……………………………….……………
(imię i nazwisko osoby wypełniającej test)

„NOWE KWALIFIKACJE PO 30STCE”, NR RPWP.06.02.00-30-0053/18
KWESTIONARIUSZ - OCENA MOTYWACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE I
PREDYSPOZYCJI DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

Proszę o wypełnienie niniejszego kwestionariusza oraz testu motywacyjnego, których celem jest
określenie Pana/i motywacji do udziału w ww. projekcie oraz predyspozycji do podjęcia zatrudnienia.
OCENA MOTYWACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
W poniższym kwestionariuszu, w każdym przypadku należy wybrać tylko jedną odpowiedź.
1. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń zakreślając prawdziwą dla Pana/i
odpowiedź:
a) Posiadam umiejętność doprowadzania spraw do końca.
Nigdy

Czasami

Zawsze

b) Dążę konsekwentnie do celów, które sam/sama sobie wyznaczyłem/am.
Nigdy

Czasami

Zawsze

c) Umiem wykorzystywać nowe możliwości.
Nigdy

Czasami

Zawsze

2. Czy widzi Pan/i potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji?
Tak, w dużym stopniu

Tak, w niewielkim stopniu

Nie

3. Czy Pana/i zdaniem zdobywanie wiedzy wpływa na podniesienie poczucia własnej wartości?
Tak, w dużym stopniu

Tak, w niewielkim stopniu

Nie

4. Proszę ocenić, czy poniższe cechy dotyczą Pana/i osoby:

Tak, w niewielkim stopniu

Nie

Tak, w niewielkim stopniu

Nie
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Tak, w dużym stopniu
b) wiara we własne siły
Tak, w dużym stopniu
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a) motywacja do nauki

c) potrzeba rozwoju
Tak, w dużym stopniu

Tak, w niewielkim stopniu

Nie

Tak, w niewielkim stopniu

Nie

d) wytrwałość
Tak, w dużym stopniu

e) chęć zmiany własnej sytuacji zawodowej
Tak, w dużym stopniu

Tak, w niewielkim stopniu

Nie

5. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń i wstawić „X” w kratce z odpowiedzią,

2.

Zgłosiłem/am się do udziału w projekcie, bo
chcę zdobyć doświadczenie zawodowe

3.

Chcę wziąć udział w projekcie, ponieważ lubię
nowe wyzwania

4.

Zdecydowałem/am się na udział w projekcie,
bo chcę zadbać o swoją przyszłość

5.

Zgłosiłem/am się do udziału w projekcie, bo
wierzę, że udział w nim pomoże zmienić coś
w moim życiu na lepsze

7.

Zdecydowałem/am się na udział w projekcie,
bo uważam, że pozwoli mi on uwierzyć w
swoje możliwości i podnieść samoocenę

8.

Zgłosiłem/am się do udziału w projekcie, bo
mam nadzieję, że pozwoli mi on rozwinąć
moje umiejętności społeczne

9.

Zgłosiłem/am się do udziału w projekcie,
ponieważ chcę poprawić swoją sytuację
zawodową

10.

Zgłosiłem/am się do udziału w projekcie,
ponieważ pragnę mieć realny wpływ na moje
dalsze życie zarówno w sferze społecznej, jak
i zawodowej

Raczej nie

Zdecydowanie
nie
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Zdecydowałem/am się na udział w projekcie,
ponieważ chcę zdobyć nowe kwalifikacje
/kompetencje/ umiejętności
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1.

W średnim
stopniu

Lp.

Raczej tak

Pytanie

Zdecydowanie
tak

z którą Pan/i się zgadza.

OCENA PREDYSPOZYCJI DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA:
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Twój wymarzony zawód:
a) bibliotekarz
b) szef agencji reklamowej
c) aktor.
2. Gdybym wygrał milion, to:
a) pojechałbym na wycieczkę dookoła świata
b) zainwestowałbym wygraną na giełdzie
c) kupiłbym mieszkanie i nowy samochód.
3. Zawsze marzyłem o:
a) pracy w małej, kilkuosobowej firmie
b) posiadaniu własnej firmy
c) pracy w korporacji.
4. Mój szef jest dla mnie:
a) osobą, która wydaje polecenia i nadzoruje moją pracę
b) partnerem w pracy, z którym konsultuję swoje pomysły i z którego pomocy czasem korzystam
c) osobą, która ma wpływ na moją pracę.
5. Gdy mam problemy w pracy, to:
a) zastanawiam się, czy nie odejść
b) robię wszystko, by jak najszybciej uporać się z problemem i zażegnać kryzys
c) staram się przetrwać trudny czas, może sprawa sama się wyjaśni.
6. Przedsiębiorczość oznacza dla mnie:
a) dominację, chęć posiadania władzy i pieniędzy
b) niezależność i inicjatywę w działaniu oraz zdobywaniu statusu społecznego
c) umiejętność radzenia sobie w życiu.
7. Pieniądze dają mi:
a) środki do życia
b) możliwość rozwoju i nieograniczonego działania
c) poczucie bezpieczeństwa i niezależność.
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9. Polityka i gospodarka w Polsce i na świecie:
a) nie ma żadnego znaczenia dla mnie
b) jest cennym źródłem informacji i od niej uzależniam często swoje działanie, podejmowane decyzje
c) ma ogromne znaczenie dla wielu ludzi.
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8. Moja przyszłość:
a) nie wiem, jak będzie wyglądała, bo nie mam na nią wpływu
b) zależy tylko ode mnie
c) będzie zależała ode mnie, ale też od innych ludzi, z którymi żyję i pracuję.

