Paulina Anna Galanciak, Paulina Łoś

Cześć!
Ogromnie nam miło, że masz przed sobą Narzędziownik ZMAPUJ SIEBIE.
Jest pewnie milion różnych powodów, dla których sięgnęłaś po niego,
choć wierzymy, że głównym z nich jest chęć lepszego zrozumienia siebie,

swoich potrzeb, marzeń, a tym samym - pewniejszego kroczenia w przyszłość. Ale zanim o tym - pozwól, że trochę opowiemy Ci o naszej inicjaty-

1. CO TO JEST ZMAPUJ SIEBIE?
ZMAPUJ SIEBIE to projekt skierowany do licealistek, który wspiera dziewczyny w odważ-

nym i świadomym planowaniu swojej przyszłości. W ZMAPUJ SIEBIE stawiamy na próokreślanie naszych dotychczasowych doświadczeń, wzmacnianie pewności siebie

wie i pozwolimy lepiej zrozumieć, w jaką podróż właśnie wyruszasz.

i pogłębianie wiedzy o rynku pracy, tak aby lepiej zrozumieć siebie i tym samym - wy-
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zapomnieć o tym słowie i otwieramy się na nowe!

bierać dla siebie lepsze drogi. Brzmi niewykonalnie? Pamiętaj, od tej pory staramy się

2. KIM JESTEŚMY I DLACZEGO TO ROBIMY?
Od jesieni 2017 roku stałyśmy się dwuosobowym zespołem Paulin i mimo tego, że znamy się od ponad 20 lat - nigdy ze sobą nie pracowałyśmy. Nagle odkryłyśmy bardzo

dużo spraw, które nurtowały nas obie - kwestie kobiecości i siły siostrzeństwa, kontekstu kobiet na rynku pracy, rozwijania siebie i dbania o siebie jako o integralną całość,

problemów współczesnej młodzieży w kontekście kończenia szkoły i decydowania o

tym, co po niej , które (o dziwo!) nie zmieniły się tak od czasów naszego czasu licealnego. Zaczęłyśmy rozmawiać z licealistkami z różnych miejsc i powoli odkrywać, że

jest ogromna potrzeba na narzędzia, które mogą wesprzeć je w podejmowaniu de-

cyzji odnośnie swojej przyszłości. Zabrałyśmy się do dzieła! Stworzyłyśmy plan działań,
znalazłyśmy partnerów i zabrałyśmy się za pierwsze etapy projektu, które polegały

na 3-stopniowych warsztatach w Olsztynie z uczennicami II Liceum Ogólnokształcącego, do którego same chodziłyśmy, a potem na testowaniu Narzędziownika z dziewczynami z całej Polski.

Dzięki wsparciu tych wszystkich wspaniałych i odważnych dziewczyn przygotowałyśmy
Narzędziownik, który masz w rękach i o którym niżej parę słów.
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3. NARZĘDZIOWNIK - CZYM JEST?
Skoro trzymasz Narzędziownik ZMAPUJ SIEBIE, to znaczy że szukasz pomocnej dłoni w decydowaniu, co robić po liceum, a może po prostu chcesz upewnić się,

że podjęłaś już słuszną decyzję albo zwyczajnie namówiła Cię do niego kole-

żanka i jesteś z nami z ciekawości. Jakakolwiek jest Twoja motywacja - jesteśmy ogromnie dumne, że jesteś z nami, bo to wielka odwaga chcieć pracować

ETAP 1
KIM JESTEM?
czas: tydzień

część 1 - MÓJ DZIEŃ

- czas: 1 dzień

część 3 - WYWIAD

- czas: 1 dzień

część 2 - WYWIAD

część 4 - ROZMOWY

część 5 - MÓJ ZESPÓŁ

- czas: 1 dzień
- czas: 2 dni

- czas: 1 dzień

nad sobą!

