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Streszczenie

W artykule w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości omówiono proble
my związane z funkcjonowaniem zawodowym, predyspozycjami zawodowymi, wyborem zawodu 
oraz wyborem kierunku kształcenia zawodowego przez uczniów.

EDUCATIONAL AND PROFFESIONAL PLANS OF STUDENTS IN THE CONTECT OT 
THEIR CONSTANT INDIVIDUAL PERSONALITY TRAITS

Summary

In the article students' problems related to professional life, professional qualities, job  preferences 
and choosing o f education course were discussed in a context o f constant individual personality 
traits.

Wstęp

Ze w zględu na stale rosnące w ym agania w obec pracow ników , skom plikow aną sytuację na 
dynam icznie zm ieniającym  się rynku pracy, n ieadekw atne do jeg o  oczekiw ań zaw odow e 

przygotow anie ludzi poszukujących pracy, którzy  natra fia ją  na w iele trudności ze znalez ie
niem  pracy oraz z u trzym aniem  je j pow odują, że  konieczny staje się w ybór zaw odu odpo
w iedniego ze w zględu na posiadane predyspozycje i posiadanie odpow iedniej w iedzy, um ie

ję tności i kom petencji nabyw anych w  procesie kształcenia ogólnokształcącego i zaw odow ego 
-  w ym aganych w trafn ie w ybranym  zaw odzie. Przy czym  proces edukacyjny nie kończy się 
na edukacji zaw odow ej w szkole w yższej. Pow inien to być proces całożyciow y, gdyż tylko 

edukacja ustaw iczna je s t w stan ie  uchronić p racow nika przed u tra tą  pracy.
W ykonyw anie przez cz łow ieka zaw odu w łaściw ego ze w zględu na posiadane p redyspo

zycje przyczynia się do jeg o  sam orealizacji, zadow olen ia  i satysfakcji z w ykonyw anej pracy.

1 Jolanta Wiesz. prof. dr hab.. Akademia im Jana Długosza, Częstochowa.
‘ Tekst ten autorka wygłosiła na XV Tatrzańskim Seminarium Naukowym „Edukacja Jutra” w czerwcu 

2009 roku.
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Proces w yboru zaw odu rozpoczyna się ju ż  w szkole podstaw ow ej a naw et w cześniej. 
U czeń przystępując do p lanow ania przyszłości edukacyjnej, aby m ógł w ybrać w łaściw y dla 
siebie kierunek kształcen ia  zaw odow ego pow inien m ieć przygotow anie pozw alające na doko

nanie w yboru zaw odu odpow iedniego  ze w zględu na posiadane predyspozycje zaw odow e.
Podjęcie trafnych decyzji dotyczących  w ym ienionych problem ów  w ym aga znajom ości 

tych predyspozycji, będących  cecham i osobow ości o charakterze stałym , w iedzy o zaw odach, 
sytuacji na rynku pracy oraz na  rynku edukacyjnym .

W ybór zawodu w kontekście koncepcji stałych indywidualnych 
cech osobowości

Jako predyspozycje zaw odow e m ożna traktow ać stałe indyw idualne cechy osobow ości, które 
jak o  cechy niezależne od oddziaływ ań otoczenia  pe łn ią  funkcje stałych w łaściw ości sterow ni

czych. O dgryw ają one zasadn iczą  rolę w zaw odow ej działalności człow ieka i w najbardziej 
trw ały sposób d e te rm in u ją jeg o  zachow ania oraz funkcjonow anie.

Zgodnie z koncepcją  stałych indyw idualnych cech osobow ości [3] w ystępu ją  dw ie grupy 
cech:

-  stałe indyw idualne cechy  osobow ości w dziedzin ie  funkcji intelektualnych: p rzetw a- 
rzalność, od tw arzalność i talent;

-  stałe indyw idualne cechy  osobow ości w dziedzin ie  stosunków  interpersonalnych: 
em isyjność, to lerancja i podatność.

Z koncepcji tej w ynika, że „aby  w szelk iego typu oddziaływ ania na człow ieka w zakresie 
stałych indyw idualnych cech osobow ości były sku teczne m uszą być do tych cech dostosow a
ne. Jedynie w zakresie cech osobow ości zm iennych człow iek je s t w  stanie dostosow yw ać się 
do różnych sytuacji. R ozróżn ien ie  cech osobow ości stałych i zm iennych um ożliw ia określen ie  
sytuacji, do których człow iek je s t w stanie dostosow ać się -  co je s t m ożliw e tylko w odnie
sieniu do cech osobow ości zm iennych, oraz sytuacji, które należy do n iego dostosow ać -  co 
je s t konieczne w zakresie stałych indyw idualnych cech osobow ości” [2, s. 77].

