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CEL PROJEKTU  

Podstawowym celem projektu było stworzenie                    
nowego narzędzia do diagnozy  predyspozycji, zainteresowao 
zawodowych i uzdolnieo przedsiębiorczych uczniów i słuchaczy 

W ramach realizowanego projektu powstało: 

1 wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie do badania predyspozycji, 
zainteresowao zawodowych i uzdolnieo przedsiębiorczych uczniów / słuchaczy,  

komplet materiałów metodycznych uzupełniających diagnozę:  

1 scenariusz wywiadu indywidualnego   

8 gier behawioralnych 

8 scenariuszy warsztatów dotyczących rozwoju kompetencji w zakresie 
aktywizacji zawodowej 

16 próbek pracy 

1 karta monitoringu rozwoju ucznia 

 



GRUPY DOCELOWE  

 uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjanych (bez szkół 
specjalnych),w tym wychowankowie MOS, MOW – uczniowie o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, osoby niedostosowane społecznie lub tym 
zagrożone 

 osoby dorosłe – słuchacze centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego 
(CKZiU) 

 rodzice osób z grupy pierwszej 

 kadra gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych MOS, MOW oraz CKZiU: 
doradcy zawodowi, nauczyciele prowadzący doradztwo zawodowe, 
psychologowie, pedagodzy 

 kadra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Placówek Doskonalenia 
Nauczycieli, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowego Ośrodka 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

 



OCZEKIWANIA GRUP DOCELOWYCH – 
BADANIA FOKUSOWE  

1. Przeprowadzono 18 badao fokusowych z przedstawicielami grup docelowych 
projektu 

2. W badaniach udział wzięli:  

– szkolni doradcy zawodowi 

– nauczyciele 

– rodzice 

– psychologowie i pedagodzy szkolni 

– wychowawcy MOS i MOW 

– nauczyciele ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w W-wie oraz Lublinie 
zajmujący się doradztwem zawodowym 

– psychologowie szkolni 

– psychologowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych 

– uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankowie MOS i 
MOW oraz słuchacze CKZ i CKU.  

3. Celem badao było poznanie oczekiwao co do formy i treści przygotowywanego 
narzędzia 

 



WNIOSKI NA PODSTAWIE BADANIA OSÓB 
PROWADZĄCYCH DORADZTWO 
 Diagnoza zainteresowao i kompetencji jest obecna w polskiej szkole, niemniej jednak: 

 młodzież w umiarkowanym stopniu jest zainteresowana udziałem w procesie doradztwa 

 istniejące narzędzia są często barierą dla osób badanych z uwagi na dużą objetośd treściową, 

wiele pytao, nudną (np. papierową) formę 

 młodzież ma ogólnie bardzo ograniczoną samoświadomośd dotycząca przyszłości (chod są 

oczywiście „oświecone” wyjątki) 

 Doradcy szkolni i nauczyciele wykonujący obowiązki z zakresu doradztwa mają pozytywne 

doświadczenia z akcjami, w których:  

 młodzież „coś robi”, a nie tylko odpowiada na pytania o sobie  

 uczniowie mają żywy kontakt z danym zawodem – np. podczas spotkania z 

przedstawicielami danej profesji 

 Młodzież NIE ZNA współczesnych zawodów – co więcej rodzice a nawet doradcy także taką 

wiedzę nie zawsze posiadają! 



WNIOSKI NA PODSTAWIE BADANIA 
PRACOWNIKÓW PPP, CKZ I CKU, 
WYCHOWAWCY MOS I MOW  
 Doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy oraz psychologowie twierdzili, że:  

 brakuje godzin w rozkładzie ich zajęd z uczniami/ wychowankami, które mogliby przeznaczyd 
na doradztwo zawodowe w sposób systemowy (nie jednorazowy) 

 Specjaliści uskarżali się na wielośd narzędzi, jednak: 

 brak usystematyzowanego, holistycznego procesu doradztwa, obejmującego różne aspekty: 
zainteresowania, kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności 

 Zwracano uwagę na brak rzetelnych i aktualnych źródeł informacji na temat 
zawodów oraz braku powiązania narzędzi diagnostycznych z konkretnymi 
zawodami 

 Wszyscy badani zauważali trudności młodzieży w poszukiwaniu i określaniu 
własnych zainteresowao, toteż wskazywano na: 

 potrzebę kompleksowej i długofalowej diagnozy, która pozwoliłaby na wskazanie konkretnych 
możliwości rozwoju zawodowego w odniesieniu do aktualnej sytuacji na rynku pracy 



WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAO – 
PRACOWNICY PPP, CKZ I CKU, 
WYCHOWAWCY MOS I MOW  
 Idealne narzędzie, zdaniem respondentów, to takie, które będzie interaktywne 

(nie papier-ołówek), oparte na konkretnych czynnościach (próbki pracy, gry, 

zadania, symulacje) i wskazujące na zawody (opis wymagao co do wykształcenia, 

orientacyjne zarobki, zakres obowiązków) 

 Wskazywano na potrzebę diagnozy różnych zainteresowao i umiejętności 

 Osoby zajmujące się doradztwem zawodowym w szkołach zawodowych                              

i technikach, a przede wszystkim wychowawcy MOS/MOW mówili o: 

  atrakcyjności testów obrazkowych, a także grach i zadaniach opartych na wykonywaniu 

konkretnych zadao (próbki pracy lub gry behawioralne) 

 



PODSUMOWANIE BADAO WSZYSTKICH 
GRUP 
 Projektowane narzędzie QUO VADIS? powinno byd: 

Atrakcyjne - proste w użyciu, interaktywne, 

multimedialne 

Konkretne – aby bazowało na wykonywaniu 

konkretnych zadao, czynności (np. zadania, 

dwiczenia, symulacje) 

Zdywersyfikowane - obejmujące zróżnicowane 

obszary zainteresowao (nauki ścisłe, sztuka, 

umiejętności społeczno-emocjonalne itp.) 

 

 



MODEL TEORETYCZNY NARZĘDZIA  
CZĘŚD I 

 

Na podstawie analizy koncepcji z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego 
zaproponowany został model teoretyczny narzędzia. 

Model przygotowany został przez dwóch niezależnych ekspertów zaangażowanych 
w realizację projektu także na etapie badao.  

 

Zaproponowano model oparty na koncepcjach:  

1. Przestrzeni zawodowej Predigera (DIOR: dane, idee, osoby 
rzeczy), 15 różnych umiejętności 

2. Inteligencji wielorakiej Gardner’a  

3. Nieprzystosowania społecznego Pytki 

 

  



MODEL TEORETYCZNY NARZĘDZIA 
CZĘŚD I 
 

• Koncepcja Mapy Świata Pracy Dale’a Predigera- mówi o tym, że 
osobowośd człowieka decyduje jakie czynności, w tym zawodowe 
są preferowane przez daną osobę. 

• Kwestionariusz Preferencji Zawodowych Hollanda- wyodrębnia 
sześd podstawowych typów, według których można 
scharakteryzowad preferencje zawodowe. Prediger zredukował te 
sześd typów do dwóch wymiarów zawodowych.  

 DANE-IDEE 

 LUDZIE-RZECZY 
 
 

  



MODEL TEORETYCZNY NARZĘDZIA 
CZĘŚD I 

 

Kraoce dwóch wymiarów Predigera  

 DANE- zapisywanie, weryfikowanie, obliczanie i organizowanie: 
faktów, liczb, zbiorów oraz procedur biznesowych 

 IDEE- tworzenie, odkrywanie, integrowanie: wiedzy, wglądu, 
teorii, nowych sposobów myślenia lub robienia czegoś 

 LUDZIE- modyfikowanie lub wspieranie zachowao innych poprzez 
troszczenie się, usługi, motywowanie, kierowanie, przywództwo, 
sprzedaż 

 RZECZY- posługiwanie się, naprawianie, użytkowanie: maszyn, 
narzędzi, istot żywych (narzędzi, zwierząt) oraz materiałów takich 
jak żywnośd, drewno, metal i inne 
 
 

  



PODSTAWY TEORETYCZNE KONCEPCJA 
PREDIGERA  

 
 

bazując na Heksagonie Hollanda 
Prediger zaproponował dwa 

wymiary do opisu zainteresowao 
DIOR  

Mapa Świata Zawodów  
 cel doradztwa zawodowego - 

dotarcie przez młodego 
człowieka do samowiedzy 

odnoszącej się do własnych 
preferencji, zainteresowao             

i kompetencji  
wyłonił w nim 15 umiejętności, 

które stały się podstawą do 
stworzenia skal narzędzia QUO 

VADIS? 



