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“Kierunek kariery” (Career Direct) jest 
profesjonalnym, naukowo opracowanym oraz 
sprawdzonym w USA i w innych krajach na 
kilku kontynentach, nowoczesnym, unikalnym 
(autorskim) testem profilującym osobowość, 
talenty, zainteresowania i wartości danej 
osoby w celu wskazania właściwej dla niej, 
optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 
Po raz pierwszy w Polsce dostępny jest tak 
szeroko zakrojony program (ponad 600 pytań 
w teście) badający i opracowujący 
równocześnie te wszystkie powyższe cztery 
składniki profilu osobowego (na dzisiejszym 
rynku podobnych testów profilowania 
zazwyczaj dostępne są testy ujmujące tylko 
jeden lub dwa składniki).  

Program testu opracowany został przez 
międzynarodową organizację szkoleniowo-
konsultingową Crown Financial Ministries, 
która prowadząc przez lata poradnictwo 
w dziedzinie personalnego zarządzania 
finansami i celami życiowymi, stwierdziła, że 
większość ludzi długotrwale zmaga się 
w dziedzinie kariery zawodowej. Przyczynami 
są m.in.: niewłaściwa praca lub 
wykształcenie, niedopasowanie rodzaju 
pracy do preferencji osobowościowych, brak 
jasnej wizji ścieżki kariery, powrót do pracy 
po przerwie, konieczność zmiany pracy lub 
zawodu (redukcja zatrudnienia, 
restrukturyzacja, rewolucja w zarządzaniu). 
Skutkami tych zmagań na ogół są: wysoki 
poziom stresu w pracy i w domu, wypalenie 
zawodowe, częste zmiany pracy 
(poszukiwanie miejsca pracy metodą prób 
i błędów), brak satysfakcji z wykonywanej 
pracy, mała wydajność, niskie zarobki, 
rozproszenie (praca na wiele etatów), brak 
równowagi pomiędzy różnymi sferami życia. 

W efekcie, podjęty został program badawczo-
rozwojowy realizowany przez zespoły 
doradców zawodowych, psychologów oraz 
socjologów, z którego wyłonił się system 
profilowania zawodowego Career Direct, czyli 
„Kierunek kariery”. Z programu Career Direct 
w ciągu ostatnich 10 lat skorzystało 120 tys. 
osób. Obecnie program ten jest z 
powodzeniem wdrażany w Polsce przy 
dużym zainteresowaniu uczniów, rodziców, 
studentów i osób pracujących w różnych 
zawodach, na różnych stanowiskach 
i będących w różnym wieku. 

Rady rodziców, nauczycieli, opinie i przykłady przyjaciół i innych osób są nieraz potrzebne 
i pomocne w planowaniu swej życiowej i zawodowej kariery. Jednakże kluczowe dla Ciebie jest 
jak najlepsze dopasowanie Twych strategicznych planów życiowych do tego, kim naprawdę 
jesteś, czyli do składu tej unikalnej mieszanki, jaką stanowią Twoja osobowość, Twoje talenty 
i zainteresowania oraz Twoje wartości. 
Test "Kierunek kariery" pomoże Ci wybrać optymalną drogę życia, tak aby Twoja ścieżka 
edukacyjna i zawodowa była zgodna z Twym życiowym powołaniem i dawała Ci poczucie 
realizowania Twych pasji.  

Jeśli chcesz określić swój profil osobowościowo-edukacyjno-zawodowy, skontaktuj się z naszymi 
konsultantami pod numerami telefonów: 663 224 442, 663 224 443. Indywidualny test w oparciu 
o statystyczny program komputerowy trwa około półtorej godziny. Uczestnik testu otrzymuje 
szczegółowy, ponad dwudziestostronicowy raport z wynikami dotyczącymi swego profilu.  
Raport jest omawiany przez konsultanta.   

Work is not something which we only do. Work is something which we live. Your work de-
fines you. You need not only some work but work coming from a design of your personality.  

Program skierowany jest do:  
 uczniów szkół ponadpodstawowych stojących przed wyborem dalszego kierunku kształcenia 
 studentów planujących pracę zawodową 
 osób pracujących, które poszukują bardziej odpowiedniego dla siebie miejsca pracy 
 osób pracujących, które chciałyby optymalnie dopasować rodzaj wykonywanej w swojej firmie 

pracy do własnego profilu osobowości, talentów i umiejętności.   
 


