wniosków i dalszych kierunków działania.
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2 Przeprowadzanie badania
Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zajmuje zwykle kilkanaście minut, ale warto
upewnić się, czy czas ten będzie wystarczający dla konkretnej osoby. Więcej czasu mogą
potrzebować m.in. klienci niepełnosprawni, z dysleksją oraz osoby, dla których język polski nie
jest językiem ojczystym. Rolą doradcy jest sprawić, by każdy klient czuł się podczas pracy
z narzędziem bezpiecznie i aby w razie potrzeby prosił o dodatkowe wyjaśnienia.
Badanie może być przeprowadzone na dwa równorzędne sposoby:

2.1 Narzędzie online
Klient może skorzystać z narzędzia podczas spotkania z doradcą zawodowym. Zaletą tego
rozwiązania jest możliwość natychmiastowego i osobistego wyjaśnienia ewentualnych
wątpliwości.
Klient ma też możliwość skorzystania z narzędzia samodzielnie. Jeśli doradca uzna takie
rozwiązanie za przydatne, może polecić to danej osobie np. w ramach indywidualnej pracy
pomiędzy sesjami. W takim przypadku należy koniecznie upewnić się, że klient ma dostęp
do internetu oraz ustalić termin spotkania podsumowującego, by dać możliwość wspólnego
omówienia raportu.

2.2 Narzędzie offline
Tę wersję narzędzia po pobraniu z platformy DUAL (www.projektdual.pl) należy
wydrukować i przekazać klientowi, który (zależnie od potrzeb) może wypełnić ją w towarzystwie
doradcy lub samodzielnie, np. w ramach zadania domowego.
Z wersji drukowanej narzędzia doradca może też korzystać w sytuacji, gdy chce
przeprowadzić badanie jednocześnie na większej liczbie osób (np. w klasie szkolnej). W takim
wypadku powinien poprosić uczestników, by zapisali swoje imię/nazwisko/nick na arkuszach
oraz uprzedzić ich, że raporty otrzymają podczas kolejnego spotkania.
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3 Obliczanie wyników
Obliczanie wyników można przeprowadzić na trzy sposoby. Każdy z nich prowadzi do tych
samych rezultatów.

3.1 Obliczanie wyników online
Wyniki w postaci indywidualnego raportu są generowane automatycznie. Jeśli klient
zaloguje się przed skorzystaniem z narzędzia, raport będzie dostępny z poziomu jego konta, także
w późniejszym czasie. W dowolnej chwili można go wydrukować. Jeśli zalogowany klient
weźmie udział w badaniu kolejny raz, poprzednio zapisane wyniki zostaną zastąpione nowymi.
W badaniu można wziąć udział również bez logowania, w takiej sytuacji raport zostanie
wygenerowany (w wersji możliwej do wydrukowania), ale nie zostanie zapamiętany.

3.2

Obliczanie wyników offline
Do wyliczania wyników można posłużyć się kalkulatorem, który działa po pobraniu

na swój komputer ze strony www.projektdual.pl. Wystarczy wpisać liczby zaznaczone przez
klienta w odpowiednie rubryki, a raport zostanie wygenerowany automatycznie. Można go
wydrukować.

3.3 Obliczanie wyników bez dostępu do komputera
Można wyliczyć wyniki całkowicie samodzielnie, posługując się poniższymi instrukcjami.
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3.3.1 Obliczanie wyników dla kompetencji
Część badająca kompetencje (część pierwsza) składa się z 60 twierdzeń, na które klient
udziela odpowiedzi w skali od 1 do 4. Do każdej z kompetencji przypisanych jest 5 zdań,
zgodnie z poniższymi kluczami.
Wykonaj następujące kroki, aby obliczyć wynik klienta (WK) dla kompetencji Motywacja
(WK Motywacja).
Przenieś cyfry zaznaczone przez klienta przy poszczególnych zdaniach (1, 2, 3 lub 4)
do poniższej tabeli.

PUNKTY

1. Motywacja

(1-4)

1. Wiem jak się motywować do pracy.
13. Jestem wytrwały w dążeniu do celu.
25. Znam różne techniki motywacyjne.
37. Mam jasno określone cele, do których dążę.
49. Jestem gotów na wysiłek w realizacji swoich zajęć.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 1. Klucz dla kompetencji „Motywacja”

Zsumuj wyniki (otrzymasz liczbę od 5 do 20).
Otrzymaną SUMĘ PUNKTÓW wstaw do wzoru:

WK Motywacja =

=

=
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Uzyskasz wynik od 0 do 100. Zinterpretuj go zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba punktów

Poziom

0-30

niski

30,1-70

średni

70,1-100

wysoki

Tabela 2. Klucz do określania poziomu WK dla kompetencji

Powyższe obliczenia wykonaj analogicznie dla każdej z 12 kompetencji.
Skorzystaj z poniższych kluczy.