W ybór zaw odu, ja k  rów nież w ybór k ierunku kształcen ia  zaw odow ego, je g o  przebieg, po 
nadto proces p rzystosow ania zaw odow ego, rozw ój zaw odow y itd., pow inny być procesam i 
zindyw idualizow anym i ze w zględu na w artości stałych indyw idualnych cech osobow ości 
człow ieka, którego do tyczy  dany  proces.

N a podstaw ie analizy  tych cech oraz biorąc pod uw agę ich funkcje w różnego rodzaju 
zaw odach, zaproponow ałam  [5, s. 256-257]:

-  traktow anie zespołu stałych indyw idualnych cech osobow ości człow ieka w dziedzin ie 
funkcji in telektualnych, ja k o  podstaw ow ego kryterium  przy w yborze zaw odu, przy czym  w y
stępow anie w yraźnego talen tu  p rzesądza o dziedzinie działalności zaw odow ej;

-  traktow anie zespołu  stałych indyw idualnych cech osobow ości człow ieka w dziedzin ie  
stosunków  in terpersonalnych, ja k o  podstaw ow ego kryterium :

• przy w yborze określonej funkcji w danym  zaw odzie (pom ysłodaw cy, tw órcy, realizato
ra zadań czy ich organizatora), odpow iedniej ze w zględu na w artość em isyjności.
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• przy w yborze pracy z  ludźm i (w ym aga ona dużej to lerancji ze w zględu na konieczność 
akceptow ania w szystk ich  k lientów  czy podopiecznych, oraz m ałej podatności ze w zględu na 

nieuleganie im w kw estiach , których konsekw encje m ogą być d la nich n iekorzystne oraz na 
postaw ę asertyw ną), albo  z rzeczam i (praca z rzeczam i nie staw ia tak rygorystycznych w y
m agań co do w artości tolerancji i podatności człow ieka).

O ptym alny w ybór zaw odu dla człow ieka, dokonyw any w aspekcie koncepcji stałych in
dyw idualnych cech osobow ości, w ym aga porów nania w artości tych jeg o  cech z  w artościam i 
potrzebnym i do opanow ania w iedzy  i um iejętności pożądanych w  zaw odzie  oraz do praw i
dłow ego w ykonyw ania zadań i czynności w łaściw ych tem u zaw odow i. W ybór ten pow inien 
polegać na dopasow aniu profesji do w artości stałych indyw idualnych cech osobow ości czło
w ieka, a proces przystosow ania zaw odow ego sprow adza się g łów nie do dostosow ania się 
człow ieka do w ybranego zaw odu w  ram ach jeg o  cech zm iennych, które m ożna nabyw ać 
w procesie kształcen ia  zaw odow ego (na przykład  w iedza n iezbędna w działalności zaw odo

wej).
A by w ybór zaw odu był trafny, konieczna je s t znajom ość w artości stałych indyw idual

nych cech osobow ości człow ieka, dla którego dokonyw any je s t ten w ybór oraz znajom ość 
w artości stałych indyw idualnych cech osobow ości potrzebnych do w ykonyw ania różnych 
zaw odów . Pow inien rów nież istnieć system  k lasyfikujący zaw ody ze w zględu na  te cechy, 

który ułatw iłby znalezienie człow iekow i odpow iedniej profesji.
W celu dokonania  w yboru zaw odu, ze w zględu na stałe indyw idualne cechy osobow ości 

człow ieka w  dziedzin ie  funkcji intelektualnych, konieczne je s t p rzeanalizow anie zespołu 
w szystkich tych cech [5, 6].