10. By osiągnąć wybrany cel:
a) należy się starać i mieć nadzieję, że się uda
b) wszelkie dostępne sposoby i środki są dozwolone w drodze do sukcesu
c) należy wytrwale i mozolnie pracować.
11. W obliczu stresujących sytuacji:
a) tracę nadzieję, że będzie dobrze i załamuję się
b) mobilizuję się i walczę z przeciwnościami
c) liczę na wsparcie i pomoc innych.
12. Wysoka pozycja finansowa, dobry samochód, mieszkanie to:
a) życie na poziomie, który jest poza moim zasięgiem
b) moje życie, bez którego nie wyobrażałbym sobie funkcjonowania
c) to moje bardzo odległe marzenia.
13. Moja praca:
a) jest przykrym obowiązkiem
b) jest ważna w moim życiu, dlatego poświęcam jej wiele czasu i wysiłku
c) jest czymś normalnym, czym zajmują się dorośli ludzie.
14. Kierując innymi ludźmi:
a) czuję się skrępowany i niepewny
b) czuję się wspaniale, jestem spełniony
c) jest to dla mnie obowiązek jak każdy inny, po prostu wykonuję swoje zadanie.
15. Złotą rybkę poprosiłbym o:
a) szczęście i miłość w rodzinie
b) prestiż, władzę, pieniądze, sukces
c) pokój na świecie i jedzenie dla głodujących.
16. Gdy potrzebuję pieniędzy:
a) proszę rodziców albo dziadków o wsparcie
b) umiem zorganizować sobie jakieś dochodowe, dorywcze zajęcie
c) zaglądam do „skarbonki”.
17. Sukces pojmuję jako:
a) sławę i szczęście
b) spełnienie, niezależność i nieograniczone możliwości
c) prestiż i zadowolenie.
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19. Określiłbym siebie jako człowieka:
a) sumiennego i pracowitego
b) aktywnego, niezależnego, lubiącego działanie
c) odpowiedzialnego.
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18. Władza:
a) przeraża mnie
b) daje niezależność i poczucie mocy
c) daje poczucie bezpieczeństwa.

20. Gdy mam wykonać trudne zadanie, to:
a) najpierw zajmuję się czymś innym, żeby pomyśleć, jak sobie poradzić z tymi trudnościami
b) od razu zabieram się do działania, by szybko załatwić przykrą sprawę
c) szukam pomocy kogoś z najbliższych i zaufanych osób.
Wyniki (liczba odpowiedzi):
…………… - odpowiedzi a/
…………… - odpowiedzi b/
……………. – odpowiedzi c/
OPIS WYNIKÓW:
Powyżej 11 odpowiedzi b:
Charakteryzuje cię przekonanie o dużym wpływie na własne życie oraz motywacja i dążenie do ciągle
nowych osiągnięć i celów. Dobrze czujesz się zarządzając innymi ludźmi i sprawując funkcje
kierownicze. Władza i prestiż działają na ciebie jak ‘narkotyk’. Nie boisz się nowych wyzwań, a
swojej pracy, czy pasji poświęcasz wiele uwagi, wysiłku i czasu. Kieruje tobą poczucie kontroli nad
biegiem zdarzeń. Dążysz do poprawy aktualnego stanu rzeczy oraz stanu posiadania. Jesteś
dociekliwy, lojalny, pełen energii do działania. Bierzesz osobistą odpowiedzialność za swój los.
Powyżej 11 odpowiedzi a
Jesteś typem osoby o umiarkowanym poziomie przedsiębiorczości. Cechuje cię rozwaga, równowaga
działania oraz harmonia wartości humanistycznych z dążeniami zawodowymi. Równie ważne jak
praca i kariera są dla ciebie kontakty interpersonalne i rodzina. Swoim zajęciom poświęcasz siebie, nie
zatracając się w nich całkowicie. Dobra materialne i status społeczny nie są dla ciebie jedynym
wyznacznikiem sukcesu i spełnienia. Wiesz, co jest dla ciebie w życiu ważne i umiesz bawić się
chwilą.
Powyżej 11 odpowiedzi c
Jesteś osobą skrytą i wycofaną z życia publicznego. Nie lubisz rywalizacji, szybkiego tempa życia i
pracy w sytuacji ciągłego stresu. Najwyższą wartością jest dla ciebie rodzina, dom i spokój. Masz
poczucie, że wiele w twoim życiu zależy od innych ludzi i to oni mają wpływ na twoje działania oraz
sukces. Powinieneś wybierać zawody, które nie wymagają szybkich działań i decyzji, nie narażają na
nadmierny stres i potrzebę pracy pod presją czasu. Doskonale sprawdzasz się za to w działaniach
wymagających długofalowej precyzji, sumienności i dokładności.
Pisemna ocena psychologa /doradcy zawodowego dotycząca motywacji do udziału w projekcie i
predyspozycji do podjęcia zatrudnienia badanej osoby wraz z przyznaną liczbą punktów na
podstawie:
- testów motywacji i predyspozycji,

………………………………………………………………………………….…….…………………..
…………………………………………………………………………………………..………………..
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- wywiadu przeprowadzonego przez psychologa /doradcę zawodowego z kandydatem/ tką:

………………………………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………….…….………..
……………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………….…….………..
……………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………..……..

Przyznana liczba punktów: …………………………… (punktacja: 0 – 60 pkt)
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(podpis psychologa/ doradcy zawodowego)
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…………………………..………………..

