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Wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców województwa Wielkopolskiego=
wysoka konkurencyjność regionu

Tytuł projektu
Numer projektu

RPWP.06.05.00-30-0169/16

Nazwa Programu Operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach
Programu Operacyjnego
Numer i nazwa Działania w ramach Osi
Priorytetowej

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy
Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów
adaptacyjnych

Beneficjent

EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA LILIANA KALETA
Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA
INFORMACJE OGÓLNE O KANDYDACIE/KANDYDATCE NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU

Imię i nazwisko Kandydata/ki na Uczestnika/czkę Projektu

Kwestionariusz Preferencji Zawodowych JOB-61 w ramach projektu: „Wysokie kwalifikacje zawodowe
mieszkańców województwa Wielkopolskiego =wysoka konkurencyjność regionu” (nr projektu RPWP.06.05.00-300169/16)
Instrukcja
Poniżej znajduje się 29 stwierdzeń opisujących różne rodzaje codziennych zachowań. Wiele z nich ma związek z pracą
zawodową. Spróbuj ocenić siebie samego na pięciostopniowej skali, uwzględniając opisane poniżej sytuacje bądź
zachowania. Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia. Zaznacz dla każdego z nich jedną wartość na skali
odpowiadając na pytanie, w jakim stopniu zgadzasz się z określonym stwierdzeniem. Posługuj się pięcioma
poniższymi kategoriami odpowiedzi:
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Opracowano na podstawie: S. Retowski, Test preferencji zawodowych, SWPS, Sopot 2009.
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Lp.

Treść stwierdzenia

Wartość (od 1- do 5)

1.

Mam zdolności manualne (np. lubię majsterkować)

2.

Lubię na własny użytek analizować otaczającą rzeczywistość

3.

Myślę, że mógłbym wyrazić siebie za pomocą jakiejś twórczej działalności (np.
malowanie taniec, rzeźba itp.)

4.

W kontaktach z ludźmi jestem osobą, która potrafi przeprowadzić to, co
zamierza

5.

Słynę z tego, że zawsze mam wzorowy porządek w dokumentach

6.

Wielokrotnie okazało się, że jestem dobry/a w wykonywaniu precyzyjnej roboty

7.

Dosyć często zastanawiam się nad jakimiś abstrakcyjnymi problemami

8.

Jestem człowiekiem, który potrafi udzielać wsparcia innym ludziom

9.

W sytuacji, gdy muszę się kimś zaopiekować, jestem w stanie wykazać wiele
cierpliwości

10.

Mogę powiedzieć, że ludzie zwykle dosyć łatwo podporządkowują się mojej woli

11.

Łatwo mi przychodzi zrozumienie, jak działają różnego typu
mechanizmy/maszyny

12.

Jestem osobą, która w razie potrzeby łatwo umie zaopiekować się innymi ludźmi

13.

Moi koledzy/koleżanki uważają, że mam zdolności artystyczne

14.

Łatwo potrafię przekazać innym ludziom, o co mi chodzi

15.

Moją zaletą jest duża dokładność w wykonywaniu zleconych zadań

16.

Mam dryg do używania różnego typu narzędzi

17.

Na własny użytek często tworzę różnego typu teorie, które pomagają mi
zrozumieć co się dzieje

18.

Moi koledzy/koleżanki wiedzą, że lubię pomagać ludziom

19.

W dyskusji zwykle staram się przekonać innych do mojego punktu widzenia

20.

Należę do osób o uzdolnieniach technicznych
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21.

Jestem człowiekiem, który posiada artystyczną wyobraźnię

22.

Pewnie byłbym dobry w uczeniu innych ludzi

23.

Jestem dobry w pracach wymagających sprawności manualnej

24.

Moi koledzy/koleżanki wiedzą, że jestem osobą bardzo dobrze zorganizowaną

25.

Zwykle dążę do tego, aby dobrze zrozumieć otaczające mnie zjawiska

26.

Czasami sobie myślę, że mógłbym się zająć działalnością artystyczną

27.

Wiem, że jestem dobry w myśleniu twórczym

28.

Wiem, że łatwo mi przychodzi kierowanie innymi ludźmi

29.

Lubię wykonywać prace, w których dokładnie ustalone są moje zadania

PODSUMOWANIE (WYPEŁNIA DORADCA ZAWODOWY):

………………………………………........
Miejscowość, data

………………………………………….....
Czytelny podpis doradcy zawodowego
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