
 
Doradztwo zawodowe, kl. VIII A 

Prowadzący: Anna Oniszczuk 

2 jednostki lekcyjne 

 

Temat: 7 typów zawodowych Hollanda. Co lubię, jakie mam umiejętności? 

 

I 
 
Dopiero  zaczynasz poszukiwać swojej ścieżki zawodowej. W tym wszystkim pomoże 6 

typów zawodowych osobowości wg Hollanda. Przetestuj się 🙂 

Psycholog, socjolog John L. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowej. Różnią się 

one pod względem posiadanych umiejętności, wyznawanych wartości, lubianych czynności 

oraz sposobu oceny własnej osoby. Do tego dochodzi nawet to, jak odbierają nas inni ludzie. 

Typy te określają nas w rożnych grupach zawodów. Przyporządkowuje się nam dany typ, ale 

pamiętaj, że rzadko kiedy występuje on jako jedyny, przeważnie w połączeniu z innym (o tym 

pod koniec). 

1. Typ realistyczny (R) 

Lubisz działać i rozwiązywać różne problemy, a do tego dobrze się czujesz pracując 

fizycznie. Uważasz się za osobę praktyczną, która posiada zdolności manualne. Rozwiązujesz 

więc problemy, ale nie do końca dobrze czujesz się w kontaktach z innymi ludźmi. 

o Umiejętności: często są to zdolności mechaniczne i siła fizyczna; umiejętności manualne, 

koordynacja wzrokowo-ruchowa, talenty praktyczne oraz przestrzeganie reguł 

o Wartości: przede wszystkim zdrowy rozsądek, ale czasem i odważny styl życia; do tego 

uczciwość oraz mocny charakter; Twoje korzyści materialne uzależnione od efektów 

pracy 

o Czynności: wszelkie związane z aktywnością fizyczną 

o Samoocena: określasz się jako człowiek praktyczny, nieco konserwatywny, ale 

posiadający lepsze zdolności manualne niż społeczne 

o Odbiór społeczny: często jesteś oceniany jako wytrwały, szczery, gospodarny, 

polegający na sobie 

o Proponowane zawody: ogrodnik, rolnik, leśnik, elektryk, optyk, kierowca, mechanik, 

pilot, tapicer oraz wszelkie zawody rzemieślnicze 

2. Typ badawczy (B) 

Lubisz analizować jakieś zjawiska, myśli lub uczucia, dążysz do zrozumienia świata. Do tego 

preferujesz problemy wymagające większego myślenia, oceniania i tworzenia teorii. Jesteś 

indywidualistą i nie bardzo lubisz kierować innymi ludźmi. 

o Umiejętności: przede wszystkim wszelkie naukowe, analityczne, matematyczne; 

posiadasz „łatwość” studiowana i pogłębianie wiedzy, szukania ambitnych rozwiązań 

o Wartości: na pewno nauka, wiedza plus wykształcenie i ekspertyzm 

o Czynności: oczywiście intelektualne, analityczne, badawcze; ukierunkowane na 

rozwiązywanie trudności 

o Samoocena: uważasz się za osobę inteligentną i dokładną, nieco sceptyczną 

o Odbiór społeczny: często jesteś oceniany jako inteligentny, wykształcony, ale i 

niezależny z podejściem introwertycznym 

o Proponowane zawody: socjolog, biolog, antropolog, filozof, geolog, fizyk, matematyk, 

astronom, archeolog, chemik, programista, farmaceuta, historyk, politolog, meteorolog 

3. Typ artystyczny (A) 
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Kreatywność to Twoje drugie imię, a do tego cenisz estetykę i piękno. Jesteś wrażliwym 

intelektualistą, masz bujną wyobraźnie, oczywiście przez co jesteś bardzo twórczy i otwarty 

na otoczenie, ale przy tym niezależny i unikasz utartych reguł, rutyny. 