Narzędziownik to zbiór narzędzi, których celem jest nazywane przez nas - zma-

powanie siebie. Co to znaczy? Pogłębione poznanie swoich umiejętności,

ETAP 2

mocnych stron, zasobów, czyli pierwszy etap KIM JESTEM?. Następnie w etapie

CO MOGĘ
I CZEGO CHCĘ?

rynek pracy i to, jak może on wyglądać za kilka lat. W ostatnim kroku JAK TO ZRO-

czas: tydzień

CO MOGĘ I CZEGO CHCĘ? staramy się pomyśleć o swojej przyszłości, zrozumieć

BIĆ? Wybierzemy kilka eksperymentów dotyczących zawodów, którymi

część 1 - CHCĘ SPRÓBOWAĆ

- czas: 1 dzień

część 3 - NOWA RZECZ

- czas: 3 dni

część 2 - MAPA CELÓW

część 4 - BRAINSTORMING
część 5 - RYNEK PRACY

- czas: 1 dzień
- czas: 1 dzień
- czas: 1 dzień

jesteście zainteresowane, pokażemy Wam możliwości testowania scenariuszy
je

albo wyjazd za granicę. Wszystko po to, żeby podejmować kroki świadomie
i z pełnym przekonaniem, że tego właśnie chcemy.

4. JAK KORZYSTAĆ Z NARZĘDZIOWNIKA?
Wszystkie zadania posiadają sugerowany przez nas czas wykonania. Może pomoże Ci się to zmobilizować, żeby robić je regularnie, a może znajdziesz swoje

tempo pracy - jak wolisz! Przewidujemy jednak, że przejście przez całość Narzę-

ETAP 3
JAK TO ZROBIĆ?
czas: tydzień

część 1 - PASJA A PRACA ,
FILTR OPCJI

- czas: 1 dzień

TESTOWANIE

- czas: 1 dzień

KARTA TESTOWANIA

- czas: 3 dni

część 2 - EKSPERYMENTY,
część 3 - EKSPERYMENT,
część 4 - MENTORING

część 5 - PODSUMOWANIE

- czas: 1 dzień
- czas: 1 dzień

dziownika zajmie Ci około miesiąca.
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5. CZY POTRZEBUJESZ JAKICHŚ SPECJALNYCH MATERIAŁÓW?
Właściwie wystarczy Ci:

- wydrukowanie Narzędziownika,
- coś do pisania,

- dużo postitów (to jedna z ważniejszych rzeczy w pracy projektowej!),
- czasem wsparcie rodziny czy przyjaciół.

Ach, i na pewno sporo odwagi. Pamiętaj - każdy ma ją w sobie, więc nie podda-

waj się przy pierwszym potknięciu. Jesteśmy w procesie razem, też przechodziłyśmy przez to samo, więc wspólnymi siłami damy radę dotrzeć do obranego
przez nas punktu.

-> Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi czy rozwiązania na zadania w Narzędziowniku. Każda z nas ma swoją niepowtarzalną drogę życia.

-> Bądź ze sobą szczera. To bardzo ważne, żebyś w zadania wchodziła

z pełnym zrozumieniem i słuchaniem siebie. Tylko tak uda Ci się podejmować decyzje co do swojej przyszłości (czy nawet teraźniejszości) zgodne

ze sobą.

-> Daj sobie przyzwolenie na popełnianie błędów. W słowniku ZMAPUJ SIEBIE nie
ma miejsca na słowo „porażka”. Wierzymy, że każda decyzja może być

dobra, jeśli tylko wyciągnąć z niej lekcję. Nie bój się więc tego, że wchodząc

na pewne drogi, być może będziesz musiała z nich zawrócić. Droga do pozna-

nia siebie zakłada nieco wybojów. To całkowicie normalne, dzięki temu rozwija-

6. ZASADY
Na warsztatach przygotowujemy kontrakt, który jest dla nas punktem od niesienia przez cały czas pracy. Teraz też chciałybyśmy zaproponować
Ci kilka reguł:

-> Staraj się robić rzeczy na 100%. Wiemy, że nie zawsze mamy siłę, czas czy motywację, ale przez ten miesiąc rozpocznij eksperyment wchodzenia w proponowane przez nas rzeczy w pełni - tylko tak będziesz wiedzieć, czy czegoś naprawdę chcesz, czy nie.

my się i uczymy. Daj sobie na to przyzwolenie!

