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RAPORT TESTU
JA W DZIAŁANIU

 

Test Ja w działaniu  jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach
osobowości w kontekście wielu obszarów Twojego życia zarówno prywatnie jak i w szkole.
Badanie tą metodą pozwala na dokładny i szczegółowy opis Twojej osobowości w zakresie
działania wynikającego z indywidualnego profilu wyznaczonego przez Twój wiek, płeć i
doświadczenia. Narzędzie identyfikuje Twoje cechy w procesie działania i nastawienie do
świata i przyszłości. Bada potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania. Daje informacje o
zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o
predyspozycjach do przewodzenia innym. Obszerny raport, który trzymasz w ręku przedstawia
typowe dla Ciebie sposoby zachowania, odczuwania oraz myślenia w różnych sytuacjach
życiowych. Test opisuje twoje wyniki w sześciu podwymiarach:

 

 

Czytając opracowanie znajdziesz  odpowiedź na szereg pytań dotyczących Twojego stylu
funkcjonowania w życiu prywatnym jak i w szkole. Dowiesz się o swoich reakcjach,
zachowaniach, postawach, przekonaniach, mocnych stronach oraz obszarach do rozwoju.
Bogate opracowanie Twoich wyników zawiera również rekomendacje specjalistów z różnych
dziedzin. Zaproponowane wskazówki dotyczą między innymi Twojego rozwoju emocjonalnego,
społecznego, intelektualnego i fizycznego.

 

Ten raport to szeroka wiedza o Tobie, która przełożyć się może na Twoje cele i 
decyzje w życiu prywatnym oraz w procesie wyznaczania ścieżki kariery edukacyjnej

i zawodowej.
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 JA W DZIAŁANIU

Wymiar Ja w działaniu opisuje zachowania zadaniowe czy zorientowane na cel, które wiążą
się z niezawodnością, zorganizowaniem, uporządkowaniem, rzetelnością i wytrzymałością.
Odnosi się do dążenia do osiągnięć oraz umiejętności planowania, organizowania i
wykonywania zadań. Odzwierciedla także tendencję do przestrzegania reguł, bycia posłusznym
i uczciwym oraz wewnętrznej umiejętności sterowania własnym życiem w procesie
podejmowania decyzji.

 ZORGANIZOWANIE

Określa tendencję do planowania zadań w życiu prywatnym jak i w szkole oraz umiejętność
organizacji swojej nauki, obowiązków czy zadań.

 UPORZĄDKOWANIE

Mierzy tendencję do bycia uporządkowanym w różnych sferach życia. Odnosi się także do
utrzymywania porządku w otoczeniu.

 SUMIENNOŚĆ

Mierzy tendencję do życia zgodnego z zasadami etycznymi i społecznymi. Ukazuje ich wpływ
na działanie w życiu prywatnym, jak i w szkole. Określa poziom obowiązkowości, rzetelności i
staranności w działaniu. Pokazuje jak bardzo można na kimś polegać i jak bardzo
odpowiedzialna za swoje działania jest osoba badana.

 OSTROŻNOŚĆ

Określa tendencję do dokładnego analizowania tego, co ma się zrobić. Pokazuje poziom
roztropności i rozwagi lub spontaniczności oraz porywczości w procesie podejmowania decyzji.
Informuje, na ile osoba jest ostrożna w działaniu.

 WYTRZYMAŁOŚĆ

Mierzy skłonność do długości wykonywania zadania, do pozostawania w realizacji czegoś,
pomimo występujących uciążliwości, dystraktorów czy braków. Mierzy poziom skupienia w
trakcie wykonywania różnych zadań i czynności oraz reakcje, gdy występują trudności.

 WEWNĄTRZSTEROWNOŚĆ

Mierzy jak silnie polega się na sobie, na własnych sądach. Informuje o samodzielności
podejmowania decyzji w różnych sytuacjach prywatnych i w środowisku szkolnym. Określa
poziom panowania nad własnym życiem. Pokazuje, w jakim stopniu osoba steruje życiem
indywidualnie a na ile pod wpływem innych ludzi czy sytuacji.

