
„Kotwice Kariery”
… krótki próbnik działania z narzędziami …



Zawartość … produkty wspierające proces diagnozy  i rozwoju potencjału zdolnych gimnazjalistów

skład projektowy: psycholog zdolności, psycholog twórczości i dwóch doradców zawodowych

„Moje pasje” - cykl siedmiu filmów
- przykłady „dobrych praktyk” - cel motywacja do pielęgnowania własnych zainteresowań

„Punkt ciężkości”

zestaw 50 kart pracy 
do pracy samodzielnej 
lub pod kontrolą doradcy 
zawodowego;

„Kotwice kariery” 

- publikacja wspierająca 
doradców zawodowych 
i nauczycieli 
(diagnoza i wsparcie 
predyspozycji uczniów zdolnych) 



Kotwice mojej kariery

 zdolności   analitycznych, 

 zdolności twórczych,

 zainteresowań,

 wartości 

 autonomii

aplikacja webowa
Identyfikacja mocnych i słabych strony ucznia 

w aspekcie pięciu kluczowych cech: 

http://www.kotwicakariery.lechaa.pl/


Strefa samorozwoju

 codziennych zadań, 

 myśli 

 ćwiczeń, które rozwiązuje uczeń poza zajęciami  w szkole;

wspomagające proces doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 
w postaci:

aplikacja webowa

http://www.strefarozwoju.lechaa.pl/


po standaryzacji wśród 960 zdolnych uczniów uczęszczających do gimnazjów 

na terenie 10 województw

przez okres około 6 miesięcy



Zasady współpracy

KARTA PRACY nr 5/II

Obszar rozwoju: opór w relacji doradczej proponowana grupa odbiorców: uczniowie II klasy gimnazjum



Czym jest dla mnie …
doradztwo, moja kariera i 1/2 …?

 Celem tego badania jest zmierzenie znaczenia, jakie mają dla Ciebie pojęcia: doradztwo, Moja kariera.

 Poniżej znajdziesz szereg skal. 

 Twoim zadaniem jest oszacować podane pojęcie na każdej z tych skal. 

 Liczą się Twoje pierwsze wrażenia, bezpośrednie odczucia.

KARTA PRACY nr 1/II

Obszar rozwoju: świadomość dotycząca planowania kariery proponowana grupa odbiorców: uczniowie II klasy gimnazjum



Czym jest dla mnie …
doradztwo, kariera i …?



Czym jest dla mnie …
doradztwo, kariera i …?



Imię 2/2 …

Przykładowo: 

T – towarzyski 

O – odważny 

M – miły 

A – atrakcyjny 

S – szybki 

Z – zakręcony

M – mądra 

O – otwarta

N – naturalna

I – intuicyjna

K – koleżeńska

A – agresywna

 Zapisz drukowanymi literami swoje imię i nazwisko. 

 Postaraj się znaleźć cechy, które jednocześnie odnoszą się do Ciebie 

i rozpoczynają się od zapisanych liter. 



FIGURY …

Źródło ćwiczenia: Chybicka A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Kraków: Impuls.

KARTA PRACY nr 12/I

Obszar rozwoju: zdolności twórcze proponowana grupa odbiorców: uczniowie I klasy gimnazjum

Podziel figurę na cztery równe części:



Znani „na zielonej łące” 4/4

 Wyobraź sobie, że osoby z obrazka obok 

z różnych powodów nie mogą wykonywać już swojego zawodu. 

 Zaproponuj im po trzy nietypowe zawody

które mogłyby one wykonywać, 

biorąc pod uwagę ich dotychczasowe umiejętności, 

predyspozycje, cechy charakteru, doświadczenia zawodowe.

KARTA PRACY nr 3/II: 

obszar rozwoju: świadomość dotycząca planowania kariery, zainteresowania proponowana grupa odbiorców: uczniowie II klasy gimnazjum



Test „KOTWICE MOJEJ KARIERY”

Kotwice mojej kariery

http://www.kotwicakariery.lechaa.pl/


KLUCZ DLA PRZEPROWADZAJĄCYCH DIAGNOZĘ
1, 2 steny – wyniki bardzo niskie, 
3, 4 steny – wyniki niskie, 
5, 6 stenów – wyniki przeciętne, 
7, 8 stenów – wyniki wysokie, 

9, 10 stenów – wyniki bardzo wysokie. 