-> Ciesz się z tego, że jesteś kobietą! Masz w sobie piękną kobiecą moc,

z której warto czerpać pełnymi garściami. Szukaj też tej mocy w kobietach

w Twoim życiu - mamie, babci, siostrze, przyjaciółce. To niepowtarzalne wsparcie, dzięki któremu wzrastamy i stajemy się silniejsze.

7. OZNACZENIA
W Narzędziowniku znajdziesz też kilka symboli, które chcemy Ci wytłumaczyć:

-> Pamiętaj, że pracujesz tylko dla siebie, nie dla mamy, cioci czy wychowawczyni. Potraktuj ZMAPUJ SIEBIE jako Twoją własną przygodę. Osoby

z otoczenia na pewno będą Twoim wsparciem i warto ich wysłuchać,
ale to Twoje myśli, odczucia i decyzje są najważniejsze.

tę kartkę wydrukuj
(czarno-biała drukarka jest okej!)

potrzebujesz
długopisu

potrzebujesz

przyda Ci
się osoba
do rozmowy

potrzebujesz
stopera
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W sierpniu 2018 roku przeprowadziłyśmy testowanie Narzędziownika

z odważną grupą 15 dziewczyn. Dzięki nim udało nam się zebrać wnioski i jednocześnie wynikające z nich wskazówki, które mogą pomóc Ci

Pracuj indywidualnie, ale też sięgaj czasem po wsparcie przyjaciółki czy

w pracy z kolejnymi etapami.

całej grupy.

Czas powinien być Twoim sprzymierzeńcem.

Narzędziownik jest dedykowany pracy indywidualnej, ale jest też totalnie

Przy każdym ćwiczeniu sugerujemy konkretną ilość dni, którą naszym zdaniem

osoby albo nawet całej grupy. Dla wielu z nas zetknięcie się z opinią drugiego

do kolejnych wyzwań, coś przeskoczy w mgnieniu oka, a kolejną rzecz będzie

rozwijające. Co więcej, niektórym łatwiej jest wyzwolić swoją kreatywność

otwarty na to, żebyś do pewnych ćwiczeń podeszła ze wsparciem bliskiej Ci

powinno ono zająć. Nie da się jednak ukryć, że każda z nas inaczej podejdzie

człowieka jest ogromnie ważne, odkrywcze, czasem też niełatwe, ale zawsze

rozkminiała bardzo długo. Ważne jest, aby Narzędziownik służył Ci jak najlepiej,

w zespole, także jeśli taka jest Twoja sytuacja - idź w to!

większego zaangażowania czasowego. Wiemy jednak, że warto ustalić sobie

Korzystaj z obecności Paulin.

motywatorem, żeby skończyć całość. Nie pożałujesz!

Proces Narzędziownika to Twoja praca dla Ciebie samej, ale każdy czasem

Wracaj do ćwiczeń.

do końca dla nas zrozumiałej treści ćwiczenia (choć naprawdę bardzo się

Testerki bardzo często wspominały, że w danej chwili wydawało im się, że skoń-

rzać, że w tym procesie nie jesteś sama. Możesz pisać/dzwonić do nas korzy-

że zostało ono w głowie, pracowało kolejne dni, co skutkowało, że pojawiały się

w której poczujesz, że rozmowa może być potrzebna.