I tak duża przetw arzalność sprzyja w ykonyw aniu zaw odów  w ym agających:

-  w szechstronności i zaradności;
-  kom pleksow ego podejścia  do problem ów ;
-  dużej spraw ności intelektualnej;
-  łatw ości przetw arzan ia  dużych ilości inform acji;
-  skuteczności p rzeprow adzania analizy i oceny faktów;
-  łatw ości orien tow ania się w różnych dziedzinach w iedzy i życia;
-  ogólnego rozeznania  w rozlicznych spraw ach;

-  kojarzenia w ielu różnorodnych inform acji;
-  skoordynow anego w ykorzystyw ania dużej ilości rozm aitych inform acji;

-  skuteczności w pływ ania na ludzi;
-  podejm ow ania szybkich decyzji w sytuacjach now ych, nieprzew idzianych i skom pli

kow anych;
-  um iejętności radzenia sob ie  z now ym i problem am i.
C złow iek o dużej przetw arzalności interesuje się w ielom a spraw am i, w ykazuje pom y

słow ość w różnych dziedzinach, skutecznie kojarzy  różnorodne inform acje, zdolny je s t  do 
adekw atnego postępow ania w nieznanych m u w cześniej sy tuacjach, łatw o w ysuw a w nioski 
z zaistniałych faktów , kategoryczn ie  sprzeciw ia się, gdy zostanie mu ograniczony dopływ  
w ielu różnorodnych inform acji z różnych dziedzin . W przeciw ieństw ie do niego, człow iek 
o małej przetw arzalności nie radzi sobie dobrze w zaw odach, które staw iają  pow yższe w ym a
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gania, odczuw a trudności, gdy  zostaje  zm uszony  do p rzetw arzan ia  dużej ilości inform acji, do 
sam odzielnego ocenian ia  faktów  i w ypow iadania w łasnych poglądów  w jak ie jś  kw estii. O ka
zuje bezradność w przypadku, gdy  po jaw ią  się nieprzew idziane okoliczności.

Duża odtw arzalność predysponuje  człow ieka do zaw odów  w ym agających:
-  bardzo dobrej pam ięci do w szystk ich  odbieranych inform acji;

-  szybkiego i trw ałego  zapam iętyw an ia  inform acji raz usłyszanych (bez ich notow ania);
-  pam iętania w ielu  różnego  rodzaju  szczegółów ;
-  w iernego od tw arzan ia  w ielu różnych inform acji szczegółow ych;
-  pam iętania skom plikow anych  instrukcji w celu ścisłego  ich w ykonyw ania.
Dla człow ieka m ającego d u żą  od tw arzalność duże ilości detali do zapam iętania i od tw o

rzenia nie stanow ią problem u. D latego też uczenie się na pam ięć nie je s t d la  n iego zbyt uciąż
liwe.

N atom iast cz łow iek  o m ałej od tw arzalności nie nadaje się do w ykonyw ania zaw odów  
staw iających pow yższe w ym agania , natrafia na trudności i zm uszony  je s t do częstego korzy
stania z różnych źródeł inform acji (encyklopedii, podręczników  itp.) i sporządzania notatek.

O bserw ując cz łow ieka w działan iu , zapoznając się z rezultatam i jeg o  pracy, oceniając za 
angażow anie, zapał i pasję, przejaw iające się w je j trakcie, m ożna określić rodzaj i poziom  
talentu tego człow ieka. T alen t w  określonej dziedzin ie  je s t cechą, k tóra predysponuje czło
w ieka do zaw odów  w ym agających:

-  talentu w tej dziedzinie;
-  łatw ości p rzetw arzan ia  inform acji z tej dziedziny;
-  w ytw arzania now ych inform acji z zakresu tej dziedziny;
-  pom ysłow ości, zaangażow ania, zam iłow ania, pasji i en tuzjazm u w tej dziedzinie;
-  skutecznego i tw órczego  rozw iązyw ania problem ów  w tej dziedzinie, k reatyw ności, 

innow acyjności;
-  tw órczej w yobraźni (n iezbędnej na przykład w w ynalazczości);
-  efektyw nego w ykonyw ania zaw odu zw iązanego z dziedz iną  talentu.
O sobę obdarzoną talentem  charak teryzuje  przede w szystk im  bardzo silne dążenie do zaj

m ow ania się dz ia ła lnośc ią  odpow iadającą  je j talentow i. Pragnie ona uzyskiw ać i p rzetw arzać 
inform acje z nim  zw iązane. Z  reguły  czyni w szystko, by w ykonyw ać zaw ód zgodny z posia
danym  talentem , gdyż je s t on d la  niej najbardziej odpow iedni. A  jeś li je j się to nie udaje, 
w ów czas realizuje sw ój ta len t w  pozazaw odow ych zajęciach typu „hobby” , które m ogą zdo
m inow ać działalność zaw odow ą. U człow ieka bez w yraźnego talentu nie w ystępują  siln iejsze 
zain teresow ania i pasje w żadnej dziedzinie.

