CZYM JEST KOMPAS KARIERY CROWN?
Kompas Kariery® Crown jest unikalnym narzędziem, które pomaga w określeniu predyspozycji
zawodowych i trafnie wybrać kierunek rozwoju zawodowego.
Program Kompas Kariery® bada cztery kluczowe obszary określające wybór kariery:
osobowość, zainteresowania, umiejętności i życiowe wartości. W rezultacie program Kompas
Kariery® jest jednym z najbardziej wszechstronnych testów na dzisiejszym rynku.

Program Kompas Kariery® był rozwijany przez ponad 10 lat i został rygorystycznie
zweryfikowany i oceniony pod względem rzetelności, przy użyciu standardowych
psychometrycznych zasad badania i pomiaru.
Jest to usługa edukacyjna dzięki której klient w sposób praktyczny uczy się jak
zarządzać swoim talentem. Celem testu Kompasu Kariery® jest ukierunkowanie naszej
edukacji, pracy i służby by:
✓ Pasowała do naszej osobowości,
✓ Była zajęciem, które nas interesuje,
✓ Wykorzystywała nasze umiejętności.

CO DAJE CI KOMPAS KARIERY CROWN?
-

-

Unikalną pomoc w odkryciu osobistego potencjału.
Wielowymiarowy, obszerny profil zawodowy – 32-stronicowy raport do którego
możesz wrócić na dalszych etapach edukacji. Przykładowy raport znajduje się tutaj:
https://careerdirect-ge.org/explore/sample-reports
Obiektywne spojrzenie na Twoje plany, zamiary i ocenę ich w świetle wyników badań.
Praktyczne wnioski dla ścieżki edukacji i kariery.
Znacznie większą pewność, że to co wybierasz jest tym, do czego pasujesz.
Profesjonalną analizę talentów i predyspozycji.
Poczucie pewności, że wykorzystujesz potencjał jakim zostałeś obdarzony.

USŁUGA TA SKŁADA SIĘ:
•

Z części badawczej
Należy wypełnić zestaw testów dostępnych w kilkunastu wersjach językowych, w tym
od 2012 roku w języku polskim. Czynność ta trwa około półtorej godziny i odbywa się
zdalnie za pośrednictwem Internetu. Efektem końcowym jest 32-stronicowy obszerny
raport opisujący wielowymiarowy profil zawodowy.
• Z części analitycznej
Raport analizowany jest szczegółowo przez odpowiednio wyszkolonego konsultanta.
Wyodrębnia on kluczowe obszary poszukiwań zgodnych z profilem osobowości,
zainteresowaniami, umiejętnościami i wartościami klienta. Efekty tej pracy
przedstawiane są klientowi podczas spotkania (zazwyczaj kilka dni po wykonaniu
testu).
• Spotkanie
Konsultant omawia z zainteresowaną osobą rezultaty testów i to co z nich wynika dla
jej kariery. Efektem praktycznym jest ustalenie kilku opcji do dalszego eksplorowania.
Klient uzyskuje również informację o tym, czy planowana przez niego wcześniej ścieżka
zawodowa, jest tą najbardziej zgodną z jego profilem osobowości. Spotkanie trwa
około dwie godziny. W przypadku uczniów w trakcie spotkania niezbędna jest
obecność przynajmniej jednego rodzica.
• Z części szkoleniowej
Część ta zazwyczaj odbywa się pod koniec spotkania. Konsultant wskazuje wtedy co
należy zrobić dalej, by podjąć trafną decyzję o kierunku rozwoju zawodowego. Osoba
otrzymuje materiały pomocne do samodzielnego opracowania planu działania.

KTO POWINIEN SKORZYSTAĆ Z KOMPASU KARIERY CROWN?
✓ Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej przed wyborem szkoły średniej,
✓ Uczniowie szkół średnich przed wyborem przedmiotów jakie będą zdawać na maturze
oraz kierunku studiów,
✓ Studenci przed wyborem studiów magisterskich czy specjalizacji,
✓ Osoby chwilowo bezrobotne,
✓ Osoby pracujące, które czują że nie są na swoim miejscu i trzeba coś zmienić,
✓ Osoby, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą i chciałyby się upewnić,
że się do tego nadają,
✓ Osoby, którym zaproponowano awans czy przejście na zupełnie inne stanowisko, ale
nie są pewne czy to właściwa droga.
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