także nie spiesz się, jeśli poczujesz, że akurat dany etap wymaga od Ciebie

tę końcową datę przejścia przez cały Narzędziownik. Niech ona będzie Twoim

czyły dane ćwiczenie i nie muszą już do niego wracać, a potem okazywało się,

potrzebuje wsparcia, zmotywowania lub po prostu wytłumaczenia nie

starałyśmy pisać klarownie!). Od początku powtarzamy i będziemy powta-

stając z różnych form kontaktu (mail/Facebook/telefon/Skype) w każdej chwili,

nowe wnioski i myśli. Nie bój się tego! Spokojnie możesz, a może nawet powinnaś wracać do niektórych elementów Narzędziownika, uzupełniać je i wyciągać nowe wnioski. Każdego dnia jesteśmy nieco inne, warto dać sobie na to
przyzwolenie i nie zakładać, że coś się w nas nie zmieni już do końca świata.
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ETAP 1

KIM JESTEM? to pierwsza część Narzędziownika, która skupiona jest
na stworzeniu Twojej Mapy Siebie.
Bardzo ważnym jest, abyś przed przystąpieniem do planowania przyszłości, mogła rozrysować lądy swoich umiejętności, góry wyzwań, kompasy inspiracji czy Twoich wewnętrznych

współtowarzyszy podróży, czyli słowem - żebyś mogła mieć poczucie pełnego zrozumienia

ETAP 1

siebie i tego, z jakim bagażem wchodzisz w kolejny etap swojego życia.

czas:
tydzień

Nieczęsto zastanawiamy się nad swoimi codziennymi wyborami czy czynnościami, a z takich
małych rzeczy można bardzo wiele dowiedzieć się o sobie - co sprawia mi przyjemność, czego

część 1 - MÓJ DZIEŃ

- czas: 1 dzień

część 3 - WYWIAD

- czas: 1 dzień

część 2 - WYWIAD

część 4 - ROZMOWY

część 5 - MÓJ ZESPÓŁ

- czas: 1 dzień
- czas: 2 dni

- czas: 1 dzień

unikam, z jaką energią zabieram się do różnych zadań. To czas na to, żebyś spojrzała na siebie

z dystansu i poznała się lepiej. Staniesz się zaraz świadomą projektantką samej siebie, a do tego
potrzebna nam pełna wiedza o tym, jakim człowiekiem jesteś. Nie zakładaj niczego za pewnik,
a może sama siebie zaskoczysz!
Gotowa?
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CZĘŚĆ 1

ETAP 1
1

dzień

Zastanów się, jak wygląda Twój zwyczajny dzień szkolny.
Co robisz, w jakich godzinach i na co poświęcasz swój czas?

przedział czasowy
PRZYKŁAD: 8:00-8:30

czynność
Powolne śniadanie z siostrą

Czego potrzebujesz?

sugerowany
czas wykonania
tej części

co mi to daje? jakie mam z tego korzyści?
Relaks, dużo śmiechu, pozytywne nastawienie
do reszty dnia, najedzenie się

Instrukcja obsługi
1. Wydrukuj tę kartkę w tylu kopiach, w ilu
potrzebujesz - może Twój plan dnia zmieści się na jednej stronie, a może będzie
potrzebowała ich kilka?
2. Pomyśl o swoim zwyczajnym dniu szkolnym. Co wtedy robisz? Na co poświęcasz
swój codzienny czas? Najpierw wypełnij
dwie pierwsze kolumny - w pierwszej wpisz
przedział czasowy, a w drugiej nazwę
czynności, którą wtedy wykonujesz.
3. Uzupełnij trzecią kolumnę wypisując,
jakie korzyści dają Ci poszczególne czynności. Jeżeli nie widzisz żadnych korzyści,
zostaw to pole puste.
w swoim planie dnia te czynności, które sprawiają Ci największą przyjemność.
Drugim kolorem zaznacz w swoim planie
dnia te czynności, które Twoim zdaniem
dają Ci największe korzyści. Jeżeli któreś
czynności są zarówno przyjemne, jak i korzystne - zaznacz je dwoma kolorami.
5. Zaznacz poniżej, którego koloru użyłaś
do określenia czynności przyjemnych,
a którego do korzystnych.

