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I. Wizja systemu 

Internetowy Test Skłonności Zawodowych jest narzędziem, które służy społeczności doradców 

zawodowych, którzy wcielają w życie ideał całożyciowo rozumianej kariery zawodowej.  

Test skłonności zawodowych pozwala na głęboki wgląd w potencjał zawodowy. Jest 

niezastąpioną pomocą w nabyciu samowiedzy  przez osoby młode (uczące się), jak i w jej 

pogłębieniu przez tych, którzy już funkcjonują na rynku pracy.  

Współpraca wielu doradców używających tego systemu pozwala na systematyczny rozwój testu, 

gdyż umożliwia dzielenie się doświadczeniami. 

II. Moduły systemu 

System Doradca zawodu posiada dwa moduły: moduł dla Pedagogów szkolnych oraz moduł dla 

Doradców zawodowych. 

Moduł „Pedagog dla Szkół” nie wymaga żadnego przeszkolenia w metodzie. 

Moduł „Doradca Zawodowy” jest udostępniany dla osób, które przeszły szkolenie z metody 

Achtnicha i uzyskały certyfikat1. 

1. Pedagog dla Szkół 

Przeznaczenie modułu: jak najszersze promowanie wizji doradztwa zawodowego i charakteru 

rozumianego jako „kapitał kariery”. 

Uczniowie są logowani na badania przez Pedagogów. Wystarczy znać ich adres mailowy. Po 

badaniu otrzymują na swoje konto bezpłatną „Informację Zawodową”. Osoby zainteresowane 

pogłębieniem mogą zakupić odpłatną Ekspertyzę Zawodową przygotowaną przez Eksperta. 

III. Adres 

System umożliwiający diagnozę skłonności zawodowych jest dostępny tymczasowego – w czasie 

rozruchu - pod adresem internetowym dz.kapitalkariery.pl/ 

IV. Pedagog dla Szkół 

Aby używać systemu trzeba być zalogowanym przez Agenta firmy „Kapitał Kariery” lub przez 

Administratora systemu. 

2. Wpis Pedagoga 

Agent lub firma „Kapitał Kariery” wpisuje Pedagoga podając jego adres internetowy oraz login. 

Konieczne jest wpisanie nazwy placówki oraz typu szkoły, kraju, województwa i miejscowości. 

3. Twoja poczta 

na podany adres pocztowy otrzymasz informacje pt. „system-test”: „Instrukcja aktywacji konta” 

                                                             
1 Certyfikaty uzyskuje się na szkoleniach po złożeniu pracy zaliczeniowej, lub w czasie szkolenia 

certyfikującego, na którym następuje wdrożenie do używania programu Skłonności Zawodowe. 

http://dz.kapitalkariery.pl/


 

 

 

Instrukcja aktywacji wygląda następująco: 

 

Należy nacisnąć „Potwierdź konto” 

4. Pierwsze logowanie 

Zostaniesz „przeniesiony” do systemu i poproszony o ustawienie sobie hasła, przez które 

będziesz się logował do systemu: 

 

W miejscu kropek należy wpisać swoje hasło; min. 8 znaków, jedna duża litera i jedna cyfra. No i 

oczywiście WARTO to zapamiętać! 



Uzyskasz informację, że zostałeś zalogowany. Stałeś się Użytkownikiem systemu 

DoradcaZawodu.pl. Gratulujemy! 

 

Jeszcze kilka minut, abyś mógł przystąpić do pracy. Chodzi o wpisanei twoich danych. 

V. Przygotowanie do użycia 

5. Twoje dane 

Zasadą jest, że dane konieczne oznaczone są kolorem czerwonym. Ale prosimy o wpisanie 

wszystkich danych. Zwłaszcza, na samym dole, „Wyrażam zgodę” – na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

Po wszelkich uzupełniasz konieczne jest użycie przycisku „Zapisz”. Jest on zwykle zielonego 

koloru. 

I to na tyle.  

6. Wpis użytkownika 

Możesz od razu wpisać pierwszego użytkownika, lub zrobić to po wylogowaniu z systemu i 

powtórnym zalogowaniu. 

 

Zielony „plus” to wpis nowego badanego, zaś naciśnięcie „Badani” pozwoli Ci zobaczyć, kto już 

został zalogowany do badania. 

7. Logowanie 

Po wejściu na stronę testu w prawym górnym rogu zobaczysz powitanie: „Witaj nieznajomy. 

Zaloguj”.  

Kliknij na „Zaloguj” – zielone pole, aby się zalogować.  



 

 

Po zalogowaniu się możesz dodawać uczniów. 

8. Dane konta ucznia 

Aby zalogować ucznia na badanie, wystarczy znać jego adres mailowy. Można wpisać jego imię i 

nazwisko, ale nie jest to konieczne. 

 

Po przyciśnięciu „Zapisz” do ucznia zostanie wysłane zaproszenie do wykonania badania. 

9. Wykonanie badania przez ucznia 

Wykonanie badania przez ucznia wymaga odebrania zaproszenia na badanie i zalogowania się 

do systemu. Są to czynności analogiczne do Tych, jakie wykonałeś logując się po raz pierwszy do 

systemu. 

Po wpisaniu swojego hasła uczeń zostanie poproszony o wypełnienie danych: 



 

Możliwe jest: 

- Wpisanie nowego loginu – początkowo logujemy się poprzez adres Internetowy. 

- Zmiana swojego hasła. 

Uczeń również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do 

opracowania wyników badania. I przechodzi do wykonania Testu Achtnicha. 

VI. Test 

10. Kroki procedury testowej 

Jak widać, wykonanie testu i uzyskanie Informacji Zawodowej wymaga czterech kroków: 

 

Pierwszy krok to „Start”. Jest to powitanie i rozpoczęcie testu. W trakcie testu nastąpi: (2) krótki 

„Wywiad”, (3) samo „Badanie” i (4) udostępnienie „Opinii” 

11. Udostępnienie wyników 

Po przeprowadzeniu badania uczeń otrzymuje Informację Zawodową: 



 

Składa się ona z kilku rozdziałów; są to: 

 Wstęp 

 Co to jest charakter zawodowy? 

 Składowe charakteru: klucz 

 Twój styl działania 

 Kontakt z doradcą. 

Jest to zupełnie sporo wiadomości! 

VII. Co dalej? 

Z uzyskaną Informacją Zawodową uczeń może zgłosić się na rozmowę ze swoim Pedagogiem 

szkolnym, który go zalogował do systemu „DoradcaZawodu.pl” 

Jeśli zaś Pedagog nie jest przeszkolony w metodzie Achtnicha, to uczeń może wykonać 

następujące kroki: 

- Może skontaktować się z Doradcą Zawodu polecanym przez system „DoradcaZawodu.pl” 

- Może poprosić o opinię poszerzoną. Będzie to już Ekspertyza Zawodowa. Przygotowanie takiej 

Ekspertyzy poprzedzone będzie poszerzonym Wywiadem oraz badaniem charakteru metodą 

kwestionariusza Bergera. 

 