o Umiejętności: oczywiście inteligencja, innowacyjność, kreatywność; masz wyostrzone 

zmysły: wzroku, słuchu, dotyku 

o Wartości: cenisz piękno i oryginalność; jesteś niezależnym idealistą 

o Czynności: wszelkie aktywności twórcze: aktorskie, muzyczne, literackie, plastyczne; ale 

i aktywność intelektualna 

o Samoocena: uważasz się za osobę obdarzoną bogatą wyobraźnią, otwartą na otoczenie, 

ale i za niezależnego intelektualistę 

o Odbiór społeczny: często jesteś oceniany jako skomplikowany idealista, ale i człowiek 

niezwykły, wrażliwy, twórczy; uważaj bo też niedbały i niepraktyczny 

o Proponowane zawody: aktor, dekorator wnętrz, pisarz, malarz, fotograf, architekt, 

dyrygent, kompozytor, muzyk, tancerz, wizażysta, rzeźbiarz, projektant mody, plastyk 

4. Typ społeczny (S) 

Lubisz pracować z ludźmi, w grupie; doradzać (nauczać), wyjaśniać i opiekować się innymi. 

Do tego jesteś uprzejmy, uczuciowy i życzliwy. Ale z drugiej strony unikasz pracy fizycznej i 

nie bardzo lubisz zajęcia związane z technologiami lub zajęciami manualnymi. 

o Umiejętności: posiadasz bardzo dobre talenty społeczne, komunikacyjne; jesteś 

empatyczny, życzliwy i towarzyski; wpływasz nawet kojąco na niektórych ludzi 

o Wartości: nieco idealizujesz, kierujesz się sprawiedliwością i odpowiedzialnością, 

troszczysz się o innych ludzi 

o Czynności: przede wszystkim praca z innymi ludźmi 

o Samoocena: uważasz się za osobę odpowiedzialną, otwartą, cierpliwą 

o Odbiór społeczny: często jesteś oceniany jako przyjazny, uczynny i współczujący; dobry 

człowiek 

o Proponowane zawody: pielęgniarka, lekarz, masażysta, fizjoterapeuta, logopeda, 

masażysta, psycholog, pracownik socjalny, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, nauczyciel, 

policjant, ratownik, kelner, stewardessa, trener 

5. Typ przedsiębiorczy (inicjator I) 

Jesteś „człowiekiem sukcesu”, dobrze czujesz się pracując z ludźmi, ale i zarządzając nimi. 

Lubisz przewodzić, przekonywać innych, a do tego jesteś odważny i chętnie podejmujesz 

ryzyko. Dążysz do uzyskania władzy, sprawdzasz się jako charyzmatyczny lider. 

o Umiejętności: oczywiście umiejętności menedżerskie, organizacyjne; wysoka pewność 

siebie, perswazja, mówca 

o Wartości: pociąga Cię władza, pieniądze i wpływy społeczne 

o Czynności: przywództwo, kierowanie 

o Samoocena: uważasz się za osobę pewną siebie, energiczną i optymistyczną, lubisz 

podejmować ryzyko, jesteś popularny i towarzyski 

o Odbiór społeczny: często jesteś oceniany jako osoba władcza i pewna siebie, ale bystra i 

ambitna, przykuwasz uwagę; często dążąca do przyjemności i dbająca o zyski 

o Proponowane zawody: prawnik, adwokat, sędzia, notariusz, dyplomata, doradca 

podatkowy, agent ubezpieczeniowy, makler, menedżer, handlowiec 

6. Typ konwencjonalny (tradycjonalista T) 

Lubisz porządek, ład, bezpieczeństwo i działasz według ściśle określonych reguł. Pasjonuje 

Cię praca związana z porządkowaniem danych, rozwiązywaniem problemów o ustalone 

zasady i procedury. Jesteś sumienny, systematyczny i skuteczny w swoim działaniu. 

o Umiejętności: oczywiście uzdolnienia urzędnicze i organizacyjne; do tego rzetelność, 

dokładność, subordynacja oraz umiejętność ścisłego przestrzegania procedur 
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o Wartości: bardzo często oszczędność, zarabianie pieniędzy 

o Czynności: lubisz czynności formularzowe, raportowe 

o Samoocena: uważasz się za osobę sumienną i dokładną, przy czym nierozrzutną i 

praktyczną 

o Odbiór społeczny: często jesteś oceniany jako osoba systematyczna, zasadnicza, a przy 

tym skuteczna i rozważna, niestety też jako ta bez wyobraźni, kontrolującą się i 

pedantyczna 

o Proponowane zawody: agent celny, agent ubezpieczeniowy, księgowy, kasjer, radca 

prawny, archiwista, statystyk, recepcjonista, kosztorysant, inkasent, technik BHP 

Typy czyste & typy mieszane 

Pamiętaj, że rzadko kiedy zdarza się, by kogoś cechował tylko jeden typ osobowości. Tzw. 

czyste typy osobowości występują niezwykle rzadko. Najczęściej mamy do czynienia z 

typami mieszanymi, które czerpią z dwóch lub większej ilości typów. 