PRZYJEMNE

KORZYSTNE
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CZĘŚĆ 1

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Jak w ciągu dnia rozkładają się czasowo Twoje aktywności?
Jaka jest proporcja pomiędzy różnymi sprawami, w które się angażujesz?

Instrukcja obsługi
1. Na podstawie poprzedniej strony zaznacz na wykresie obok, ile zajmują Ci
w ciągu dnia różne czynności. Koło jest
podzielone na 24-ry części, odpowiednio
dla 24-ech godzin w ciągu dnia.
2. Pokoloruj te, na które chciałabyś poświęcać więcej czasu w ciągu dnia.
3. Krzyżykiem zaznacz te, na które chciałabyś poświęcać mniej czasu.

Przykład
A

SZ

UKULELE

JEDZE
N

IE

IE
AN

SP

Ł
KO

OK

I
SER

ALE

FAC
EBO

NA

UK
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A

SP
Z PR OTKAN
IE
ZYJA
CIÓ
ŁKĄ

CZĘŚĆ 1

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Wróć do dwóch poprzednich ćwiczeń i pomyśl o swoim dniu, odpowiadając
na poniższe pytania. Nie spiesz się, daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz.

Co szczególnie cenię w swoim dniu?

Dlaczego?

Co mi sprzyja?

Dlaczego?

osoby, otoczenie, miejsca, sytuacje, stan umysłu

Czy jest coś, co chcę zmienić w swoim dniu?

Dlaczego?

Jakie są moje największe wyzwania w ciągu dnia?

Dlaczego?
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CZĘŚĆ 2

ETAP 1
1

dzień

Przez kilka kolejnych ćwiczeń będziesz przeprowadzać wywiad z samą
sobą. Jeżeli chcesz, możesz też poprosić kogoś bliskiego, żeby zadawał
Ci pytania i zapisywał Twoje odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

Kiedy byłam dzieckiem, najbardziej lubiłam:

Czego potrzebujesz?

sugerowany
czas wykonania
tej części

Instrukcja obsługi
1. Zamknij oczy i przypomnij sobie, co lubiłaś robić, kiedy byłaś dzieckiem. Jakie
to były czynności, aktywności, zabawy?
2. Wybierz 3 ulubione czynności i narysuj
je poniżej. Możesz nadać im symbole tak,
żebyś wiedziała, o jakie aktywności chodzi.
3. Zastanów się, co szczególnie lubiłaś
w tych rzeczach i wypisz te określenia dookoła.
4. Zastanów się, jak się czułaś, kiedy wykonywałaś te aktywności. Wypisz te uczucia
dookoła.

Przykład
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CZĘŚĆ 2

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Przez kilka kolejnych ćwiczeń będziesz przeprowadzać wywiad z samą
sobą. Jeżeli chcesz, możesz też poprosić kogoś bliskiego, żeby zadawał
Ci pytania i zapisywał Twoje odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

Co mi przychodzi z łatwością?

jakie czynności, aktywności, zadania, sposoby spędzania czasu nie sprawiają mi kłopotu?
co jest w nich przyjemne?

czynności

PRZYKŁAD:
pieczenie ciasta marchewkowego

Instrukcja obsługi

- czas dla mnie
- zapach ciasta rozchodzący się po domu
- obserwowanie jak rośnie w piekarniku

jakie mam z nich korzyści?
- przychodzą do mnie przyjaciółki
- mogę zrobić komuś przyjemność na urodziny
- uczę się organizacji i cierpliwości

