
• Czy Twoje Dziecko zna swoje talenty i predyspozycje zawodowe?
• Czy wie, co chce robić w życiu?
• Czy warto wybierać pracę zgodnie z pasją?
• Czy wie, jaką szkołę lub kierunek studiów wybrać?
• Masz wątpliwości…

...to znaczy, że czas odkryć 
talenty, atuty, predyspozycje zawodowe 

z Kompasem Kariery!

Więcej na:  www.careerdirect-ge.org i www.movusmovere.pl

Licencjonowany Trener Career Direct: 
dr Anna Hildebrandt-Mrozek, MOVUS MOVERE, 

ania@movusmovere.pl, tel.: 793 711 725

Career Direct ® (Kompas Kariery®) jest unikalnym narzędziem, które pomoże Twojemu Dziecku określić predyspozycje 
zawodowe, trafnie wybrać kierunek studiów i odkryć nadrzędny cel w życiu.

Nasza Pasja

Naszą pasją jest, by każdy 
człowiek rozumiał swoją 

unikalną osobową konstrukcję 
i prowadził spełnione i pełne 

sukcesów życie.

Nasza Wizja

Stan, w którym decyzje o 
wyborze zawodu i zatrudnianiu 
podejmowane są w oparciu o 

koncepcję życiowego 
powołania i właściwego 
zarządzania talentami.

Nasza Misja

Nauczanie właściwego procesu 
planowania kariery i życia 
opartego o ponadczasowe 

zasady i dostarczanie 
praktycznej pomocy opartej na 

rzetelnych narzędziach 
pomiarowych.

Idealna szkoła i praca…
✓ Pasuje do naszej 

osobowości.
✓ Jest zajęciem, które nas 

interesuje.
✓ Wykorzystuje nasze talenty 

i umiejętności.
✓ Jest zgodna z zestawem 

wyznawanych przez nas 
wartości.

Career Direct – w zgodzie z własną konstrukcją
• Kompas Kariery - Career Direct ® pomaga w odkrywaniu nadrzędnego celu w

życiu.
• Celem jest towarzyszenie dzieciom i dorosłym w kluczowych momentach ich

życia tak, by mogli odkryć swoją specjalizację w życiu.
• Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co jest dla mnie ważne? Jak wybrać

szkołę, zawód, ścieżkę kariery, która jest zgodna z moimi talentami i
wartościami?

• To rewolucyjne narzędzie badawcze, rozwijane było przez ponad 20 lat.
• Skorzystało z niego prawie 200 000 osób, dorosłych i uczniów. Przeznaczony dla

osób od 13. roku życia.
• Usługi dostępne są w ponad 18 językach i świadczone w ponad 47 krajach na

całym świecie.

Dlaczego program Kompas Kariery®
jest unikalny?

• Bada cztery kluczowe obszary 
określające wybór kariery: osobowość, 
zainteresowania, umiejętności i 
życiowe wartości. 

• Składa się z 560 pytań.
• Jest unikatowym narzędziem 

profilowania, który odnosi się do ścieżki 
kariery z perspektywy wartości 
uniwersalnych.

• Do obszernego raportu dołączona jest 
Lista Zawodów i Plan Działania.

http://www.careerdirect-ge.org/
http://www.movusmovere.pl/
mailto:ania@movusmovere.pl