W przypadku w ystępow ania  talentu, cecha ta p rzesądza o rodzaju najw łaściw szego dla 

człow ieka zaw odu. W obec je g o  braku m ożna rów nie dobrze w ykonyw ać w iele różnych za
w odów  nie w ym agających ta len tu  w konkretnej dziedzinie. W takim  przypadku, o w yborze 
rodzaju zaw odu, m o g ą  zadecydow ać na przykład tradycje  rodzinne, chw ilow a m oda, czy  też 
w zględy ekonom iczne i oczyw iście  w artości pozostałych stałych indyw idualnych cech o so 
bow ości w dziedzin ie  funkcji in telektualnych, tzn. w artości przetw arzalności i od tw arzalno
ści.
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Posiadanie dużych w artości stałych indyw idualnych cech osobow ości w dziedz in ie  funk

cji in telektualnych je s t szczególn ie  w ażne dla osób , których praca polega g łów nie na przetw a
rzaniu i tw orzeniu  inform acji, rozw iązyw aniu  skom plikow anych problem ów  itp., gdyż osoby 
te pow inno cechow ać: tw órcze  m yślenie, um iejętność sam odzielnego podejm ow ania decyzji, 
kom pleksow ego u jm ow ania p roblem ów , a  także  chęć i łatw ość perm anentnego sam okształce
nia się itp.

Poza cecham i w dziedzin ie  funkcji in telektualnych, o przydatności ludzi do zaw odów  de
cydu ją  rów nież w artości ich stałych indyw idualnych cech osobow ości w dziedzin ie  stosun
ków in terpersonalnych. C echy te m ają  szczególn ie  duże znaczenie w zaw odach zo rien tow a
nych na ludzi, gdyż od rodzaju  oraz w artości em isyjności, a także od w artości tolerancji i po
datności poszczególnych osób zależy , ja k  uk ładać się będą  ich stosunki z innym i ludźm i, jak i 
będzie przeb ieg  procesu kom unikow ania się z nim i oraz czy będą  w  stanie unikać konflik tów  
in terpersonalnych a je ś li ju ż  po jaw ią  się, ja k  sku teczn ie  będą  je  rozw iązyw ać.

D uża em isyjność dodatn ia, predysponuje  ludzi, którzy m ają  talent -  do tw orzenia. Ludzie 
o tej em isyjności nadają  pracy charak ter zabaw y, w noszą  do niej e lem enty  urozm aicenia, 
tw órczości, ale rów nież ferm entu, bałaganu i chaosu organizacyjnego, pow inni w ięc w yko
nyw ać zaw ody, które nie są  m onotonne, na przykład  w ym agają  częstych w yjazdów  i nie na
rzucają  rygorystycznej dyscypliny .

Ludzi o średniej em isyjności dodatniej zadow ala ją  funkcje interpretatora. N ajodpow ied
niejsze są  dla nich zaw ody: aktora, krytyka, dzienn ikarza, m uzyka, reżysera. O soby o tej em i
syjności potrzebę organizacji odczuw ają  ty lko w nieznacznym  stopniu, podporządkow ują się 
tylko tym rygorom  organ izacy jnym , które zbytn io  ich nie krępują. E m isyjność ta  sprzyja 
życzliw em u nastaw ieniu  do ludzi, w rażliw ości na ich problem y, łatw ości naw iązyw ania kon
taktów  z innym i, d latego  je s t  korzystna w w ielu zaw odach polegających na pracy z ludźm i.

O sobom  o em isyjności zerow ej i zb liżonej do niej odpow iadają  role zaw odow e, które 
w ym agają rzetelnego w ykonyw ania ściśle określonych  zadań. P referu ją  w ięc role w ykonaw 
ców , realizatorów , czyli podw ładnych. W yw iązu ją  się so lidnie ze sw oich obow iązków , w ów 
czas gdy są  doceniani i sp raw ied liw ie w ynagradzani oraz kiedy praca je s t dobrze zorgan izo 
wana. U n ikają  zm iany zaw odu i m iejsca pracy.

Ludzie o średniej em isy jności ujem nej to  organizatorzy , m enedżerow ie, na jodpow iedniej
si na w szystk ie stanow iska k ierow nicze oczyw iście  w ów czas, gdy posiadają  odpow iednio  
duże w artości stałych indyw idualnych cech osobow ości w  dziedzinie funkcji intelektualnych. 
D ążą do aw ansu na coraz w yższe stanow iska w sensie w ładzy i zarobków . A by dobrze pra
cow ać. pow inni uzyskiw ać za coraz lepsze efekty  gospodarow ania, coraz w yższe zarobki, co 
zapew nia im zdobyw anie m ocy socjolog icznej. Z aw iodą w ów czas, gdy nie m ają  sw obody 
podejm ow ania decyzji oraz ogran iczony  dopływ  inform acji.