1. Zastanów się nad tym, co sprawia
Ci przyjemność? Co lubisz robić? Jakie
aktywności przychodzą Ci z łatwością?
Wpisz je w pierwszą kolumnę.
2. Jeśli udało Ci się zapełnić pierwszą
kolumnę, zastanów się, co jest przyjemnego w tych czynnościach? Wpisz
to w drugą kolumnę na tej samej wysokości, łącząc obie rzeczy strzałką.
3. W trzeciej kolumnie wypisz, jakie masz
korzyści z wykonywania wypisanych czynności. Co Ci one dają?
4. Przejdź do kolejnego pytania i zastanów
się, z czym przychodzą lub mogą przyjść
do Ciebie bliskie Ci osoby, żebyś im pomogła. Przypomnij sobie ostatnie sytuacje,
kiedy ktoś poprosił Cię o pomoc.

Z czym przychodzą do mnie moi przyjaciele, żebym im pomogła?
czynności
PRZYKŁAD:
organizacja imprezy urodzinowej przyjaciółki

co sprawia mi przyjemność w wykonywaniu tej czynności?

5. Wpisz te czynności w pierwszej ko lumnie, a potem odpowiednio w drugiej
kolumnie dopisz, co konkretnie sprawia
Ci przyjemność w wykonywaniu tej czynności.

znalezienie miejsca, zaplanowanie listy gości, dekoracji i jedzenia,
oddelegowanie konkretnych zadań
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CZĘŚĆ 2

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Przez kilka kolejnych ćwiczeń będziesz przeprowadzać wywiad z samą
sobą. Jeżeli chcesz, możesz też poprosić kogoś bliskiego, żeby zadawał
Ci pytania i zapisywał Twoje odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

Instrukcja obsługi

Sytuacja, która była dla mnie wyzwaniem:

1. Zastanów się nad sytuacją, która niedawno była dla Ciebie wyzwaniem i wpisz
jej nazwę w środku wykresu.
2. Zamknij oczy i odtwórz tę sytuację
w myślach.

co było w niej łatwe?

3. Zastanów się nad pytaniami umieszczonymi na wykresie. Wypisz dookoła odpowiedzi, które przychodzą Ci do głowy,
tak jak w przykładzie, tworząc mapę myśli.

co było w niej trudne?
kto/co było dla mnie wsparciem?

4. Jeżeli nie starczy Ci miejsca, użyj drugiej
strony kartki.

Przykład
wpisz nazwę tej sytuacji, która była wyzwaniem

co było w niej trudne?

jak sobie z tym poradziłam?

co było w niej dobre?
czy czegoś mnie to uczy?

wpisz nazwę tej sytuacji, która była wyzwaniem
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CZĘŚĆ 3

ETAP 1
1

dzień

Czego potrzebujesz?

sugerowany
czas wykonania
tej części

Przez kilka kolejnych ćwiczeń będziesz przeprowadzać wywiad z samą
sobą. Jeżeli chcesz, możesz też poprosić kogoś bliskiego, żeby zadawał
Ci pytania i zapisywał Twoje odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

Najlepsza porada, którą kiedykolwiek dostałam, to:

3 osoby, które mnie inspirują
osoba

co mnie w niej inspiruje?

3 osoby, które mają na mnie największy wpływ
czego mnie to uczy?

kto?

na co ma wpływ?

w jaki sposób ma na mnie wpływ?
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CZĘŚĆ 4

ETAP 1
2

dni

Czasem ciężko nam obiektywnie ocenić same siebie i nasze działania,
dlatego dobrze otworzyć się na zdanie innych. To nie tylko okazja
do zebrania informacji na swój temat i nauka przyjmowania ich takimi,
jakimi są, ale też możliwość spędzenia czasu z bliskimi w nieco inny sposób.

x3

sugerowany
czas wykonania
tej części

Instrukcja obsługi
1. Pomyśl o trzech osobach z Twojego
otoczenia, które Cię znają. Najlepiej jeżeli
będą to różne rodzaje znajomości
(np. rodzic, nauczycielka i przyjaciółka).

W czym jestem dobra?
z kim rozmawiałam?