PUNKTY
2. Komunikacja

(1-4)

2. Znam znaczenie mowy ciała.
14. Jasno wypowiadam swoje myśli.
26. Potrafię precyzyjnie komunikować się z innymi.
38. Potrafię zrozumieć stanowisko mojego rozmówcy.
50. Potrafię słuchać innych ludzi.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 3. Klucz dla kompetencji „Komunikacja”

WK Komunikacja =

=

=

8

PUNKTY

3. Asertywność

(1-4)

3. Gdy nie mam na coś ochoty, potrafię odmówić.
15. Odważnie wyrażam swoje zdanie i opinie.
27. Potrafię komunikować trudne kwestie z szacunkiem do innych.
39. Potrafię otwarcie wyrażać swoje poglądy.
51. W jasny i otwarty sposób mówię o swoich przekonaniach.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 4. Klucz dla kompetencji „Asertywność”

WK Asertywność=

=

=

PUNKTY

4. Empatia

(1-4)

4. Potrafię odczytać co czują moi bliscy.
16. Potrafię trafnie ocenić jakie emocje przeżywają moi bliscy.
28. Potrafię wczuć się w sytuacje innych ludzi.
40. Potrafię przyjąć punkt widzenia moich kolegów.
52. Wiem co komu jest w danej chwili potrzebne i potrafię odpowiednio
się zachować.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 5. Klucz dla kompetencji „Empatia”

WK Empatia =

=

=
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PUNKTY

5. Współpraca

(1-4)

5. Lubię pracować w grupie.
17. Potrafię dzielić się swoją wiedzą z innymi.
29. Potrafię współpracować z innymi w celu wykonania zadania.
41. Współpraca z innymi daje mi wiele radości.
53. Działając w grupie potrafię dojść do porozumienia z innymi.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 6. Klucz dla kompetencji „Współpraca”

WK Współpraca =

=

=

PUNKTY

6. Rozwiązywanie problemów

(1-4)

6. Wiem jak rozwiązywać problemy.
18. Potrafię analizować trudne sytuacje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.
30. Dokładnie analizuję problemy, jakie mnie spotykają.
42. Potrafię wymyślić wiele sposobów rozwiązania swoich problemów.
54. Konstruktywnie rozwiązuję problemy.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 7. Klucz dla kompetencji „Rozwiązywanie problemów”

WK Rozwiązywanie problemów (WK Rp) =

=

=
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PUNKTY

7. Autoprezentacja

(1-4)

7. Potrafię dobrze się zaprezentować.
19. Wiem jak wywrzeć na innych dobre wrażenie.
31. Potrafię zrobić dobre wrażenie na nowo poznanych ludziach.
43. Wiem jak się zachować, żeby być pozytywnie odebranym.
55. Potrafię mówić o swoich zaletach.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 8. Klucz dla kompetencji „Autoprezentacja”

WK Autoprezentacja =

=

=

PUNKTY

8. Radzenie sobie ze stresem

(1-4)

8. Jestem odporny na stres.
20. Potrafię radzić sobie z trudnościami.
32. Umiem zachować spokój w trudnych sytuacjach.
44. Wiem jak mogę zachować zimną krew w stresujących sytuacjach.
56. Jestem świadomy swoich stanów emocjonalnych.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 9. Klucz dla kompetencji „Radzenie sobie ze stresem”

WK Radzenie sobie ze stresem =

=

=
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PUNKTY
9. Podejmowanie wyzwań

(1-4)

9. Lubię wyzwania.
21. Nowe wyzwania dodają mi energii.
33. Szukam okazji do podjęcia nowych działań.
45. Potrafię podejmować nowe wyzwania rozwojowe.
57. Cały czas stawiam sobie nowe cele.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 10. Klucz dla kompetencji „Podejmowanie wyzwań”

WK Podejmowanie wyzwań =

=

=

PUNKTY

10. Uczenie się przez całe życie

(1-4)

10. Lubię się uczyć.
22. Potrafię włożyć sporo wysiłku w uczenie się nowych umiejętności.
34. Nabywanie nowych kompetencji jest bardzo ważne.
46. Jestem gotów poświęcić sporo czasu na uczenie się nowych umiejętności.
58. Jestem entuzjastycznie nastawiony do nauki.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 11. Klucz dla kompetencji „Uczenie się przez całe życie”

WK Uczenie się =

=

=
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PUNKTY

11. Adaptacyjność

(1-4)

11. Potrafię reagować na zmieniające się okoliczności.
23. Łatwo przystosowuję się do różnych sytuacji.
35. Potrafię radzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach.
47. Dobrze czuję się, gdy mam do czynienia z różnorodnością.
59. Odnajduję się w każdym towarzystwie.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 12 .Klucz dla kompetencji „Adaptacyjność”

WK Adaptacyjność =

=

=

PUNKTY

12. Przywództwo

(1-4)

12. Potrafię zachęcać innych do działania.
24. Umiem kierować pracą innych ludzi.
36. Wiem jak zbudować pozytywną atmosferę wśród podwładnych.
48. Inspiruję innych do działania.
60. Potrafię wyznaczać kierunki działania innych ludzi.
SUMA PUNKTÓW
Tabela 13. Klucz dla kompetencji „Przywództwo”

WK Przywództwo =

=

=
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3.3.1.1 Przykład obliczania wyników dla kompetencji
Aby obliczyć WK Motywacja przeniesiono liczbę punktów z odpowiedzi zaznaczonych przez
klienta w pytaniach: 1, 13, 25, 37 i 49 do tabeli nr 1.

PUNKTY

2. Motywacja

(1-4)

1. Wiem jak się motywować do pracy.

3

13. Jestem wytrwały w dążeniu do celu.

2

25. Znam różne techniki motywacyjne.

4

37. Mam jasno określone cele, do których dążę.

4

49. Jestem gotów na wysiłek w realizacji swoich zajęć.

1

SUMA PUNKTÓW
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Tabela 14. Przykład wyliczania WK Motywacja

Wyliczono SUMĘ PUNKTÓW w następujący sposób: 3+2+4+4+1=14
Otrzymaną SUMĘ PUNKTÓW wstawiono do wzoru i obliczono wynik:

WK Motywacja =

=

=

60

Na podstawie tabeli nr 2 stwierdzono, że jest to poziom średni.
WK Motywacja = 60 (poziom średni)

14

3.3.2 Obliczanie wyników dla predyspozycji
Na część badającą predyspozycje (część drugą) składa się 10 opisów sytuacji. W każdej
z nich klient wybiera 2 spośród 4 możliwych opcji.
Wpisz przy każdej odpowiedzi udzielonej przez klienta 2 punkty, następnie zsumuj je osobno
dla każdej predyspozycji. Otrzymasz cztery wyniki od 0 do 20.

