
Imię i nazwisko:  
Rok urodzenia:  
Płeć:  
Data wykonania diagnozy:  
Godzina wykonania diagnozy: 
Identyfikator diagnozy:  

Wybór szkoły
ŚREDNIEJ

Jan Kowalski
2006
Mężczyzna
2021-04-01
18:14



Automatycznie używa konstruktywnych zachowań
Wykorzystuje swoje konstruktywne zachowanie w odpowiednich warunkach
Używa konstruktywnego zachowania do blokowania i unikania działań

Najlepsze proporcje to 60 : 30 : 10

Problematyczna - należy wybrać dokładnie jeden kierunek
Zmniejszona - potrzebuje motywacji do uczenia
Normalna - radzi sobie sam w szkole bez większych problemów
Zwiększona - możliwe jest rozwijanie w wielu kierunkach
Bardzo silna - może mieć zastosowanie do równoczesnej nauki wielu dziedzin

Wymusza swoje zasady w każdych okolicznościach
Przestrzega zasad, z którymi się utożsamia
Tworzy i przestrzega zasady
Podporządkowuje się zasadom
W pełni podporzadkowuje się zasadom

Wymagam ustrukturyzowanych, jasnych i ściśle powiązanych działań,
które prowadzą do osiągnięcia nowych celów.
Swoimi działaniami próbuję zmienić formy współpracy w otoczeniu.
Przez długi czas konsekwentnie promuję raz określone procedury
pracy.

Uczę się najlepiej w oparciu o powtarzanie nowej wiedzy i działań.
Podczas procesu uczenia potrzebuję klarownego porządku i
adekwatnych informacji.

Jestem niezależny/-a, nie wymagam zbyt wiele, aby zmotywować
mnie do wykonania zadania. Niezbędne jest jednak ciągłe
monitorowanie procesu wykonania przyporządkowanych mi zadań, w
przeciwnym razie istnieje ryzyko że ich nie wykonam.

Badanie, Bank, Biologia, Biuro, Budowa, Chemia, Dział, Działania praktyczne,
Dzieci, Edukacja artystyczna, Ekonomia, Fakt, Fizyka, Gabinet lekarski,
Geografia, Gospodarstwo rolne, Handel, Historia, Hotel, Jestem zgodny/-a, Jestem
zręczny /-a, Język polski, Języki obce, Komputery, Kupuję, Laboratorium, Las,
Linia produkcyjna, Lutuję, Mam zwierzęta, Maszyna, Matematyka, Materiał,
Miejsce wytworzenia, Moja choroba, Muzyka, Naprawiam, Nowoczesne
technologie, Obsługuję, Ochrona, Ogród, Opiekuję się, Piszę, Plan zajęć, Pogoda,
Pole, Pracownia, Prawo, Produkt, Produkty kosmetyczne, Programowanie,
Restauracja, Statystyka, Szkoła średnia, Telefonuję, Towar, Uprawiam rośliny,
Warsztat, Woda, Wstydzę się, Wychowanie, Wystawa

Mój strach

Dokumentacja techniczna, Elektrotechnika, Firma ubezpieczeniowa, Gotuję,
Jestem cierpliwy /a,, Jestem powolny/-a, Jestem ukarany/-a, Kierunek w szkole
zawodowej, Konserwacja, Magazyn, Moja wina, Montuję, Mój ból, Nie chcę, Nie
mogę, Praca na wysokościach, Pracuję z drewnem, Pracuję z metalem, Pracuję z
narzędziami, Rejestruję, Rysowanie, Rysunek techniczny, Sprzedaję, Szyję,
Transport, Świadectwo szkoły zawodowej

Chcę, Czas, Czuję się, Głaszczę się, Informacja, Ja, Jestem szybki, Klient, Kształcę
się, Ludzie, Mapa, Matura, Mogę, Moja psychika, Moje ciało, Myślę, Mój wygląd,
Mówię, Nie umiem, Ochrona środowiska, Pieniądze, Podróżuję, Potrafię, Pracuję z
ludźmi, Przyroda, Ryzyko, Słyszę, Uczę się, Usługi, Widzę, Wychowanie fizyczne,
Zamówienie, Zdrowie, Zmiana