Czego potrzebujesz?

min. 3 rzeczy, w których jestem dobra według tej osoby:

co mnie zaskoczyło w trakcie rozmowy?

2. Umów się z każdą z tych osób na spotkanie prosząc, żeby zastanowiła się,
jakie są Twoje mocne strony.
3. Spotkajcie się i dokładnie spisz rzeczy,
które usłyszysz. Dopytuj, jeżeli czegoś nie
będziesz pewna lub coś Cię zaskoczy.
4. Na koniec zapisz, jak czułaś się podczas
tych rozmów, jakie to dla Ciebie było? Łatwe, trudne, przyjemne, nieprzyjemne?

jak się czułam pytając
o to moich bliskich?
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CZĘŚĆ 5

ETAP 1
1

dzień

Masz czasem wrażenie, że siedzi w Tobie kilka czasem zaprzeczających sobie
osobowości? Nie ma w tym nic dziwnego - każdy z nas ma w środku bardzo
różne cechy. Niektóre z nich lubimy, niektórych wolelibyśmy się pozbyć,
ale najważniejsze, żeby mieć świadomość istnienia ich wszystkich.

Kim jestem?

Czego potrzebujesz?

sugerowany
czas wykonania
tej części

opcjonalnie

Instrukcja obsługi

Opcja w parze:

To ćwiczenie możesz wykonać na 2 sposoby
- indywidualnie lub z kimś w parze.

1. Znajdźcie wygodne miejsce do siedzenia, gdzie nikt nie będzie Wam przeszkadzał. Przygotujcie coś do pisania i stoper.

Opcja pracy indywidualnej:
1. Znajdź wygodne miejsce do siedzenia,
przygotuj coś do pisania, stoper i telefon, na
którym możesz nagrywać głos.
2. Nastaw stoper na trzy minuty i włącz nagrywanie.
3. Po włączeniu stopera przez następne trzy
minuty powtarzaj sobie w głowie pytanie
„Kim jestem?” i na głos odpowiadaj wszystko, co przyjdzie Ci do głowy.

2. Nastawcie stoper na trzy minuty.
3. Po włączeniu stopera przez następne
trzy minuty Twoja partnerka/partner cały
czas zadaje Ci pytanie „Kim jesteś?”, a Ty
na głos odpowiadaj wszystko, co przyjdzie Ci
do głowy.
4. Jeżeli skończą Ci się pomysły, pomyśl
o przedmiotach, abstrakcyjnych rzeczach,
żywiołach. Mów jak najwięcej określeń, nawet tych, które wydają Ci się głupie lub niedorzeczne.

4. Jeżeli skończą Ci się pomysły, pomyśl
5. Po skończeniu czasu wypiszcie wszystkie
o przedmiotach, abstrakcyjnych rzeczach,
żywiołach. Wymień jak najwięcej określeń, określenia, które pamiętacie. Możesz dodać
kolejne, jeśli będziesz miała nowe pomysły.
nawet te, które wydają Ci się głupie lub
niedorzeczne.
6. Po wypisaniu określeń podkreśl 6, które są
dla Ciebie najważniejsze i chcesz je zabrać
5. Po skończeniu czasu odtwórz nagranie
w swoją dalszą podróż.
i wypisz wszystkie wypowiedziane określenia. Możesz dodać kolejne, jeśli będziesz
7. Odwróćcie role i teraz Ty zadaj tej osobie
miała nowe pomysły.
pytanie „Kim jesteś?”, zapiszcie jej odpowiedzi. Niech Twój partnerka/partner też wy6. Po wypisaniu określeń podkreśl 6, które są
bierze 6 określeń, które chciałby/chciałaby
dla Ciebie najważniejsze i chcesz je zabrać
ze sobą zabrać.
w swoją dalszą podróż.

