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Dzień dobry

W poprzednim roku szkolnym większość naszych lekcji
z doradztwa zawodowego była poświęcona poznaniem
siebie, aby dobrze wybrać swój przyszły zawód. Podczas
ostatniej lekcji mogliście wypełnić kwestionariusz
preferencji zawodowych, który również może pomóc
w poznaniu siebie. Dzisiaj podsumujemy te zajęcia,
spróbujecie zrobić analizę swoich mocnych i słabych stron,
podam Wam też inne strony
z testami doradczymi, które mogą dać jakiś punkt wyjścia.
Pamiętajcie jednak, że to tylko test, którego wynik
pokazuje to co zaznaczycie, a nie koniecznie pokazuje
stan faktyczny.



Odpowiedzmy sobie na pytania:

 „Jakie są moje mocne i słabe strony?”
 „Jakie mam zainteresowania i uzdolnienia?”
 „Czy najlepiej uczysz się i zapamiętujesz słuchając 

innych, patrząc czy wykonując jakieś ćwiczenia?”
 „Lubisz pracować w grupie czy indywidualnie?”
 „Wolisz sam podejmować decyzję czy chętnie 

radzisz się innych?”
 „Jaki charakter pracy Cię interesuje (praca 

fizyczna/umysłowa)?”
 „Jakie są Twoje wartości? Co jest dla Ciebie 

ważne?”



Mocne i słabe strony

Dobrym narzędziem do poznania swoich mocnych i słabych 
stron, niezbędnych na etapie planowania jest analiza SWOT.

SWOT to skrót od słów:

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, 
przewagę, zaletę,

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi 
słabość, barierę, wadę,

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę 
korzystnej zmiany,

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza 
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.



Przykład
Mocne strony Słabe strony

Wszystko co może korzystnie wpłynąć na 

nasz wybór przyszłego zawodu, np. :

• posiadanie umiejętności o znaczeniu 

zawodowym,

• zasoby jakie posiadamy
• znajomość języków obcych, 

• doświadczenie zawodowe w ramach 

pracy wakacyjnej czy wolontariatu,

• ukończenie szkoły z wysokimi wynikami

• chęć do nauki nowych rzeczy.

To bariery, które mogą pokrzyżować nam 

plany, np.:

• stan zdrowia, 

• niskie wyniki w nauce, 

• lenistwo, 
• niechęć do wysiłku umysłowego,  

• problemy z komunikacją,

• duże braki dydaktyczne, np. z 

matematyki,

• znudzenie nauką

Szanse Zagrożenia

To zewnętrzne czynniki, które mogą mieć 

pozytywny wpływ na naszą decyzję, np. :

• dodatkowe zajęcia czy korepetycje, 

• wyjazd na stypendium, 

• płatna praktyka, 
• rozwijanie zainteresowań,

• miejsce zamieszkania – duże miasto.

To zewnętrzne czynniki, które mogą mieć 

negatywny wpływ na nasze decyzje, np. :

• negatywny wpływ rówieśników, 

• problemy w domu,

• załamanie rynku pracy,
• utrata motywacji.



Podsumowanie analizy

Wnioski z analizy nie mogą być prostym
powtórzeniem wymienionych w tabeli mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
Powinny one wynikać odpowiednio z porównania
lewej i prawej strony tabeli, by móc wskazać sposób
najpełniejszego wykorzystania mocnych stron
i pojawiających się szans w celu zminimalizowania
lub zmodyfikowania słabych stron oraz zagrożeń.
Nasza analiza powinna prowadzić do
 Redukcji zagrożeń i wykorzystania szans.
 Eliminacji słabych stron, przy jednoczesnym 

wzmacnianiu tych mocnych.



Zadanie

Spróbuj dokonać krótkiej analizy SWOT swojej
osoby, przydatne w dokonania wyboru

przyszłego zawodu czy szkoły.



Przydatne adresy z testami online do 
poznania swoich zasobów

http://zawodowe.info/test-predyspozycji-zawodowych
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/dorad
ztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm
http://www.e-zamek.pl/
http://predyspozycje-zawodowe.pl/
http://testy-zawodowe.pl/testy/test-zdolnosci-zawodowych
http://testkariery.pl/
https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/

http://zawodowe.info/test-predyspozycji-zawodowych
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm
http://www.e-zamek.pl/
http://predyspozycje-zawodowe.pl/
http://testy-zawodowe.pl/testy/test-zdolnosci-zawodowych
http://testkariery.pl/
https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/


Dziękuję za uwagę

Jeśli masz problem z identyfikacją swoich
zasobów, czy jakikolwiek kłopot z wyborem
dalszej drogi edukacyjno-zawodowej zapraszam
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Świętochłowicach przy ulicy Sądowej 1.