PODSTAWY TEORETYCZNE 
15 UMIEJĘTNOŚCI WG. PREDIGERA  

1. czytanie – chodzi o czytanie ze zrozumieniem tekstu 

2. rachowanie – sprawne wykonywanie obliczeo, z zastosowaniem formuł matematycznych 

3. mowa – tworzenie zdao poprawnych gramatycznie i stylistycznie, fluencja językowa 

4. naukowe – rozumienie praw naukowych, stosowanie nauki i jej rozwiązao 

5. przestrzenne – umiejętnośd wyobrażenia sobie np. budynku z różnych perspektyw 

6. techniczne – rozumienie funkcjonowania i budowy różnych urządzeo 

7. biurowe – porządkowanie i organizacja informacji 

8. interpersonalne – nawiązywanie kontaktu z innymi, autoprezentacja 

9. pomaganie innym – tworzenie relacji, rozumienie cudzych emocji i empatia 

10. sprzedaż – wywieranie wpływu na innych, perswazja 

11. kierowanie – wywieranie wpływu na innych i dążenie do realizacji celu 

12. organizacja – wyznaczanie i realizacja poszczególnych czynności prowadzących do celu 

13. twórczośd literacka – umiejętnośd tworzenia dzieł pisarskich 

14. twórczośd artystyczna – tworzenie obrazów, taniec, granie na instrumencie, aktorstwo 

15. zręcznośd manualna – naprawianie urządzeo (Prediger, 1999). 



PODSTAWY TEORETYCZNE 
WIELORAKIE INTELIGENCJE  

Gardner zakłada, że inteligencja jest zmienną wieloraką  
  
Inteligencję podzielid można na siedem różnych rodzajów, za którymi idą odmienne zdolności, 

które są kluczowe dla doboru odpowiedniego zawodu: 

L.p. Rodzaj inteligencji  Opis zdolności  

1. Intrapersonalna  automotywacja, wysoki poziom wiedzy o samym sobie, silne poczucie wartości 

2. Interpersonalna  łatwy kontakt z innymi ludźmi, umiejętności mediacyjne, dobra komunikatywnośd 

3. Kinestetyczna  
dobre wyczucie czasu, uzdolnienia manualne, duże znaczenie zmysłu dotyku, 

ruchliwośd, dobra organizacja przestrzenna 

4. Lingwistyczna  umiejętnośd posługiwania się językiem, wzorami i systemami 

5. Matematyczna i logiczna  umiłowanie precyzji oraz myślenia abstrakcyjnego i ustrukturalizowanego 

6. Muzyczna  wrażliwośd emocjonalna, poczucie rytmu, zrozumienie złożoności muzyki 

7. Wizualna i przestrzenna  
myślenie obrazowe, umiejętne korzystanie z map,diagramów i tabel, wykorzystanie 

ruchu towarzyszącego procesowi uczenia się 



PODSTAWY TEORETYCZNE 
WIELORAKIE INTELIGENCJE  

 

 

 

“Inteligencja to biopsychologiczny potencjał do przetwarzania określonego rodzaju 

informacji, który aktywowany jest w danym kontekście kulturowym”  

(Gardner, Morgan, 2006) 

 

Człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, jednak są one rozwinięte w różnym 

stopniu u różnych ludzi. 

 

Dominacja konkretnych inteligencji istotnie wpływa na wybory edukacyjno-zawodowe 

oraz determinuje sukces w danej dziedzinie.  

 

Stopień rozwinięcia danej inteligencji nie jest oczywiście zdeterminowany, a więc 

możliwy do rozwoju!  

 
 



PODSTAWY TEORETYCZNE 
NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE 

 

 

Skala Nieprzystosowania Społecznego Lesława Pytki  

 

 do stworzenia modułu Diament, diagnozującego poziom nieprzystosowania 

społecznego (moduł dla wychowanków MOS/MOW)  

 Diament wyodrębnia 6 obszarów, w których można obserwować i diagnozować 

zachowania antyspołeczne, które są wynikiem nieodpowiedniego funkcjonowania 

człowieka w przypisanych mu rolach społecznych w połączeniu z niekorzystnymi 

czynnikami psychicznymi i socjokulturowymi 

 Obszar rodzinny 

 Obszar rówieśniczy 

 Obszar szkolny 

 Obszar społeczny 

 Obszar psychiczny 

 Obszar socjokulturowy  

 
 



OPIS NARZĘDZIA QUO VADIS? 