LUDZIE

DANE
pkt

IDEE
pkt

RZECZY
pkt

pkt

W szkole najbardziej podobały mi się:
lekcje, na

przedmioty

lekcje, na

zajęcia

których można

ścisłe, np.

których można

praktyczne, np.

się było

matematyka,

było dyskutować

technika,

dowiedzieć

informatyka,

o ważnych

plastyka,

czegoś o

fizyka, chemia

problemach, np.

wychowanie

ludziach i

wiedza o

fizyczne

kulturach, np.

społeczeństwie,

język polski,

historia, religia,

języki obce,

wychowanie do

biologia,

życia w rodzinie

geografia
Dobrze radzę sobie w sytuacji, gdy
poznaję nowych

szybko muszę

trzeba

trzeba

ludzi

obliczyć resztę

zaproponować

zbudować coś

podczas

nietypowe lub

z niczego

płacenia za

nowatorskie

zakupy

rozwiązanie
problemu
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Jestem dobry/dobra w:
przekonywaniu

obliczeniach

wymyślaniu

innych

matematy-

rozwiązań

skręcaniu mebli

cznych
W czasie wolnym najbardziej lubię:
spotykać się

rozwiązywać

rozmyślać nad

majsterkować,

z ludźmi

zagadki logiczne

światem i sensem

szyć, pracować

lub zadania

życia

w ogrodzie

matematyczne
W przyszłości mógłbym/mogłabym wykonywać pracę:
związaną z

polegającą na

wymagającą

związaną z

uczeniem

analizowaniu

projektowania

naprawianiem

innych lub

danych (np.

nowych

urządzeń lub

pomaganiem im

księgowy,

rozwiązań (np.

przedmiotów

(np. pracownik

ekonomista,

architekt,

(np. mechanik,

socjalny,

makler

konstruktor,

serwisant,

nauczyciel,

giełdowy,

inżynier

krawiec, szewc,

pielęgniarka,

informatyk,

materiałowy,

stolarz,

sanitariusz,

administrator

kompozytor,

elektryk)

lekarz,

baz danych,

pisarz,

terapeuta,

tester aplikacji)

biotechnolog)

trener)
Moim wymarzonym zawodem jest zawód typu:
przedstawiciel

spedytor,

projektant stron

serwisant,

handlowy,

logistyk,

internetowych,

mechanik,

sprzedawca,

geodeta,

pisarz, aktor,

florysta,

nauczyciel,

księgowy,

malarz,

ogrodnik,

specjalista ds.

fakturzysta,

odkrywca,

kucharz,
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personalnych,

pracownik

wynalazca,

sekretarka,

biurowy

filozof

cukiernik

farmaceuta,
ratownik
medyczny
Gdybym prowadził/prowadziła blog, mógłby on dotyczyć:
spotkań i

oglądanych

moich nowych

funkcjonowania

wydarzeń, w

przeze mnie

ciekawych

różnych

których

filmów i/lub

pomysłów i

produktów i/lub

uczestniczyłem/

czytanych

koncepcji

gadżetów

uczestniczyłam

książek

i/lub ludzi,
których
poznałem/pozna
łam
Kiedy jestem z kolegami i koleżankami najchętniej:
rozmawiam

gram w gry

szukam nowych

naprawiam stare

ożyciu

logiczne lub

pomysłów

sprzęty

strategiczne
Lubię czytać książki, z których mogę się dowiedzieć o:
historiach

biznesie,

nowych teoriach,

mechanizmach

różnych ludzi,

ekonomii,

koncepcjach i

działania

np. biografie,

funkcjonowaniu

odkryciach

różnych

powieści

rynku

naukowych

urządzeń, np.
budowie
maszyn
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Mam szczególny szacunek dla pracy:
pedagoga,

bankowca,

naukowca,

pracownika

pielęgniarki,

programisty,

projektanta

budowlanego,

opiekuna,

analityka,

mody, designera,

ogrodnika,

logopedy,

urzędnika,

grafika

hydraulika,

trenera,

prawnika,

komputerowego,

cukiernika,

specjalisty ds.

kosztorysanta,

pisarza,

dostawcy,

komunikacji

archiwisty

kompozytora

kierowcy

LUDZIE:

DANE:

IDEE:

RZECZY:

Tabela 15. Klucz dla predyspozycji

Otrzymane wyniki wstaw do poniższych wzorów. Otrzymasz cztery wyniki klienta (WK), każdy
w skali od 0 do 100.

WK Ludzie =

=

WK Dane =

WK Idee =

WK Rzeczy =

=

=

=

=

=

=

=

Każdy z WK zinterpretuj zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba punktów

Poziom

0-30

niski

31-70

średni

71-100

wysoki

Tabela 16. Klucz do określania poziomu WK dla predyspozycji
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3.3.2.1 Przykład obliczania wyników dla predyspozycji
Posługując się tabelą nr 15 przy każdej zaznaczonej przez klienta odpowiedzi zapisano 2 punkty:

LUDZIE

pkt

DANE

pkt

IDEE

pkt

RZECZY

pkt

W szkole najbardziej podobały mi się:
lekcje, na których

2

2

zajęcia

przedmioty

lekcje, na

można się było

ścisłe, np.

których można

praktyczne,

dowiedzieć

matematyka,

było

np. technika,

czegoś o ludziach

informatyka,

dyskutować o

plastyka,

i kulturach, np.

fizyka, chemia

ważnych

wychowanie

język polski,

problemach, np.