N ajodpow iedniejszym  obszarem  działalności osób o dużej em isyjności ujem nej je s t urze
czyw istn ianie w ładzy nad innym i ludźm i oraz rozporządzanie w szelkim i socjaln ie w ażnym i 
resursam i aby bez ograniczeń zdobyw ać i pom nażać w łasną m oc socjologiczną.

W procesie pracy najw łaściw szym i, najbardziej ak tyw nym i są  [4, s. 211]: 
ludzie o em isyjności dodatniej -  w fazie pom ysłu;

-  ludzie o em isyjności ujem nej -  w fazie w prow adzania innow acji;
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-  jedn i i drudzy -  w  fazie  rozpow szechnian ia  innow acji, ale w zm ien ionych  rolach; lu

dzie o em isyjności dodatniej sp raw dza ją  się w  działaniach po legających na przykład  na p re 
zentow aniu  innow acji, zachw alan iu  ich i zachęcaniu  do ich kupow ania; ludzie o  em isyjności 
ujem nej najbardziej efek tyw nie o rg an izu ją  te przedsięw zięcia;

-  ludzie o em isyjności zerow ej skuteczniejsi są  w roli w ykonaw ców  przedsięw zięć, któ
rych pom ysłodaw cam i i o rganizatoram i są  inne osoby.

M iędzy stałym i indyw idualnym i cecham i osobow ości a  w ybranym  zaw odem  m ogą w y
stępow ać trzy m ożliw ości: zaw ód całkow ic ie  pasujący do w szystk ich  tych  cech, pasujący do 
nich tylko częściow o oraz całkow ic ie  do nich niepasujący. C złow iek  nie pow inien  podejm o
w ać się w ykonyw ania zaw odów  całkow icie  n iepasujący do tych jeg o  cech. W ybór zaw odu 
całkow icie pasującego do nich je s t d ecyz ją  praw idłow ą. G dy zaw ód pasuje do nich częścio
w o, należy określić konieczny stopień zgodności tych cech z cecham i w ym aganym i w zaw o
dzie. Podjęcie optym alnej decyzji do tyczącej tej sytuacji byw a n iezm iernie trudne [1, s. 59].

Badania planów edukacyjno-zawodowych uczniów ze względu na wartości 
ich stałych indywidualnych cech osobowości

W śród uczniów  kilkunastu szkół podstaw ow ych, gim nazjów  i liceów  ogólnokształcących 
w różnych m iejscow ościach w ojew ództw a śląskiego, w ram ach k ilkudziesięciu  prac licen
cjackich i m agisterskich , w ykonyw anych  pod m oim  kierunkiem  na przestrzeni kilku lat prze
prow adzono badania, których celem  było w ykazanie, czy uczn iow ie tych szkół dokonali w y
boru zaw odu odpow iedniego  d la  nich ze w zględu na w artości posiadanych stałych indyw idu
alnych cech osobow ości.

Postaw iona zastała następująca hipoteza: uczniow ie sam odzieln ie  dokonujący  w yboru 
zaw odu, w ybierają  zaw ód w łaściw y d la  siebie ze w zględu na w artości posiadanych stałych 
indyw idualnych cech osobow ości.

Do przeprow adzenia badań w ybrano  m etodę sondażu d iagnostycznego. Z astosow anym i 
narzędziam i badaw czym i był kw estionariusz do ankietow ania i skale do testow ania. K w estio
nariusz ankiety i testy  uczn iow ie w ypełniali sam odzielnie. W ankiecie zbierane były inform a
cje dotyczące preferencji zaw odow ych uczniów , ich planów  edukacyjno-zaw odow ych a także 
inform acje o tym , czy  decyzje  do tyczące w yboru zaw odu i kierunku dalszego kształcenia były 
przez nich podejm ow ane sam odzieln ie , czy pod w pływ em  innych osób. W ankiecie znajdo
w ały się też pytania pozw alające ok reślić  p referow aną przez ucznia dziedzinę, jeg o  zam iło
w ania, zain teresow ania, hobby, odpow iedzi na te pytania pozw oliły  określić  rodzaj p rzeja
w ianego przez ucznia talentu. O pracow ane przeze m nie testy, o w pełni zadaw alającej rzetel
ności oraz potw ierdzonej badaniam i trafności, w ypełniane przez uczniów  pozw oliły  określić 
w artości ich stałych indyw idualnych cech osobow ości: p rzetw arzalności, odtw arzalności, 
tolerancji i podatności w skali trzystopniow ej, em isy jność w skali p ięciostopniow ej.

