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Temperament
 Jest najbardziej biologiczną częścią osobowości 

człowieka

 Podłoże temperamentu stanowi układ nerwowy

 Cechy temperamentu uzależnione są od odziedziczonych 
i wrodzonych właściwości układu nerwowego i tylko w 
nieznacznym stopniu są podatne na wpływy otoczenia 

 Przykład: Jedni potrafią długo wykonywać monotonne 
zajęcie, nie odczuwając znużenia, innych po minucie 
dopada zniecierpliwienie i zniechęcenie



Temperament

 Jaki jest Państwa syn/córka?

 W jaki sposób się bawi czy pracuje?

 Czy gdy czymś się zajmuje pochłania go to do reszty czy 

odwrotnie robi sobie przerwy?

 Jak radzi sobie ze zmianami?

 Czy państwa dziecko lubi jak się wokół niego dużo dzieje 

czy woli spokój?

 Reaguje szybko czy wolno?



• O ile cechy temperamentu są uwarunkowane czynnikami 
genetycznymi i raczej nie ulegają modyfikacji, o tyle cechy 
psychiczne składające się na charakter można kształtować, 
można nad nimi pracować 

• Właściwości charakteru możemy określić poprzez 
samoobserwację, czyli analizę stosunku, jaki mamy do siebie, 
szkoły, innych ludzi i rzeczy 

• Solidność, punktualność, życzliwość, skromność, uprzejmość, 
uczciwość

Cechy charakteru



Zainteresowania

 To aktywności, które człowiek podejmuje chętnie,                     

z dobrej woli   w czasie wolnym.

 To sposób na relaks, na  odpoczynek, który                   w 

wieku dorosłym przekształca się w pracę zawodową.

 Przykłady: gotowanie, fotografowanie, 

na podstawie instrukcji obsługi 

składa proste urządzenia…..



Zainteresowania

 Powody dla których dzieci podejmują różne 

zainteresowania mogą być inspiracją do 

określonych wyborów edukacyjno - zawodowych



Zainteresowania

 W jakie zabawy najchętniej bawiło się wasze 

dziecko, gdy było młodsze?

 Czym obecnie wasze dziecko najchętniej 

wypełnia czas wolny?

 Co takiego sprawia mu frajdę ?



Zdolności

 Każdy człowiek rodzi się wyposażony                       

w określone zdolności, np.: techniczne, 

przyrodnicze, artystyczne, społeczne



Zdolności

 Co dziecko potrafi sprawnie zrobić samodzielnie?

 Jakich przedmiotów uczy się najłatwiej?

 Czy Państwa dziecko przejawia zdolności społeczne bo 

potrafi pomagać innym?

 Czy Państwa dziecko przejawia zdolności językowe bo 

ładnie opowiada, dyskutuje?

 Czy Państwa dziecko przejawia zdolności techniczne bo  

lubi majsterkować?

 Czy Państwa dziecko przejawia zdolności przyrodnicze do 

potrafi pielęgnować rośliny, zwierzęta?



Role zespołowe 

 Zachowania najczęściej i najchętniej przejawiane przez 

dziecko, kiedy znajduje się w grupie innych osób 

 •Podstawowe wyodrębnione role zespołowe to: 

koordynator, myśliciel, realizator, krytyk wartościujący, 

dusza zespołu 



Proces poszukiwania własnej drogi 

edukacyjno-zawodowej 



Dziękuję 