W pomocy określeniu się, na pograniczu którego typu jesteś, przychodzi również układ 

sześciokątny, który pokazuje połączenia danych typów. 

I jak, już wiesz kim jesteś z punktu osobowości zawodowej?  🙂 A może pochwalisz się, 

którym typem jesteś (mam nadzieję, że zgodny z planowaną przez ciebie  drogą zawodową)? 

🙂 

 

Test do wykonania przesyłam poprzez dziennik elektroniczny. 

 

II 

Chciałabym byście dokonali autorefleksji nad własnymi zainteresowaniami, mocnymi 

stronami oraz pracą marzeń. 

SZCZEGÓLNE UZDOLNIENIA  

Teoria inteligencji wielorakich, opracowana przez Howarda Gardnera, mówi o tym, że 

każdy z nas posiada potencjał w innym obszarze. Proponuję Wam wypełnienie testu, który 

pokaże, w jakich kierunkach wykazujecie szczególne uzdolnienia. Wyniki testu nie są 

oceniające. Pokazują obszary, w których prawdopodobnie czujemy się mocniejsi i lepiej sobie 

z nimi radzimy.  

Proponuję skorzystanie z gotowej, uproszczonej wersji kwestionariusza, dostępnego w 

bezpłatnej publikacji M. Rosalskiej „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego”  str. 132-

133 http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/warsztat-diagnostyczny.pdf 

Formularz CO LUBIĘ ROBIĆ? W CZYM JESTEM DOBRY? 

 Wypełnijcie formularz- odpowiedzi nie będą oceniane i nie trzeba się nimi dzielić, 

służą autorefleksji i zastanowieniu się nad swoimi umiejętnościami, ulubionymi zajęciami i 

wymarzoną pracą: 

 

 

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/warsztat-diagnostyczny.pdf


Zastanów się, jakie masz umiejętności. Pomyśl o swoich zainteresowaniach, o tym w jakich 

tematach posiadasz wiedzę. Zapisz wszystkie swoje umiejętności, które przyjdą Ci do 

głowy (nawet drobne). 

 

 

 

 

 

Jakie są Twoje ulubione 

przedmioty szkolne? Co 

Ci się w nich podoba? 

 

 

Jakie przedmioty szkolne 

lubisz najmniej? Dlaczego? 

Za co zwykle chwalą Cię inni? 

Z czego Ty sam(a) jesteś 

dumny/dumna? 

Gdybyś nie musiał(a) się 

martwić o finanse, jak 

wyglądałaby Twoja 

wymarzona praca? Jak 

wyobrażasz sobie typowy 

dzień w takiej pracy? 

 

 

Czego zupełnie nie lubisz 

robić? Jakiej pracy na pewno 

nie mógłbyś/mogłabyś 

wykonywać w przyszłości? 

Dlaczego? 

Czego chciał(a)byś się 

nauczyć w ciągu najbliższych 

5 lat? Umiejętności/wiedzę z 

jakiego obszaru pogłębić? (nie 

tylko w szkole, również na 

własną rękę) 

 

Przykładowa lista umiejętności: szybkie podejmowanie decyzji, dotrzymywanie 

terminów, umiejętność improwizacji, szybkie adaptowanie się do nowych warunków, 

słuchanie innych, organizowanie wydarzeń, szybkie uczenie się, przekazywanie wiedzy 

innym, inicjowanie działań, logiczne myślenie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

przemawianie publiczne, wytrwałe dążenie do celu, szybkie liczenie, uważne obserwowanie, 

wyciąganie wniosków, jednoczenie ludzi, dobra pamięć, łączenie faktów. 

 

Jest wiele sposobów na to, aby dowiedzieć się, jacy jesteśmy i co lubimy. Im częściej 

będziemy próbować różnych zajęć, tym większą mamy szansę na podejmowanie trafnych 

decyzji i dokonywanie wyborów, które dadzą nam satysfakcję. 

 

 

 

 