100 %

ZORGANIZOWANIE 100 %
UPORZĄDKOWANIE 100 %
SUMIENNOŚĆ 100 %
OSTROŻNOŚĆ 100 %
WYTRZYMAŁOŚĆ 100 %
WEWNĄTRZSTEROWNOŚĆ 100 %

JA W DZIAŁANIU
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   APROBATA SPOŁECZNA
 

100 %

 

Wymiar Aprobata Społeczna opisuje tendencję do przedstawiania własnej osoby w lepszym
świetle w celu uzyskiwania większej akceptacji społecznej. Wiąże się z gotowością do
przejawiania zachowań społecznie pożądanych i akceptowanych przez społeczeństwo.
Potrzeba aprobaty społecznej wyrażana jest również poprzez przypisywanie sobie w sytuacjach
testowych pozytywnych lub godnych pochwały zachowań jak również zaprzeczaniu
występowania u siebie postaw i zachowań niepożądanych. W pewnym stopniu pokrywa się z
konformizmem oraz wzbudza skłonności do przekłamywania lub koloryzowania własnych
zachowań.

Wynik bardzo niski

Twój wynik na skali Aprobaty Społecznej w porównaniu do wyniku innych osób jest na
bardzo niskim poziomie. Oznacza to, że jesteś osobą, która absolutnie nie ulega potrzebie
aprobaty społecznej lub też przez swoje odpowiedzi chcesz przedstawić się jako osoba
całkowicie nie ulegająca wpływom społecznym.

 

   JA W DZIAŁANIU
 

 

WYNIK UMIARKOWANY

 

 

Twój wynik na skali wymiaru Ja w działaniu, w porównaniu do wyniku innych osób, jest na
średnim poziomie. Oznacza to, że w swoim życiu jesteś osobą, która bardzo zmiennie
podchodzi do podejmowania decyzji oraz do działania. Generalnie nie potrzebujesz doradców.
Kiedy chcesz - potrafisz zadecydować, który kierunek działania obierasz, która opcja jest dla
Ciebie najkorzystniejsza. Czasami jednak jesteś osobą zależną i podporządkowaną temu, co
mówią inni. Wtedy swoje decyzje opierasz na radach osób wokół, oddając w ich ręce swój los.
Są chwile, kiedy działasz zgodnie z tym, co uważasz i wiesz, że masz rację. Bywa jednak, że
konsultujesz się i oddajesz innym władzę nad sobą. Czasami podejmujesz decyzje dość
spontanicznie, pod wpływem chwili, impulsu i silnych emocji. Innym razem potrzebujesz
pomyśleć, przeanalizować możliwe plusy i minusy i dopiero na chłodno wybrać opcję. Zwykle
nie potrzebujesz wzmocnień z zewnątrz i jesteś osobą proaktywną, działającą i kierującą sobą,
ale bywa, że bez wsparcia nie ruszysz i stoisz w miejscu, czekając na rozkaz. Twoje codzienne
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funkcjonowanie też jest różnorakie. Można zauważyć i docenić Twoje działania za ich
poukładanie, logiczne wyznaczenie kroków, pracę zgodną z planem lecz innym razem widać u
Ciebie chaos i bałagan zarówno w działaniu jak i w miejscu, w którym przebywasz. Przez taką
niestałość Twoja praca musi podlegać kontroli. Zdarza Ci się wykonać zadanie niedbale albo
oddać coś po wyznaczonym czasie. Nie zawsze dbasz o efekt, czasami widać u Ciebie brak
dbałości o szczegóły. Są chwile, kiedy jesteś osobą sumienną i skupioną na działaniu, ale
czasami wybierasz relaks i zabawę ponad naukę. Czasami można Cię określić jako osobę
wytrwałą, dążącą do celu i bardzo wytrzymałą a czasami jako osobę o słomianym zapale.
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