Chemikalia, Spawam



Ochrona środowiska i Ekologia 96.4

Ekonomia i Administracja 95.7

Hotelarstwo i Gastronomia 95.2

Transport i łączność 94.3

Usługi osobiste 94.1

Prawo 93.8

Rolnictwo i leśnictwo 93.4

Pedagogika 92.5

Handel 92.0

Opieka zdrowotna 91.6

Dziennikarstwo 91.4

Przemysł spożywczy 91.4

Przemysł włókienniczy i odzieżowy 91.2

Szkoła ogólnokształcąca 86.5

Przemysł budowlany 86.1

Chemia techniczna 85.9

Górnictwo i hutnictwo 85.8

Filozofia i Teologia 84.2

Przemysł skórzany 84.1

Elektronika i Elekrotechnika 82.2

Poligrafia 79.6

Sztuki plastyczne 78.4

Mechanika 76.1

Obróbka drewna i meblarstwo 74.1

Niniejszy punkt zawiera krótki opis znaczenia poszczególnych parametrów raportu „Wybór szkoły średniej”,
dzięki którym możesz lepiej zrozumieć swoje wyniki. Czytając ten rozdział jak i całe wyniki raportu bierz pod
uwagę, że to, co opisuje ten raport nie zawsze musi być jeszcze uświadomione sobie przez Ciebie.
Jako że ten raport pokazuje rzeczywistą reakcję Twojego ciała i sfery emocjonalnej na Twoją szkolną
rzeczywistość, to potraktuj te wyniki jako wskazówkę, dodatkową informację do wyboru lepszej szkoły czy 
codziennego otoczenia. A dzięki temu łatwiej będzie o sukces, spełnienie oraz zadowolenie z samego siebie.

1. Korzystanie z reguł
Parametr "Korzystanie z reguł" pokazuje na ile jesteś skłonny dopasowywać się do ustalonych zasad i
reguł.

Twój wynik: 35.69

Stosuję się tylko do akceptowalnych zasad - jestem gotowy/-a zaakceptować tylko te zasady, które sam
uważam za uczciwe. Z trudnością akceptuję reguły stworzone przez innych, czy nowe zasady i reguły
których jeszcze nie wypróbowałem/-am. Jestem odpowiednią osobą do tworzenia i wdrażania nowych
zasad.

2. Zdolność do uczenia się
Uczenie się jest naturalnym ludzkim procesem przyswajania informacji i późniejszym ich
wykorzystywaniem. Równolegle jest wykorzystywana część wrodzona (spontaniczne uczenie się) jak i
część uzyskana w trakcie życia (kształcenie formalne). Wynika to z mechanizmu rozwoju: INFORMACJA ->



WIEDZA -> UMIEJĘTNOŚCI = EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ

Aby lepiej zrozumieć, jaka szkoła średnia jest dla ciebie odpowiednia, przydatne będzie krótkie
zdefiniowanie podstawowych pojęć "uczenie się" i "zdolność uczenia się".

Uczenie się jest zdolnością do przyswajania informacji i potem do jej wykorzystania.
Zdolność do uczenia się składa się z dwóch filarów:
1. z założeń wewnętrznych, aby móc nauczyć się czegoś nowego (skuteczność uczenia się)
2. na zdolności koncentracji lub zdolności skupienia się na wybranym celu.

Aby pomyślnie ukończyć szkołę, należy skutecznie łączyć zarówno skuteczność uczenia się jak i zdolność
do skupienia się na nauce. Jeśli jesteś w stanie połączyć te dwie umiejętności, to zdolność do uczenia się
znacznie wzrośnie, a twoja nauka w szkole zakończy się sukcesem. Jest to naprawdę ważne, aby
zrozumieć i przyjąć, że te dwa pojęcia są połączone i mają bezpośredni wpływ, na to, na ile twoja nauka w
szkole będzie pomyślna.

Przykłady: 
A) Osoba, która ma niską zdolność uczenia się, nie ma optymalnych warunków do nauki w szkole. Jednak
jeśli wybierze odpowiednią szkołę, będzie zmotywowana i naprawdę skupi się na nauce - to pomyślnie ją
ukończy.
B) Osoba, która ma bardzo dużą zdolność uczenia się ma doskonałe warunki do nauki w szkole średniej.
Jednak jeśli nie skupi się na niej, to z powodu wielu innych zainteresowań, jej uwaga rozproszy się i może
będzie bliska niepowodzenia w tej szkole łącznie z możliwością jej nieukończenia. I to pomimo tego, że
miała lepszą pozycję i potencjał niż osoba opisana w punkcie A.

W ogólności, sukces twojej nauki w szkole średniej opiera się na trzech głównych filarach:
1. Jakie są Twoje wewnętrzne założenia lub skuteczność uczenia się.
2. Jaka jest twoja zdolność do skupienia się na jednym celu.
3. Czy wybierzesz odpowiednią szkołę średnią.