KLUCZ DLA PRZEPROWADZAJĄCYCH DIAGNOZĘ

powyżej 6 pkt. - wynik wysoki

Brak dominacji jednego 
lub dwóch konkretnych typów wartości
świadczy o braku krystalizacji systemu wartości
Podobnie przy dominujących więcej 

niż dwóch typach







Uwaga! W zadaniu nr 3 punktujemy ten sam układ 
figur tylko raz, nawet jeśli podobieństwo dotyczy 
innych aspektów.

KLUCZ DLA PRZEPROWADZAJĄCYCH DIAGNOZĘ
1, 2 steny – wyniki bardzo niskie, 
3, 4 steny – wyniki niskie, 
5, 6 stenów – wyniki przeciętne, 
7, 8 stenów – wyniki wysokie, 

9, 10 stenów – wyniki bardzo wysokie. 



KLUCZ DLA PRZEPROWADZAJĄCYCH DIAGNOZĘ
1, 2 steny – wyniki bardzo niskie, 
3, 4 steny – wyniki niskie, 
5, 6 stenów – wyniki przeciętne, 
7, 8 stenów – wyniki wysokie, 

9, 10 stenów – wyniki bardzo wysokie. 



ZAINTERESOWANIA 

Sprawdź częstość wykonywania czynności w dominujących typach zainteresowań. 

Im częściej są one podejmowane, tym bardziej trwały charakter danego zainteresowania. 

Sprawdź, jakie czynności zostały zaznaczone przez badanego jako te, których nie lubi wykonywać. 

Skontroluj, czy nie występują one również w grupie tych, 

które zostały zaznaczone jako wykonywane najchętniej 

(weryfikowanie stopnia zaangażowania i uwagi badanego).

KLUCZ DLA PRZEPROWADZAJĄCYCH DIAGNOZĘ





osiągnął wynik na poziomie min. 3 w jednym, dwóch lub trzech obszarach

– wówczas wymieniamy typy zainteresowań, zaś najwięcej uwagi poświęcamy zainteresowaniu  

z najwyższą liczbą punktów; jeśli wszystkie najwyżej punktowane typy są na tym samym poziomie

– opisujemy je wszystkie zgodnie z tabelą poniżej.

O wysokim poziomie zainteresowania daną dziedziną (obszarem) świadczy wynik równy 3 lub większy. 

Możliwe sytuacje diagnostyczne - Uczeń:

osiągnął wynik na poziomie min. 3 w więcej  trzech obszarach

– oznacza to, że przejawia wielość zainteresowań, która bez odpowiedniego wsparcia 

może być źródłem problemów podczas podejmowania przyszłych decyzji edukacyjno -zawodowych; 

nie osiągnął w żadnym obszarze wyniku na poziomie min. 3

– oznacza to, że nie przejawia wyraźnych zainteresowań w konkretnej dziedzinie;







Raport





Zagadka 

Zegarek Patrycji spieszy się średnio 12 minut na dobę. 

Patrycja ustawiła poprawny czas o godzinie 9.00 rano w poniedziałek. 

Podczas spaceru w czwartek spostrzegła, że musi jak najszybciej przestawić swój zegarek. 

Zegar na wieży ratuszowej wybijał właśnie południe, a na jej zegarku widniała godzina…

No właśnie, jaka?



Twórcza gimnastyka 1/2

Przedstaw za pomocą układu swojego ciała następujące wyrażenia: 

Gr. 3 Kopalnia wiedzy

Gr. 2 Polowanie na muchy

Gr. 4 Droga na szczyt

Gr. 1 Świątynia dumania



Obrazek 2/2

Dokończ obrazek w dowolny sposób. 

Nadaj mu tytuł:

KARTA PRACY nr 6/III

Obszar rozwoju: zdolności analityczne, zdolności twórcze proponowana grupa odbiorców: uczniowie III klasy gimnazjum



Film „Moje pasje”, odcinek pt. Sławek Maj

https://www.youtube.com/watch?v=fO3dLnfUZE8


Ćwiczenie 1

 Na podstawie filmu i własnych obserwacji wypiszcie, 

jakie umiejętności charakteryzują osobę o wysokich zdolnościach analitycznych?

 Zastanówcie się, w jakich profesjach ta osoba sprawdziłaby się najlepiej. 



Rozwiązaniazagadek:

1.Jedenpająkzjadajednąmuchęwpięćminut.

2.64trójkąty

3.3.Bratem.



Dziękuję za uwagę …


