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Oglądasz właśnie darmowy fragment
ebooka "Wykorzystaj swoje talenty
na drodze zawodowej. Praktycznik".
Znajdziesz tu spis treści oraz jedno
z wybranych przez nas ćwiczeń.
Pełna wersja ebooka to:
30 ćwiczeń, dzięki którym lepiej
poznasz siebie, swoje talenty
i potencjał zawodowy.
46 przykładów, które pomogą Ci
w wypełnianiu ćwiczeń.
Ponad 100 stron kroków,
dzięki którym określisz
dalszą drogę zawodową.

Praktycznik czeka na Ciebie tutaj:
sklep.dominikjuszczyk.pl
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Praktycznik

Wprowadzenie

Lubię część rzeczy, które robię.
Jak to wykorzystać?
Fakt, że myślisz o zmianie zawodowej nie oznacza, że musisz odrzucić wszystko,
co robiłaś lub robisz obecnie. Bardzo możliwe, że lubisz elementy swojej pracy
i właśnie z ich powodu wciąż ją kontynuujesz. Nawet jeśli są nimi spotkania
ze współpracownikami :)
Pomożemy Ci ocenić, co tak naprawdę sprawia, że lubisz wybrane czynności. Chodzi
o to, że “lubienie” to dość ogólne pojęcie, więc warto, abyś przemyślała, które elementy
danej czynności decydują o tym odczuciu. Dzięki temu będziesz mogła świadomie
zadbać o to, aby doświadczać ich częściej!
W analizie pomoże Ci poniższe ćwiczenie.

Ćwiczenie

Twoje ulubione czynności
Wpisz ulubione czynności w tabelę poniżej. Dla każdej z nich uzupełnij
odpowiedzi o wybrane aspekty, a potem zastanów się, które z nich mają dla
Ciebie największe znaczenie. Szukaj elementów wspólnych - czy to, co lubisz
robić, ma określone kryteria, które widzisz?

PRZYKŁAD ANI
Ulubiona
czynność

Co robię?

Z kim?

Kiedy
to się dzieje?

Dlaczego to
robię?

Po co to
robię?

Jakie są
efekty?

Pisanie
Praktycznika

Piszę tekst

Z Dominikiem

Rano,
w pokoju

Chcę dzielić
się wiedzą,
pomóc inny
w znalezieniu
dobrej pracy

Aby ułatwić
innym
wykorzystanie
talentów
w obszarze
kariery

Tekst ebooka

Poprawki
redakcyjne
umów

Poprawiam
tekst, dodaję
komentarze

Z Dominikiem

Dowolnie,
w ciągu dnia

Część zapisów
jest niejasna

Chcę, aby
umowa
chroniła obie
strony

Zaakceptowane
poprawki
i nowa wersja
umowy

Tworzenie
wpisów na
blogi

Piszę tekst,
układam
myśli
w słowa

Sama

W weekendy

Chcę dzielić
się wiedzą,
pomóc innym
w znalezeniu
dobrej pracy

Chcę poprawić
jakość
rekrutacji
w Polsce

Zmiany
w życiu
czytelników
bloga
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Praktycznik

Wprowadzenie

Części wspólne i ważne zaznaczyłam pogrubioną czcionką. Jak widzisz istotna jest dla
mnie praca ze słowami, dzięki której mogę się dzielić wiedzą oraz sprawiam, że innym
łatwiej jest znaleźć dobrą pracę.

PRZYKŁAD DOMINIKA
Ulubiona
czynność

Co robię?

Z kim?

Kiedy
to się
dzieje?

Dlaczego to
robię?

Po co to robię?

Jakie są
efekty?

Testowanie
nowych
aplikacji

Instaluję,
sprawdzam,
notuję

Sam

Po południu,
gdy mam
mniej energii

Chcę pomagać
moim klientom
działać w zgodzie
z ich talentami dlatego szukam
różnych aplikacji
dla różnych osób

Aby inni mogli
działać w
zgodzie ze sobą

Notatki
w Notion

Pisanie
tekstów

Piszę tekst
w Ulysses

Sam

Zwykle rano,
lub
wczesnym
popołudniem

Chcę się dzielić
swoją wiedzą

W ten sposób
umiem się
dzielić tym
czego się
dowiedziałem skutecznie
docieram do
klientów

Napisane
teksty
gotowe do
sprawdzenia

Nagrywam
video
do kursu

Na podstawie
przygotowanego
scenariusza
nagrywam na
aparacie video do
kolejnych lekcji

Zależy
od kursu
czasami
sam,
czasami
z innymi

Zwykle
w weekend
lub
wieczorem

Chcę przygotować
produkt, który
będzie pomagał
dzielić się wiedzą
niezależnie od
mojego
bezpośredniego
zaangażowania

Docieram do
większej liczby
klientów

Nagrane
video
w Vimeo

Z pogrubionych fragmentów jasno wynika, że ważne jest dla mnie tworzenie i dzielenie
się wiedzą. Idealnie, gdy jest to skalowane technologią.

A jak będzie u Ciebie?
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Ulubiona
czynność

Co robię?

Z kim?

Kiedy
to się dzieje?

Dlaczego to
robię?

Praktycznik

Po co to
robię?

Wprowadzenie

Jakie są
efekty?

Co jest dla Ciebie ważne?

Daj sobie chwilę na przemyślenie wniosków z ćwiczenia, poszukaj najważniejszych
punktów wspólnych. Pierwsze odpowiedzi, jakie znajdziesz, mogą nie być tymi
właściwymi, więc poczekaj aż temat się w Tobie “uleży”. Jeśli masz szansę,
porozmawiaj o wynikach zadań z zaufaną osobą, opowiedz jej o przemyśleniach - może
zada Ci pytanie, które doda brakujący element albo wniesie perspektywę, której dotąd
nie brałaś pod uwagę?
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Mamy nadzieję, że podobała Ci się ta
próbka, a ćwiczenie pomogło Ci
lepiej poznać siebie.
Jeśli masz ochotę na więcej, zajrzyj
do pełnej wersji Praktycznika!
Znajdziesz w nim:
30 ćwiczeń, dzięki którym lepiej
poznasz siebie, swoje talenty
i potencjał zawodowy.
46 przykładów, które pomogą Ci
w wypełnianiu ćwiczeń.
Ponad 100 stron kroków,
dzięki którym określisz
dalszą drogę zawodową.

Praktycznik czeka na Ciebie tutaj:
sklep.dominikjuszczyk.pl

