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Wprowadzenie
Ocena zainteresowania zawodowego (poziom średni) wskazuje na to, które sektory i działania najbardziej Cię
interesują. Ocena ta została skonstruowana na podstawie podejścia typu matching (dopasowanie), w którym
mierzy się zainteresowanie niektórymi sektorami zawodowymi jak i na podstawie podejścia interakcyjnego, w
którym zainteresowanie czynnościami odgrywa większą rolę. Sugestie nie są może wyczerpujące, ale inspirują
Cię do rozpoczęcia poszukiwania zawodów, które najlepiej do Ciebie pasują.
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Znaczenie wyników
Odpowiedzi na pytania b ędą porównane z norma grupową i zaprezentowane w formie skali dziewięciopuktowej
(stanine).
Skala ta (skrót od pojęcia "Standard Nine") dzieli wyniki na dziewięć grup. Średnią jej wartością jest 5, a
odchylenie wynosi 2. Wyniki testu zostaną przedstawione dzięki tej skali, przykład widoczny jest poniżej. W
stanine zawarte są też opisowe oceny testu.
Stanine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Rozmiar klasy
4%
7%
12%
17%
20%
17%
12%
7%
4%

Opis
Bardzo nisko
Niska
Niska
Średni
Średni
Średni
Wysoki
Wysoki
Bardzo wysoko

4

Osobiste zainteresowania zawodowe
Analiza sektorów zawodowych i zainteresowań (poziom średni) ukazuje Twoje preferencje różnych dziedzin
zawodowych. Analiza ta jest przeznaczona dla młodziezy od lat dwunastu, po osoby z zakończona szkołą
zawodową.Odpowiedzi, których udzieliłeś mierzą twoje skłonności do danych sektorów. Dzięki temu otrzymasz
swój osobisty autoportret, jak i wartościowe wskazówki które pomogą Ci wspierac Cię w Twojej drodze rozwoju i
w decyzjach odnośnie zawodu. Poza Twoimi zainteresowaniami, ten raport dostarcza także informacji o tym,
jakie szkoły zawodowe i zawody byłyby dla Ciebie najlepsze. Te porady są wskazówkami, które powinny
prowadzic do refleksji na swój temat i do narodzenia sie pomysłu na swój rozwój.
Oto rezultaty oceny:
Masz duże zainteresowanie sektorem handlu i działalnością gospodarczą. W tym sektorze praca dotyczy
handlu i sprzedaży dóbr i usług. Przykładowe zawody to pracownik administracyjny, pracownik recepcji,
sekretarz, sekretarka, asystent kadry kierowniczej. Ilość punktów wynosi 9. Nareszcie masz duże
zainteresowanie sektorem związanym z grafiką i tworzeniem. W tym sektorze zadania dotyczą przede
wszystkim aranżacji, grafiki i kreatywności w takich przedsiębiorstwach takich jak drukarnie, wydawnictwa,
agencje reklamowe. Przykłady zawodów to projektant graficzny, ilustrator, inżynier wizji, fotograf, dekorator
wystawy, dekorator. Suma punktów wynosi 8. Posiadasz także duże zainteresowanie sektorem związanym z
sekretariatem i recepcją . W tym sektorze chodzi o pracę związaną z załatwianiem administracyjnych spraw,
pracę w sekretariacie i na recepcji. Przykładowe zawody to pracownik administracyjny, pracownik recepcji,
sekretarz, sekretarka, asystent kadry kierowniczej. Ilość punktów wynosi 7.
Obok rodzajów pracy ktore wzbudzają Twoje największe zainteresowanie, zostanie także ustalone, jakie
czynnościnajmniej Cię interesują. Z analizy, ktora pokazuje, ktorymi drogami najlepiej nie iśc w wyborze kariery,
drogi życia lub edukacji, mogą zostac wyciągnięte następujące wnioski: Masz znikome zainteresowanie
zajęciem z sektora pielęgnacja ciała.W tym sektorze chodzi o prace związane z pielegnacją ludzkiego ciała, w
szczegolności z pielęgnacją włosów, rąk, skóry i stóp. Przykładowe zawody to fryzjer, pomocnik fryzjera,
manikiurzysta, pedikiurzysta, pracownik sauny, asystent kosmetyczny. Ilośc Twoich punktów wynosi 1.
Nareszcie masz znikome zainteresowanie sektorem związanym z bezpieczeństwem i nadzorem.W tym sektorze
zadania dotyczą poszanowania bezpieczeństwa. Przykładowe zawody to pracownik bezpieczeństwa przy
imprezach, żołnierz, wartownik, policjant, nadzorujący w policji, pracownik bezpieczeństwa w centrum
handlowym, w sklepach, praca przy transporcie pieniędzy, rzeczy wartościowych. Ilości zdobytych przez
Ciebie punktów wynosi 1. Posiadasz także znikome zainteresowanie sektorem transportowym. W tym sektorze
mowa jest o pracy związanej z transportowaniem ludzi, lub dóbr do celu. Przykładowe zawody to kierowca
samochodu osobowego, kierowca samochodów ciężarowych, kierowca busów, kurier. Ilość punktów wynosi 1.
Niewskazane jest tracenie energii na te ścieżki rozwoju i dziedziny zawodowe, zalecane jest raczej kierowanie
się intuicją w wyborze kariery.
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Sektory
Administracja i
finanse

4

Sektor budowlany

1

Sektor edukacyjny

7

Bezpieczeństwo

1

1

1

Sektor
motoryzacyjny

Elektronika
Gastronomia

5

Sektor socjalny

4

Grafika i design

8

6

Handel i przemysł

9

Sektor zarządzania
instalacjami

Instalacje
techniczne

1

Sektor zdrowotny

5

Sektor żywienia

4

Natura i środowisko 5

Transport

1

Recepcja, obsługa
gości

7

Turystyka

7

Sektor IT

5
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Usługi kosmetyczne 1
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