Narzędzie QUO VADIS? składa się z: 

 metryczki  

 4 samoopisowych skal zainteresowań (DIOR) 

1. Podskala zainteresowań DANE (SZD) 

2. Podskala zainteresowań IDEE (SZI) 

3. Podskala zainteresowań LUDZIE (SZL) 

4. Podskala zainteresowań RZECZY (SZR) 

 9 skal umiejętności i kompetencji 

1. Skala Rozumienia Tekstu i Płynności Mowy (SRT-PM) 

2. Skala Naukowa (SN)  

3. Skala Orientacji Przestrzennej i Technicznej (SOP-T) 

4. Skala Organizacji Informacji (SOI) 

5. Skala Relacji i Empatii (SR-E)  

6. Skala Wywierania Wpływu i Kierowania (SWW-K) 

7. Skala Twórczego Działania (STD) 

8. Skala Zręczności Manualnej (SZM) 

9. Skala Wytrwałości i Motywacji (SWM) 

 skali Diament prezentowanej opcjonalnie  

-Skala “Zachowania Antyspołeczne” 

-Skala “Zachowania Prospołeczne” 

 modułu informacji zwrotnej 

 

 

 
 



WERYFIKACJA TRAFNOŚCI MODELU 
TEORETYCZNEGO NARZĘDZIA QUO VADIS? 

Trafnośd zaproponowanego modelu teoretycznego narzędzia została 

zweryfikowana w badaniach: 

 3 grupach fokusowych (FGI): 

 z pracodawcami 

 z pracownikami działu HR 

 z doradcami zawodowymi  

 6 pogłębionych wywiadach indywidualnych (IDI) z osobami z powyższych grup  

Przygotowany model spotkał się z aprobatą osób badanych i został uznany za 

ciekawy, obiecujący a przede wszystkim trafny z perspektywy praktyków.   
 

  



SKALE W NARZĘDZIU QUO VADIS? 

Skala Zainteresowao: Dane (SZD). Zainteresowanie danymi przejawia się w formie poszukiwania, 

sprawdzania, dążenia do kontaktu z danymi i informacjami. Osoba mająca takie zainteresowania lubi 

szukad, porządkowad, układad, organizowad zbiory, zasady, standardy.    

Skala Zainteresowao: Idee (SZI). Poprzez idee rozumie się reprezentacje obiektów a zainteresowanie 

nimi przejawia się w formie manipulacji, integrowania i przetwarzania pomysłów. Efektami 

zainteresowania ideami są kreatywne, twórcze i niekonwencjonalne rozwiązania.  

Skala Zainteresowao: Ludzie (SZL). Zainteresowanie ludźmi przejawia się preferowaniem sytuacji 

kontaktu z drugim człowiekiem lub grupami osób. Polega na poszukiwaniu kontaktu, podtrzymywaniu 

go, zamiłowaniu w rozmowie, udzielaniu rad, wspieraniu i podtrzymywaniu więzi społecznych.  

Skala Zainteresowao: Rzeczy (SZR). Ten obszar zainteresowao dotyczy preferowania sytuacji poza 

kontekstem społecznym, a znajdującym się w obrębie urządzeo, maszyn, komputerów, oraz zwierząt, 

natury, roślin. Osoba przejawiająca zainteresowanie rzeczami lubi także obcowad z materiałami typu 

tkaniny, drewno, metal czy kulinaria.  

 



SKALE W NARZĘDZIU QUO VADIS? 

Skala Rozumienia Tekstu i Płynności Mowy (SRT-PM). Skala ta obejmuje preferencje oraz poziom 

kompetencji w obszarze czytania tekstu ze zrozumieniem, a także fluencji werbalnej. Chodzi o określenie 

na ile badany lubi i potrafi posługiwad się mową podczas funkcjonowania zadaniowego a także na ile lubi 

i potrafi wnioskowad na bazie tekstu pisanego.  

Skala Naukowa (SN). Skala ta bada stopieo, w jakim badany jest zainteresowany szeroko pojętym 

obszarem nauki oraz na ile rozumie i stosuje prawidła i rozwiązania naukowe.  

Skala Orientacji Przestrzennej i Technicznej (SOP-T). Skala ta mierzy preferowanie przez osobę badaną 

zadao wymagających wyobraźni przestrzennej (np. rotacji umysłowej, oceny relacji przestrzennych) a 

także uzdolnienia techniczne. Na podstawie wyników można także wnioskowad na temat rozumienia 

przez osobę badaną funkcjonowania urządzeo technicznych i maszyn oraz umiejętności wykorzystania 

tej wiedzy w procesie rozwiązywania problemów.  