Twój wynik: 73.89

Twoja zdolność uczenia się jest zwiększona co stwarza bardzo dobre podstawy do dalszego uczenia się w
wielu typach szkół średnich. Szkołę średnią możesz ukończyć ze średnim skupianiem się na niej. Oznacza
to, że jeśli wybierzesz odpowiednią dla siebie szkołę średnią, twoja przyszła nauka w niej będzie dla
ciebie fantastyczna. Jeśli będziesz mógł/mogła faktycznie i skutecznie skupić się na uczeniu to osiągniesz
doskonałe rezultaty.

3. W jakich sytuacjach czuję się najlepiej
Parameter "W jakich sytuacjach czuję się najlepiej" pokazuje w jakich rolach najlepiej funkcjonujesz i jakie
zachowania będą naturalnie przejawiane przez ciebie w twoim środowisku. Opisane są trzy najsilniej i
najchętniej prezentowane przez ciebie role. Optymalne dla ciebie środowisko to takie, które umożliwia ci
zastosowanie tych trzech, opisanych na diagramie ról naraz.

4. Odpowiedni model uczenia się
Parametr "Odpowiedni model uczenia się" pokazuje Twój najbardziej efektywny sposób uczenia się. Im
więcej wykorzystujesz tego rodzaju uczenia się, tym nauka jest dla Ciebie bardziej przyjemna i efektywna.

5. W jaki sposób najlepiej wykonam zadanie?
Parametr "W jaki sposób najlepiej wykonam zadanie?" pokazuje Twój naturalny obecnie sposób podejścia
do realizacji zleconych ci zadań. Wiedząc o tym możesz zadbać o to aby stworzyć wokół siebie
środowisko, które pozwoli Ci je lepiej i szybciej realizować.

6. Zastosowanie
Parametr "Zastosowanie" pokazuje jak osoba zachowuje się w różnych sytuacjach. Różne sytuacje mogą
wymagać różnych zachowań. Najlepsze proporcje to 60 (Solidność): 30 (Zależność od warunków): 10
(Blokowanie).

Solidność



Twój wynik: 76.42

Część "Solidność" nazywana niezawodnością pokazuje, jak wysoki odsetek konstruktywnych zachowań
jest wiarygodny, tj. faktycznie i konstruktywnie wykorzystany przez Ciebie z korzyścią zarówno w pracy,
jak i w działaniach osobistych, oraz przy pokonywaniu przeszkód. W tym obszarze zachowań znajdują się
także wkład i wsparcie dla innych ludzi.

Zależność od warunków

Twój wynik: 22.27

Część "Zależność od warunków" pokazuje, jak wysoki odsetek Twoich konstruktywnych zachowań zależy
od zewnętrznych warunków. Są używane w pracy i w działaniach osobistych tylko wtedy, gdy jesteś
zadowolony/-a z tych warunków. Te zachowania nie pokonują przeszkód, starają się tylko zapobiec
osobistym stratom. W tym obszarze nieco trudniej jest być zaakceptowanym przez innych.

Blokowanie

Twój wynik: 1.31

Część "Blokowanie" pokazuje odsetek normalnie niewykorzystywanych zachowań. Służy jedynie do
blokowania, niszczenia i całkowitego zatrzymywania Twojej komunikacji lub działań z innymi. Takie
zachowania mogą być przydatne w sytuacjach kryzysowych w pracy.

7. Co Ciebie motywuje
Parametr "Co Ciebie motywuje" pokazuje jakie aspekty Twojego świata sprawiają że ożywasz, że pobudza
Twoją energię i ciekawość.

8. Czego unikasz
Parametr "Czego unikasz" pokazuje jakie aspekty Twojego świata stresują Ciebie i obniżają Twoją
energię.

9. Co jest Ci obojętne
Parametr "Co jest ci obojętne" pokazuje jakie aspekty Twojego świata są dla Ciebie obojętne: ani nie
pobudzają, ani nie stresują.

10. Co chciałbyś a jest Ci niedostępne
Parametr "Co chciałbyś a jest Ci niedostępne" pokazuje jakie aspekty Twojego świata są dla Ciebie
ważne, a jednocześnie obecnie z jakiś powodów nie są dla Ciebie dostępne.

11. O czym nawet nie chcesz myśleć
Parametr "O czym nawet nie chcesz myśleć" pokazuje jakie aspekty Twojego świata są tak destrukcyjne
dla Ciebie, że unikasz ich jak możesz, bo ogromnie obniżają Twoją energię.

12. Odpowiedni rodzaj edukacji
Parametr "Odpowiedni rodzaj edukacji" pokazuje ranking szkół średnich uszeregowanych pod względem
najlepszego dopasowania do Twoich wewnętrznych skłonności. Im wyższa jest pozycja danego typu
szkóły średniej tym lepiej będziesz się w niej odnajdywał a nauka w niej będzie dla Ciebie ciekawsza i
łatwiejsza.
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