fizyczne

języki obce,

wiedza o

biologia,

społeczeństwie,

geografia

historia, religia,
wychowanie do
życia w rodzinie

Dobrze radzę sobie w sytuacji, gdy:
poznaję nowych

2

ludzi

szybko muszę

2

trzeba

trzeba

obliczyć resztę

zaproponować

zbudować coś

podczas

nietypowe lub

z niczego

płacenia za

nowatorskie

zakupy

rozwiązanie
problemu

Jestem dobry/dobra w:
przekonywaniu
innych

2

obliczeniach

wymyślaniu

matematy-

rozwiązań

2

skręcaniu
mebli

cznych
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W czasie wolnym najbardziej lubię:
spotykać się
z ludźmi

2

rozwiązywać

rozmyślać nad

majsterkować,

zagadki

światem

szyć,

logiczne lub

i sensem życia

pracować w

zadania

2

ogrodzie

matematyczne
W przyszłości mógłbym/mogłabym wykonywać pracę:
związaną z

polegającą na

wymagającą

związaną z

uczeniem innych

analizowaniu

projektowania

naprawianiem

lub pomaganiem

danych (np.

nowych

urządzeń lub

im (np.

księgowy,

rozwiązań (np.

przedmiotów

pracownik

ekonomista,

architekt,

(np. mechanik,

socjalny,

makler

konstruktor,

serwisant,

nauczyciel,

giełdowy,

kompozytor,

krawiec,

pielęgniarka,

informatyk,

pisarz,

szewc, stolarz)

sanitariusz,

administrator

biotechnolog)

lekarz, terapeuta,

baz danych,

trener)

tester aplikacji)

Moim wymarzonym zawodem jest zawód typu:
przedstawiciel

spedytor,

projektant stron

2

serwisant,

handlowy,

logistyk,

internetowych,

mechanik,

sprzedawca,

geodeta,

pisarz, aktor,

florysta,

nauczyciel,

księgowy,

malarz,

ogrodnik,

specjalista ds.

fakturzysta,

odkrywca,

kucharz,

personalnych,

pracownik

wynalazca,

cukiernik

sekretarka,

biurowy

filozof

2

farmaceuta,
ratownik
medyczny
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Gdybym prowadził/prowadziła blog, mógłby on dotyczyć:
spotkań i

2

oglądanych

2

moich nowych

funkcjonowani

wydarzeń, w

przeze mnie

ciekawych

a różnych

których

filmów i/lub

pomysłów i

produktów

uczestniczyłem/u

czytanych

koncepcji

i/lub gadżetów

czestniczyłam

książek

i/lub ludzi,
których poznałem
/poznałam
Kiedy jestem z kolegami i koleżankami najchętniej:
rozmawiam o

2

życiu

gram w gry

szukam nowych

logiczne lub

pomysłów

2

naprawiam
stare sprzęty

strategiczne
Lubię czytać książki, z których mogę się dowiedzieć o:
historiach

2

biznesie,

nowych

2

mechanizmach

różnych ludzi, np.

ekonomii,

teoriach,

działania

biografie,

funkcjonowani

koncepcjach i

różnych

powieści

u rynku

odkryciach

urządzeń, np.

naukowych

budowie
maszyn

Mam szczególny szacunek dla pracy:
pedagoga,

2

bankowca,

2

naukowca,

pracownika

pielęgniarki,

programisty,

projektanta

budowlanego,

opiekuna,

analityka,

mody,

ogrodnika,

logopedy,

urzędnika,

designera,

hydraulika,

trenera,

prawnika,

grafika, pisarza

cukiernika,

specjalisty ds.

kosztorysanta,

komputerowego

dostawcy,

komunikacji

archiwisty

kompozytora

kierowcy

LUDZIE:

16

DANE:

6

IDEE:

10

RZECZY:

4

Tabela 17. Przykład wyliczania WK dla predyspozycji
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Otrzymane liczby wstawiono do poniższych wzorów i obliczono WK:

WK Ludzie =

=

=

80

30
WK Dane =

=

=

50
WK Idee =

=

=

20
WK Rzeczy =

=

=

WK zinterpretowano zgodnie z tabelą nr 16 w następujący sposób:

WK Ludzie = 80 (poziom wysoki)
WK Dane = 30 (poziom niski)
WK Idee = 50 (poziom średni)
WK Rzeczy = 20 (poziom niski)

22

3.3.3 Wyznaczanie typu/grupy zawodowej (TZ)
Wyjaśnienie stosowanych skrótów i pojęć
– WK – wynik klienta
To wynik wyliczony ze wzoru na podstawie odpowiedzi klienta w badaniu. Klient uzyskuje
16 takich wyników w skali od 0 do 100.
12 dla kompetencji:
WK Motywacja
WK Komunikacja
WK Asertywność
WK Empatia
WK Współpraca
WK Rozwiązywanie problemów (WK Rp)
WK Autoprezentacja
WK Radzenie sobie ze stresem
WK Podejmowanie wyzwań
WK Uczenie się przez całe życie
WK Adaptacyjność
WK Przywództwo

4 dla predyspozycji:
WK Ludzie
WK Dane
WK Idee
WK Rzeczy
– TZ – typ/grupa zawodowa
Jest ich 9: dyrygent, edukator, informator, reperator, społecznik, tester, twórca, usługowiec,
wykonawca.
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– LT – liczba z tabeli
Liczby te są stałe, np.:
LT dla kompetencji „Rozwiązywanie problemów” dla TZ „reperator” wynosi 80;
LT dla kompetencji „Motywacja” dla TZ „informator” wynosi 57,5
LT dla kompetencji „Adaptacyjność” dla TZ „usługowiec” wynosi 50
– ∑ – suma różnic
Liczba wyliczana dla każdego TZ na podstawie czterech LT i WK oznaczonych na żółto, np.
dla TZ „informator” ∑ należy obliczyć dla kompetencji: „Komunikacja”, „Empatia”, „Uczenie
się przez całe życie”, „Adaptacyjność” oraz predyspozycji „Ludzie”. Zaprezentowano
to na poniższym wycinku tabeli:

Tabela 18. Przykład wyliczania WK dla predyspozycji
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Tabela 19. Rozmieszczenie stosowanych skrótów i zaznaczeń

3.3.3.1 Matryca do obliczania wyników
W tabeli nr 20 znajdują się liczby (LT) dla 9 typów/grup zawodowych (TZ) pogrupowane wg
12 kompetencji i 4 predyspozycji.
Dla każdego TZ będziemy rozpatrywać tylko 5 wartości:
–

LT dla kompetencji „Rozwiązywanie problemów” (zaznaczone na niebiesko)

–

LT zaznaczone na żółto (3 kompetencje + 1 predyspozycja = 4 LT)

Wpisz wyniki klienta (WK) do poniższej tabeli (nr 21)
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Twórca

Usługowiec

Wykonawca

Społecznik

47,5

72,5

60

67,5

52,5

55

Komunikacja

70

80

77,5

42,5

70

40

47,5

50

32,5

Asertywność

60 57,5

55

45

65

42,5

37,5

50

27,5

Empatia

45

70

65

37,5

85

32,5

25

35

22,5

67,5

60

40

37,5

67,5

42,5

30

42,5

42,5

problemów

75

75

70

80

77,5

67,5

75

72,5

57,5

Autoprezentacja

70 67,5

47,5

22,5

45

25

32,5

40

15

Współpraca

Tester

Reperator

57,5

Edukator
70

Motywacja

Dyrygent
72,5

KOMPETENCJE:

klienta

Informator

WK (Wynik

TZ (Typ/grupa zawodowa)

Rozwiązywanie

Radzenie sobie ze
stresem

77,5

50

47,5

37,5

65

37,5

30

42,5

22,5

55

50

40

30

70

37,5

65

40

35

całe życie

52,5 82,5

65

47,5

70

60

52,5

42,5

32,5

Adaptacyjność

67,5

60

57,5

55

62,5

57,5

47,5

50

40

Przywództwo

62,5 52,5

32,5

22,5

45

30

35

25

7,5

Podejmowanie
wyzwań
Uczenie się przez

PREDYSPOZYCJE:
35

55

52,5

60

45

72,5

40

45

22,5

32,5

70

35

12,5

47,5

32,5

67,5

32,5

15

Ludzie

75

75

65

32,5

82,5

37,5

40

50

25

Rzeczy

45

30

32,5

80

27,5

55

72,5

57,5

80

Dane
Idee

Tabela 20. Matryca do porównywania WK i LT dla TZ
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Wpisz tutaj WK Rp (wynik klienta dla kompetencji „Rozwiązywanie
problemów”):

Tabela 21. Wskazanie gdzie znajduje się WK Rp oraz LT dla kompetencji „Rozwiązywanie problemów”

TZ, które trzeba rozpatrzyć w zależności od tej wartości:

TZ, dla których trzeba wykonać dalsze obliczenia

WK Rp
0 – 57,4

wykonawca, tester, informator, usługowiec , dyrygent, edukator, twórca,
społecznik, reperator

57,5 – 67,4

wykonawca

67,5 – 69,9

wykonawca, tester

70 – 72,4
72,5 – 74,9
75 – 77,4
77,5 – 79,9
80 – 100

wykonawca, tester, informator
wykonawca, tester, informator, usługowiec
wykonawca, tester, informator, usługowiec , dyrygent, edukator, twórca
wykonawca, tester, informator, usługowiec , dyrygent, edukator, twórca,
społecznik
wykonawca, tester, informator, usługowiec , dyrygent, edukator, twórca,
społecznik, reperator

Tabela 22. Klucz wyznaczający TZ w zależności od wartości WK Rp

27

Posługując się tabelą nr 20 wylicz dla każdego z wyznaczonych TZ sumę różnic (∑).
∑ oblicza się biorąc pod uwagę LT z żółtych pól.

Jeśli wychodzi liczba ujemna, to wpisz zero.
Różnica z pierwszego żółtego pola: LT – WK = ..........
+
Różnica z drugiego żółtego pola: LT – WK = ...........
+
Różnica z trzeciego żółtego pola: LT – WK = ...........
+
Różnica z czwartego żółtego pola: LT – WK = ..........
=
∑=
Najniższa możliwa ∑ to zero
Cztery różnice dodajemy do siebie i otrzymujemy ∑ (sumę różnic) dla danego TZ (typu
zawodowego).
Powyższe obliczenia wykonaj analogicznie dla każdego TZ, które musisz wziąć pod uwagę.
Możesz posłużyć się poniższą tabelą:
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Czy
uwzględniamy
TZ

w

1 różnica

2 różnica

3 różnica

4 różnica

z żółtego

z żółtego

z żółtego

z żółtego

pola

pola

pola

pola

LT-WK

LT-WK

LT-WK

LT-WK

obliczeniach?
(tak/nie)

∑
(suma
różnic)

Wykonawca

Tester

Informator
Usługowiec

Dyrygent

Edukator
Twórca
Społecznik

Reperator
Tabela 23. Matryca do wyliczania ∑ dla TZ

Porównaj wyniki. TZ (typ/grupa zawodowa) odpowiedni dla klienta to TZ, który ma najniższą ∑
(zero lub wynik najbliższy zeru).
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Jeśli jest kilka TZ o tej samej ∑ oznacza to, że wszystkie one są dla klienta odpowiednie
w jednakowym stopniu.