Skala Organizacji Informacji (SOI). Skala ta bada preferencje oraz kompetencje w zadaniach typowo 

biurowych, takich jak organizacja i porządkowanie informacji.  

 

 



SKALE W NARZĘDZIU QUO VADIS? 

Skala Relacji i Empatii  (SR-E). Celem tej skali jest określenie tendencji osoby badanej do wchodzenia i 

podtrzymywania relacji społecznych oraz jej umiejętnośd empatyzowania i niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi. W ramach skali dokonywany jest także pomiar skłonności badanego do współpracy i 

ugodowości.  

Skala Wywierania Wpływu i Kierowania (SWW-K). Skala ta bada skłonności osoby badanej do 

stosowania technik autoprezentacji i wpływu społecznego, a także jej potrzebę i umiejętnośd kierowania 

innymi oraz przewodzenia w grupie.  

Skala Wytrwałości i Motywacji (SWM). Celem tej skali jest określenie poziomu motywacji osiągnięd 

osoby badanej (pozytywnej – dążenia do osiągnięcia sukcesu oraz negatywnej – dążenia do unikanięcia 

porażki) oraz zdolności do podtrzymywania działania mimo przeszkód i utrudnieo pojawiających się na 

drodze do realizacji celu (wytrwałości).  

Skala Twórczego Działania (STD). W ramach tej skali dokonywany jest pomiar preferowania przez 

osobę badaną aktywności polegających na tworzeniu: dzieł pisarskich, plastycznych, tanecznych, 

instrumentalnych (muzycznych) czy aktorskich.  

 

 

 



SKALE W NARZĘDZIU QUO VADIS? 

Skala Zręczności Manualnej (SZM). Celem tej skali jest określenie na ile badany jest zainteresowany 

obszarem dotyczącym czynności wymagających koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. sprawności rąk). 

Badaniu podlega  także poziom kompetencji osoby badanej w tej dziedzinie.  

 

 



INFORMACJA ZWROTNA W NARZĘDZIU  
QUO VADIS? 

 

 



INFORMACJA ZWROTNA W NARZĘDZIU  
QUO VADIS? 

 

 



INFORMACJA ZWROTNA W NARZĘDZIU  
QUO VADIS? 

 

 



INFORMACJA ZWROTNA W NARZĘDZIU  
QUO VADIS? 

 

 



CZĘŚD II 
MATERIAŁY METODYCZNE 

 

Komplet materiałów metodycznych uzupełniających diagnozę:  

 

1 scenariusz wywiadu indywidualnego   

 

8 gier behawioralnych 

 

8 scenariuszy warsztatów dotyczących rozwoju kompetencji w zakresie aktywizacji zawodowej 

 

16 próbek pracy 

 

1 karta monitoringu rozwoju ucznia 

 

 



CZĘŚD II 
MATERIAŁY METODYCZNE 

 

 

Wywiad indywidualny  

1. Określenie głównych celów doradztwa zawodowego i powodu zgłoszenia się klienta 

do doradcy; 

2. Rekonstrukcja wczesnych doświadczeń i wspomnień celem odnalezienie głównych 

„konfliktów”, wątków leżących u podstaw życiowego tematu wiodącego   

3. Ulubione przypowiastki, motta, które może traktować jako wskazania problemów, którymi 

powinien zająć się doradca zawodowy projektując karierę klienta  

4. Osoby, jakie podziwiał lub nadal podziwia klient celem odnalezienia cech wspólnych oraz 

tych, które są pożądane przez klienta (aspiracje) 

5. Historie z wczesnego dzieciństwa, określające możliwości adaptacyjne, sposób 

reagowania, potrzebę kontroli, zainteresowania klienta – cechy tożsamości, z którymi powinna 

spleść się kariera zawodowa 

 

 



CZĘŚD II 
MATERIAŁY METODYCZNE 

 

Gry behawioralne 

 diagnoza kompetencji społecznych i emocjonalnych (obserwacja vs samoopis) 

 na podstawie technik diagnostycznych opartych o testy i zadania sytuacyjne, których celem 

jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych tzw. AC/DC – 

Assessment Center/ Development Center- PROCES OBSERWACJI 

 dwie wersje, 12-15 lat oraz 16+ 

 rozpoznają następujące kompetencje: 