Z adeklarow any przez uczn ia  w  ankiec ie zaw ód przeanalizow any został ze w zględu na 
w artości stałych indyw idualnych cech osobow ości, które pow inny sprzyjać jego  efektyw nem u 
w ykonyw aniu -  określono te w artości. N astępn ie  skonfrontow ano je  z w artościam i stałych
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indyw idualnych cech osobow ości badanego uczn ia  i na tej podstaw ie stw ierdzono, czy  w arto 
ści w szystk ich  je g o  cech odpow iadają  w artościom  pożądanym  w w ybranym  przez ucznia  za
w odzie. P rzeanalizow ano też, czy  uczniow ie dokonyw ali w yboru zaw odu sam odzieln ie, czy 
nam ów iły  ich do tego inne osoby.

Jeśli cechy ucznia  (co najm niej jed n a ) były n ieodpow iednie w  stosunku do cech w ym a
ganych w w ybranym  przez n iego zaw odzie, w ów czas w skazane zostały  praw dopodobne skut
ki, które m ogą z tego  w ynikać, gdyby  uczeń pod ją ł pracę w tym  zaw odzie. D la uczniów , któ
rzy w ybrali n ieodpow iedni d la  siebie zaw ód, określono  zaw ód w łaściw y (albo  grupę zaw o
dów ) ze w zględu na w artości ich stałych indyw idualnych cech osobow ości.

R easum ując p rzeprow adzone badania m ożna stw ierdzić , że:
-  przew ażająca w iększość uczniów  (w  różnych badaniach uzyskano dane m ieszczące się 

w zakresie od 83%  do 100% ) w ybrała  zaw ód w łaściw y ze w zględu na w artości pięciu sw oich 
stałych indyw idualnych cech osobow ości i posiadany  talent;

-  w  przypadku nielicznych uczniów  (w  różnych badaniach uzyskano dane m ieszczące 
się w  zakresie od 0%  do 17%) stw ierdzono n iezgodności w odniesieniu  do przew ażnie jednej 
cechy; przypadki n iezgodności w odniesieniu  do w iększej liczby cech były incydentalne;

-  w szyscy badani uczniow ie, którzy dokonali w yboru zaw odu, n iew łaściw ego ze 
w zględy na posiadane w artości stałych indyw idualnych cech osobow ości, uczynili to  pod 
w pływ em  rodziców ;

-  u w ielu badanych uczniów , którzy  zadeklarow ali chęć pracy z ludźm i, w  zaw odach w 
których w ym agana je s t duża to lerancja, s tw ierdzono  średn ią  w artość to lerancji; poniew aż 
to lerancja bezustannie pow iększa się, m ożna oczekiw ać, że być m oże ju ż  w m om encie rozpo
czynania pracy zaw odow ej w artość ich to lerancji będzie bliska w ym aganej dużej w artości, 
albo niedługo taka w artość zostan ie  osiągnięta;

-  uczniow ie w ybierając zaw ód kierow ali się g łów nie sw oim i zain teresow aniam i, zdo l
nościam i, w ew nętrznym i odczuciam i i przekonaniam i, czynniki zew nętrzne w niew ielkim  
stopniu w płynęły  na ich decyzję zaw odow ą [5, s. 260-261].

Zakończenie

Po zakończeniu  badań przeprow adzone były rozm ow y z uczniam i. W ich trakcie po tw ierdza
no słuszność decyzji tych uczniów , k tórzy  dokonali trafnego w yboru zaw odu. T ym , których 
w ybór okazał się niezgodny z n iektórym i w artościam i ich stałych indyw idualnych cech oso 
bow ości, uśw iadam iane były negatyw ne skutki, które m ogą w yniknąć jeś li podejm ą pracę 
w źle w ybranym  zaw odzie oraz udzielane w skazów ki ukierunkow ujące ich na praw idłow y 
w ybór. U św iadam iano im , do jak ich  zaw odów  predysponują ich posiadane w artości stałych 
indyw idualnych cech osobow ości i udzielana im była pom oc przy podejm ow aniu  optym alnej 
decyzji zaw odow ej.
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