3.3.3.2 Przykład wyznaczania typu/grupy zawodowej (TZ)

Klient uzyskał następujące wyniki:

WK Motywacja =20
WK Komunikacja = 80
WK Asertywność = 66,7
WK Empatia = 73,3
WK Współpraca = 60
WK Rozwiązywanie problemów (WK Rp) = 73,3
WK Autoprezentacja =60
WK Radzenie sobie ze stresem = 66,7
WK Podejmowanie wyzwań = 73,3
WK Uczenie się = 53,3
WK Adaptacyjność = 13,3
WK Przywództwo = 13,3

WK Dane = 40
WK Idee = 30
WK Ludzie = 80
WK Rzeczy = 50

Wyniki wpisano do tabeli nr 20:

30

Twórca

Usługowiec

Wykonawca

Społecznik

70

57,5

47,5

72,5

60

67,5

52,5

55

Komunikacja

80

70

80

77,5

42,5

70

40

47,5

50

32,5

Asertywność

66,7

60 57,5

55

45

65

42,5

37,5

50

27,5

Empatia

73,3

45

70

65

37,5

85

32,5

25

35

22,5

67,5

60

40

37,5

67,5

42,5

30

42,5

42,5

75

75

70

80

77,5

67,5

75

72,5

57,5

70 67,5

47,5

22,5

45

25

32,5

40

15

Współpraca
Rozwiązywanie
problemów

60
73,3

Autoprezentacja
Radzenie sobie ze
stresem
Podejmowanie
wyzwań
Uczenie się przez
całe życie

60
66,7

73,3

53,3

Tester

Reperator

72,5

Edukator

20

Dyrygent

Motywacja

KOMPETENCJE:

WK

Informator

Wynik klienta

TZ (Typ/grupa zawodowa)

77,5

50

47,5

37,5

65

37,5

30

42,5

22,5

55

50

40

30

70

37,5

65

40

35

52,5 82,5

65

47,5

70

60

52,5

42,5

32,5

Adaptacyjność

13,3

67,5

60

57,5

55

62,5

57,5

47,5

50

40

Przywództwo

13,3

62,5 52,5

32,5

22,5

45

30

35

25

7,5

PREDYSPOZYCJE:
Dane

40

35

55

52,5

60

45

72,5

40

45

22,5

Idee

30

32,5

70

35

12,5

47,5

32,5

67,5

32,5

15

Ludzie

80

75

75

65

32,5

82,5

37,5

40

50

25

Rzeczy

50

45

30

32,5

80

27,5

55

72,5

57,5

80

Tabela 24. Przykład matrycy wypełnionej WK

Sprawdzono, że WK Rp =

73,3
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Na podstawie tabeli nr 22 ustalono, że WK Rp mieści się w przedziale: 72,5-74,9.
Zatem TZ, które trzeba rozważyć, to: wykonawca, tester, informator, usługowiec.
Posłużono się tabelą nr 23, by wyliczyć odpowiednie różnice oraz ∑ (sumy różnic).
Pamiętano, że wyniki ujemne należy uwzględnić jak zero.
Czy

TZ

uwzglę-

1 różnica

2 różnica

3 różnica

4 różnica

dniamy

z żółtego

z żółtego

z żółtego

z żółtego

w oblicze-

pola

pola

pola

pola

niach?

LT-WK

LT-WK

LT-WK

LT-WK

42,5-60=0

∑
(suma
różnic)

(tak/nie)
Wykonawca

tak

55-20=35

Tester

tak

60-20=40

Informator

tak

77,5-80=0

Usługowiec

tak

Dyrygent

nie

Edukator

nie

Twórca

nie

Społecznik

nie

Reperator

nie

52,2 – 20
= 32,5

4013,5=26,5

80-50=30

35+0+26,5+
30=91,5

60-

57,5-

72,5-

40+6,7+44,2

53,3=6,7

13,3=44,2

40=32,5

+32,5=116,7

65-73,3=0

50-80=0

6553,3=11,7

65-80=0

0+0+11,7+0
=11,7

50-

57,5-

32,5+0+36,7

13,3=36,7

50=7,5

+7,5=76,7

Tabela 25. Przykład wypełnionej matrycy do obliczania ∑
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Znaleziono TZ z najniższą ∑, czyli 11,7 dla TZ informator.
11,7 < 91,5
11,7 < 116,7
11,7 < 76,7

Typ/grupa zawodowa (TZ) odpowiedni dla klienta to: informator.
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Podsumowanie procedury wyznaczania TZ odpowiedniego dla klienta przedstawiono na
poniższym schemacie:

Rysunek 1. Procedura wyznaczania odpowiedniego TZ na podstawie WK i LT

WK – wynik klienta
WK Rp – wynik klienta dla kompetencji „Rozwiązywanie problemów”
LT – liczba z tabeli
TZ –typ/grupa zawodowa
34

4 Interpretacja wyników
Przedstawiając klientowi wyniki badania i ich interpretację warto zwrócić uwagę
na następujące kwestie:
– Wyniki uzyskane przez klienta nie podlegają ocenie, tzn. nie ma typów zawodowych
lepszych i gorszych, bardziej lub mniej godnych szacunku, czy opłacalnych na rynku
pracy.
– Ludzie różnią się między sobą zainteresowaniami, umiejętnościami i cechami charakteru,
narzędzie bada te z nich, które są przydatne do pracy w poszczególnych zawodach.
– Otrzymane wyniki nie są ostateczną wyrocznią, a sugestią kierunku i inspiracją
do podejmowania działania. Podobnie propozycje zawodów nie są zamkniętymi
katalogami, można w ich obszarze poszukiwać własnych rozwiązań.
– Warto potraktować wyniki jako punkt wyjścia do rozmowy z klientem i zachęcać
go do samodzielnej refleksji. Pomocne może okazać się użycie poniższych pytań:
•

Co klient czuje widząc swoje wyniki? Czy jest np. zaskoczony, zadowolony,
oburzony?