1. PRZYWÓDZTWO, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA - gra pt. „GAMIX  

2. ORGANIZACJA I ASERTYWNOŚĆ - gra pt. „Nowy pracownik”  

3. EMPATIA, ANALITYCZNE MYŚLENIE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU - gra pt. „Telefon”  

4. AUTORPREZENTACJA – gra pt. „Moja kariera zawodowa”  

5. RYWALIZACJA – gra pt. „Niekończąca się historia”  

 

 arkusz obserwacji (skala 1-5, 1 - zachowanie nie wystąpiło, 5 - zachowanie dominujące) 

 

 



CZĘŚD II 
MATERIAŁY METODYCZNE 

 

Scenariusze warsztatów 

 celem jest rozwój świadomości funkcjonowania na rynku pracy oraz kompetencji ucznia 

jako przyszłego kandydata do pracy  

 dwie wersje: 12-15 lat i 16+  

 czas trwania: 45 minut 

 przykładowe tematy:  

 W jaki sposób analizować ogłoszenia o pracę? 

 Jak przygotować cv i list motywacyjny? 

 Co to jest inteligencja emocjonalna? 

 



CZĘŚD II 
MATERIAŁY METODYCZNE 

 

Próbki pracy 

 16 zawodów reprezentujących poszczególne obszary zainteresowań według mapy zawodów 

Predigera (wersja video i pdf wraz z ćwiczeniami) 

 dla każdego z czterech obszarów zainteresowań wyodrębniono po cztery prototypowe 

zawody 

 każdy z zawodów jest opisany na różnych wymiarach, takich jak:  

 specyfika pracy,  

 wymagane lub istotne w zawodzie kompetencje,  

 przykładowe miejsca pracy, 

 ścieżka dojścia do zawodu  

 administrator, analityk finansowy,  architekt, doradca podatkowy,  elektryk, fizycy_chemicy, 

handlowiec, informatyk, księgowy, mechanik, mechatronik, naukowiec, pielęgniarka, 

psycholog, szkoleniowiec 

 

 



CZĘŚD II 
MATERIAŁY METODYCZNE 

 

Karta monitoringu rozwoju ucznia 

 w celu ułatwienia diagnoście śledzenia rozwoju ucznia w sferze kompetencji zawodowych 

oraz zmian dotyczących jego zainteresowań (Prediger) 

 trzykrotny pomiar, przy każdej z pozycji znaleźć można 3 oznaczenia: „rozmowa 

początkowa”, „rozmowa okresowa”, „rozmowa końcowa”   

 uwględnione jest także miejsce do wskazywania mocnych i słabych stron ucznia (obszarów 

do poprawy)  

 dla uczniów w wieku 13-18 lat 

 nie jest narzędziem diagnostycznym, opracowanym w celu bezpośredniego zadawania 

uczniom zawartych w niej pytań. Jest pomocą w systematyzowaniu wniosków z rozmowy, 

prowadzonej według scenariusza doradcy 

 



ŚCIEŻKA PROCESU DORADCZEGO 
Z WYKORZYSTANIEM QUO VADIS? 
ROZMOWA-WYWIAD 
Cel: wyjaśnienie celu doradztwa, zebranie informacji biograficznych 
 
DIAGNOZA NARZĘDZIEM TESTOWYM 
Cel: uzyskanie wiedzy nt. zainteresowao i preferencji 
 
GRY BEHAWIORALNE oraz WARSZTATY 
Cel: uzyskanie wiedzy nt. kompetencji społeczno-emocjonalnych 
 
PRÓBKI PRACY 
Cel: uzyskanie wiedzy nt. umiejętności wykonawczych/zapoznanie 
ucznia z obowiązkami w danym zawodzie 
 
ROZMOWA WYJAŚNIAJĄCA I WSPIERAJĄCA 
Cel: przekazanie zintegrowanego profilu zawodowego uczniowi, 
wspólne przedyskutowanie i zaplanowanie kroków zmierzających do 
realizacji/ aktualizacji ścieżki kariery 

  



LINKI I KONTAKT 

 

Narzędzie, materiały metodyczne oraz przewodniki można pobrać ze strony: 

www.zasobyip2.ore.edu.pl 

W wyszukiwarce: QUO VADIS, Wiszejko-Wierzbicka, Sobiczewska 

 

Strona projektu: 

www.quovadis.swps.pl 

 

Kontakt: 

quovadis@swps.edu.pl  

 

http://www.zasobyip2.ore.edu.pl/
http://www.quovadis.swps.pl/
mailto:quovadis@swps.edu.pl


 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

 


