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3.2. Karta do portfolio - Cechy charakteru

1
 (przygotowała - Marzanna Mazur - Witek) 

Zastanów się nad swoimi wartościami  

 Kolejne zagadnienie do przemyślenia to pytania o to, co jest dla ciebie ważne, co postrzegasz jako 

wartość, którą chcesz się kierować. Odpowiedź na nie może pomóc Ci określić Twoje cele i ustalić 

priorytety. Wartości są ważne, ponieważ nadają kierunek naszym decyzjom, dają siłę i energię do 

podejmowania działań, które postrzegamy jako ważne i potrzebne. Wartość to pojęcie wieloznaczne i trudne 

do zdefiniowania. Intuicyjnie możemy je odnieść do dążeń i pragnień, do tego, co chcemy osiągnąć. 

Wartości definiowane są także jako zasady, normy i przekonania. Mogą to być dobra materialne – np. 

pieniądze, samochód, dom, własna firma, lub niematerialne – np. wykształcenie, prestiż, władza, 

stabilizacja. Dokonując wyborów dotyczących zawodu lub dalszej edukacji, często analizujemy korzyści 

wynikające z pracy w określonym środowisku, branży czy zawodzie. Niekiedy ujawnia się wówczas 

tendencja do przeszacowywania korzyści i niezauważania strat lub niekorzystnych konsekwencji. Ten temat 

nie jest łatwy – nie zastanawiamy się zbyt często nad tym, co tak naprawdę jest dla nas istotne i czym 

chcemy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Najczęściej dylematy dotyczą tego, jak pogodzić życie 

zawodowe z życiem rodzinnym i własnymi pasjami. Pierwsze pytanie dotyczy rozpoznawania wartości 

życiowych i odnoszenia ich do pracy i aktywności zawodowej. Ważne jest, aby pomiędzy różnymi 

aspektami i sferami Twojego życia nie było zbyt dużych i burzliwych konfliktów. Istotne jest, abyś 

postrzegał znaczenie pracy w kontekście innych zadań życiowych. Popatrzmy na przykłady. Jeśli ktoś chce 

się realizować zawodowo i jednocześnie mieć rodzinę i zajmować się wychowywaniem dzieci, to trudno 

sobie wyobrazić, żeby zawód stewardesy, kierowcy tira, marynarza sprzyjał realizacji tych wartości. Jeśli 

dla kogoś najważniejszy w pracy jest „święty spokój”, to trudno się spodziewać, że będzie zadowolony 

pracując w zawodzie wymagającym ciągłej aktywności, szacowania ryzyka i szybkiego podejmowania 

decyzji. Jeśli dla kogoś kluczową sprawą są wysokie zarobki, to powinien wybrać taki zawód, w którym 

zarabianie dużych pieniędzy jest bardziej prawdopodobne. 

Co jest dla mnie ważne w pracy? 

Możliwość wykorzystywania własnych zdolności  

Osiąganie mistrzostwa  

Osiąganie sukcesu  

Możliwość awansowania  

Ładne otoczenie w pracy  

Dobre warunki pracy  
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Możliwość pomagania innym  

Bycie dla innych autorytetem  

Niezależność w podejmowaniu decyzji  

Niezależność od szefa  

Możliwość tworzenia nowych rzeczy  

Wysokie zarobki 

Możliwość życia zgodnie z własnymi wartościami  

Możliwość decydowania o czasie pracy  

Możliwość uczenia się nowych rzeczy w pracy  

Możliwość bycia aktywnym fizycznie  

Wysoka pozycja społeczna  

Podziw i szacunek innych osób  

Możliwość podejmowania ryzyka  

Możliwość pracy z innymi ludźmi  

Dobre relacje z współpracownikami  

Różnorodność zadań w pracy  

Możliwość pracy z ludźmi o podobnych poglądach  

Pewność zatrudnienia  

Pewność zarobków 

Najważniejsze dla mnie wartości to:  

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………  

8. ……………………………………………………………………………………………… 
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9. ………………………………………………………………………………………………  

Teraz jeszcze raz zastanów się nad wartościami, które wybrałeś/łaś. Spróbuj je uporządkować według 

ważności, jakie im przypisujesz. Na pierwszym miejscu może być tylko jedna wartość, na drugim miejscu 

dwie, na trzecim miejscu trzy, na czwartym dwie, a na piątym, ostatnim, ponownie tylko jedna. W 

wykonaniu tego ćwiczenia pomocny może być ten wykres. 

 

         

                          

           

 

 

Zastanów się, w jakich zawodach możesz te wartości realizować. 

………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