•

Jakie klient widzi sam swoje mocne strony? (na podst. wysokich wyników
w kompetencjach i predyspozycjach)

•

Jak można te mocne strony wykorzystać? (np. podczas rozmowy o pracę, przy
wyborze kierunku kształcenia)

•

Jakie klient widzi obszary do rozwoju? (na podst. niskich wyników w kompetencjach
i predyspozycjach)

•

Nad czym klient chce pracować i jakie będą jego pierwsze kroki w tym kierunku?

•

W obrębie TZ jakie inne preferowane zadania i przykładowe zawody klient mógłby
wykonywać?

•

Jak klient wyobraża sobie siebie w konkretnych rolach zawodowych?

•

Czy klient ma poczucie, że wyniki trafnie go opisują? (Czasami zdarza się, że klient
twierdzi, że wyniki do niego nie pasują, w takiej sytuacji warto sprawdzić, dlaczego
tak się dzieje. Być może nieuważnie czytał pytania albo ma trudności w obszarze
samooceny, albo podlega presji rodziny na wybór konkretnego zawodu.)
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– Wyniki badania to jeden z czynników, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze
zawodu. Pozostałe istotne czynniki to m.in.: sytuacja na rynku pracy w danej branży,
potencjalny przebieg ścieżki kariery, sytuacja finansowa i zdrowotna klienta.

4.1 Opisy typów/grup zawodowych (TZ)
4.1.1 Dyrygent
Osobę prezentującą ten typ zawodowy cechują umiejętności przywódcze. Potrafi
rozpoznawać mocne strony innych ludzi, organizować ich pracę, motywować do działania.
Doskonale się komunikuje, potrafi pracować w stresie i pod presją czasu.
Preferowane zadania: organizowanie, zarządzanie, wyznaczanie celów, rozwiązywanie
konfliktów
Przykładowe zawody: konsultant HR, specjalista ds. personalnych, rekruter, asystent zarządu,
menedżer, radny
4.1.2 Edukator
Osoba o tym typie zawodowym jest gotowa przez całe życie zdobywać wiedzę, pogłębiać
ją i przekazywać. Rozumie potrzeby i możliwości innych, potrafi do nich dostosować swoje
komunikaty, umie wyjaśniać złożone problemy. Inspiruje ludzi do zmian, motywuje do nauki
i pracy.
Preferowane zadania: przekazywanie wiedzy, nauczanie, wyjaśnianie, przekonywanie,
inspirowanie, opracowywanie materiałów dydaktycznych, profilaktycznych
Przykładowe zawody: wykładowca, nauczyciel, trener, dietetyk, profilaktyk, terapeuta, opiekun
praktyk, instruktor (np. nauki jazdy)
4.1.3 Informator
Osoba prezentująca ten typ zawodowy chętnie przyswaja wiedzę oraz potrafi sprawnie
przekazywać ją innym. Szybko i skutecznie zdobywa informacje, umie dostosować poziom
przekazu do możliwości i potrzeb swoich klientów lub podopiecznych.
Preferowane zadania: wyszukiwanie informacji, przekazywanie informacji, opracowywanie
materiałów informacyjnych, prowadzenie kursów
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Przykładowe zawody: szkoleniowiec, pracownik biura informacji turystycznej, instruktor terapii
zajęciowej, dziennikarz, redaktor, recepcjonista
4.1.4 Reperator
Osoba o tym typie zawodowym jest dobra w naprawianiu urządzeń. Umie połączyć
elementy, by coś zbudować, szybko orientuje się wśród nowych rzeczy i sytuacji. Doskonale
radzi sobie z instrukcjami i procedurami.
Preferowane zadania: naprawianie, składanie, działanie zgodnie z procedurami i według
instrukcji, instalowanie urządzeń lub oprogramowania
Przykładowe zawody: mechanik, inspektor BHP, pracownik budowy, zegarmistrz, renowator
urządzeń, serwisant sprzętu AGD i RTV
4.1.5 Społecznik
Osobę o tym typie zawodowym cechuje duża dojrzałość emocjonalna, empatia oraz
ukierunkowanie na udzielanie wsparcia. Angażuje się w działania, które zmierzają do poprawy
jakości życia w społeczeństwie, związane m.in. z równością, edukacją, sprawiedliwością.
Preferowane zadania: wspieranie, pomoc, opieka, przekonywanie, reprezentowanie,
argumentowanie
Przykładowe zawody: asystent osoby niepełnosprawnej, mediator, pracownik fundacji,
organizator pomocy charytatywnej, radny, polityk
4.1.6 Tester
Osoba o tym typie zawodowym dobrze czuje się wśród dużej ilości danych i liczb. Posiada
umiejętność koncentracji, sprawnie analizuje i łączy ze sobą informacje, szuka logicznych
rozwiązań, umie wskazywać i korygować błędy.
Preferowane zadania: robienie korekty, sprawdzanie, weryfikowanie danych, tworzenie
instrukcji
Przykładowe zawody: analityk finansowy, księgowy, fakturzysta, tester oprogramowania,
redaktor, ewaluator, audytor, windykator, radca prawny
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4.1.7 Twórca
Osoba prezentująca ten typ zawodowy lubi nowości i wyzwania. Potrafi łączyć znane
elementy w niezwykły sposób, jest kreatywna, ma dużą wyobraźnię, dostrzega szczególne
znaczenie rzeczy, ma zdolności artystyczne.
Preferowane zadania: tworzenie, pisanie, rysowanie, malowanie, konstruowanie, występowanie
Przykładowe zawody: architekt, artysta, fotograf, malarz, aktor, pisarz, grafik, ilustrator, muzyk,
dziennikarz

4.1.8 Usługowiec
Osoba o tym typie zawodowym lubi konkretną pracę wykonywaną w kontakcie z ludźmi.
Jest rzetelna, solidna i lojalna, sprawnie realizuje swoje zadania. Ma wyczucie estetyki, potrafi
identyfikować potrzeby klienta i służyć adekwatną poradą.
Preferowane zadania: obsługa klienta, doradzanie, dekorowanie, dbałość o wystrój i atmosferę,
wykonywanie makijażu, manicure
Przykładowe zawody: fryzjer, masażysta, kosmetyczka, florysta, kelner, pracownik obsługi
klienta, recepcjonista
4.1.9 Wykonawca
Osoba prezentująca ten typ zawodowy lubi pracować z przedmiotami, jest wytrwała
i efektywna w realizacji przydzielonych jej zadań. Szybko się dostosowuje i chętnie współpracuje
z innymi, rzetelnie odpowiada za swój zakres obowiązków.
Preferowane zadania: montowanie, sortowanie, rozwożenie, ewidencjonowanie, gotowanie
Przykładowe zawody: pracownik produkcji, kasjer, sprzedawca, magazynier, cukiernik,
kucharz, elektryk, dostawca, kierowca
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4.2 Opisy kompetencji
Motywacja – aktywność w podejmowaniu działań; gotowość do inwestowania energii i wysiłku
w pracę; umiejętność utrzymania zaangażowania i uwagi dla osiągnięcia celów; znajomość
technik motywacyjnych.
Komunikacja – efektywne porozumiewanie się z innymi przy użyciu różnych kanałów
komunikacji;

umiejętność

nawiązywania

i

utrzymywania

kontaktów;

ukierunkowanie

na zrozumienie stanowiska rozmówcy; aktywne słuchanie.
Asertywność – posiadanie i jasne wyrażanie własnych opinii, emocji i potrzeb z szacunkiem do
siebie i innych; świadomość własnych praw i umiejętność ich obrony w sytuacjach społecznych,
bez naruszania granic innych osób.
Empatia – zdolność odczuwania emocji innych ludzi oraz przyjmowania ich perspektywy
myślenia i patrzenia na świat; umiejętność wczuwania się w sytuację drugiej osoby.
Współpraca – umiejętność pracy w zespole w celu wspólnej realizacji zadań; zdolność
do dzielenia się doświadczeniem i pomysłami oraz korzystania z wiedzy pozostałych członków
grupy dla osiągnięcia ustalonych celów.
Rozwiązywanie problemów – zdolność rozpoznania kluczowych komponentów problemu oraz
analizowania danych w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań; umiejętność doboru
adekwatnych działań zaradczych w trudnych sytuacjach.
Autoprezentacja – świadome wykorzystywanie swoich zasobów w celu kreowania wizerunku;
umiejętność prezentowania siebie poprzez treść wypowiedzi, komunikację niewerbalną
i podejmowane działania.
Radzenie sobie ze stresem – zdolność zachowania równowagi emocjonalnej w trudnych
sytuacjach; radzenie sobie z wyzwaniami o charakterze społecznym i organizacyjnym; odporność
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psychiczna w obliczu negatywnych zdarzeń; umiejętność rozpoznawania syndromów stresu oraz
korzystania ze sposobów jego rozładowywania (np. technik relaksacyjnych).
Podejmowanie wyzwań – umiejętność czerpania satysfakcji z podejmowania nowych zadań,
rozwiązywania problemów oraz traktowanie pojawiających się trudności jako czynników
motywujących do wysiłku.
Uczenie się przez całe życie – gotowość do nieustannego doskonalenia się i nabywania
kompetencji oraz kwalifikacji; entuzjazm dla uczenia się, otwartość na nowe idee, chęć
inwestowania czasu i wysiłku w rozwój; zdolność wyciągania wniosków z własnych błędów.
Adaptacyjność – umiejętność przystosowania się i efektywnego wykonywania pracy
w różnorodnych i zmieniających się warunkach; zdolność przewidywania sytuacji i szybkiego
reagowania na nie; gotowość adaptowania się do zmian technologicznych.
Przywództwo – zdolność motywowania innych do podejmowania aktywności, osiągania celów,
efektywnej realizacji zadań; umiejętność budowania pozytywnej atmosfery wśród pracowników,
inspirowanie, wyznaczanie kierunku działania.

4.3 Opisy predyspozycji
Ludzie – ukierunkowanie na zawody, w których kluczową rolę odgrywają relacje społeczne
i kontakt z drugim człowiekiem (np. nauczyciel, lekarz, mediator, specjalista ds. komunikacji).
Dane – ukierunkowanie na zawody, w których pracownik ma do czynienia przede wszystkim
z danymi, liczbami, informacjami (np. księgowy, doradca podatkowy, analityk, programista,
administrator).
Idee – ukierunkowanie na zawody, które wiążą się z tworzeniem nowych koncepcji, pomysłów,
teorii, znajdowaniem rozwiązań (np. naukowiec, specjalista ds. innowacji, grafik komputerowy,
dyrektor kreatywny).
Rzeczy – ukierunkowanie na zawody, w których praca wiąże się z przedmiotami (np. cukiernik,
hydraulik, pracownik budowy, renowator urządzeń, serwisant sprzętu AGD i RTV).
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