Przykład
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CZĘŚĆ 5

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Masz czasem wrażenie, że siedzi w Tobie kilka czasem zaprzeczających
sobie osobowości? Nie ma w tym nic dziwnego - każdy z nas ma w środku
bardzo różne cechy. Niektóre z nich lubimy, niektórych wolelibyśmy się
pozbyć, ale najważniejsze, żeby mieć świadomość istnienia ich wszystkich.

Mój zespół to:

Instrukcja obsługi
1. Teraz nadaj formę sześciu określeniom,
które wybrałaś w poprzednim ćwiczeniu narysuj ich karykatury i nadaj im śmieszne
imiona, w których też pojawi się cecha danej postaci. Niech każda z tych osób będzie bohaterem Twojej przygody. Narysuj
jak najwięcej szczegółów, które scharakteryzują tę osobę.
2. Jeśli masz na to ochotę, opowiedz
mamie, tacie, przyjaciółce czy siostrze
o swoich postaciach. Możesz śmiało opowiedzieć więcej o swoich osobach, niż
udało Ci się narysować. Daj się ponieść
wyobraźni!

Przykład
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CZĘŚĆ 6

ETAP 1
1
sugerowany
czas wykonania
tej części

Przed Tobą ostatnie ćwiczenie na etapie KIM JESTEM.
Po tygodniu mocnego doświadczania siebie i zadawania sobie ważnych
pytań, jesteś gotowa na stworzenie Mapy Siebie. Będzie to mapa lądów,
które do tej pory odkryłaś, Twoich doświadczeń, zasobów, rzeczy, które Cię
wspierają i wyzwań, które pojawiają się na Twojej drodze. Pamiętaj o tym,
że mapa będzie powiększała się przez całe Twoje życie i to od Ciebie zależy, jakie nowe tereny odkryjesz i w którą stronę zdecydujesz się pójść. Ale
o tym będziemy mówić więcej na kolejnym etapie naszej podróży.

Instrukcja obsługi
1. Wykonaj to ćwiczenie powoli i z uwagą.
Daj sobie na nie dużo czasu. Możesz robić
też przerwy i wracać do niego po kilku
dniach.

skorzystać
z części

skorzystać
z części

i części

i części

SCYZORYK

SŁOŃCE

jakie mam zasoby,
mocne strony,
co potrafię,
w czym jestem dobra?

co i kto mi sprzyja?
co i kto jest moim wsparciem?

skorzystać
z części

KOMPAS

skorzystać
z części

Czego potrzebujesz?

ZESPÓŁ

jakie jest moje motto,
ważne dla mnie rzeczy, porady,
co wyznacza mi kierunek?

2. Wydrukuj 4 następne strony Narzędziownika Zmapuj Siebie i sklej je odpowiednimi krawędziami. To będzie Twoja
Mapa Siebie.
2. Przygotuj post-ity. Najlepiej byłoby, gdybyś przygotowała karteczki w 7 różnych
kolorach.
3. Przeczytaj wszystkie kategorie pytań,
każdej z nich nadaj jeden kolor post-itów
i pisz tylko jedną odpowiedź na jednej karteczce.
4. Odpowiadając na pytania korzystaj
z poprzednich ćwiczeń, które robiłaś przez
ostatni tydzień.

jakie mam w sobie role?
jaki zespół osób
mam w sobie?

tu wpisz swoje imię

SZCZYTY
co jest dla mnie wyzwaniem?
co jest dla mnie trudne?

OAZA
co mi sprawia przyjemność?
co lubię robić?
kiedy czuję sie dobrze?

skorzystać
z części

POMOC
co mi pomaga radzić
sobie z wyzwaniami?
jakie mam strategie
na radzenie sobie z nimi?

i części

skorzystać
z części
i części

skorzystać
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ETAP 2

Jak się czujesz po pierwszym etapie podróży? Odkryłaś coś nowego?
Przypomniałaś sobie o czymś dawno zapomnianym? A może tylko
ugruntowałaś wiedzę o sobie? W jakimkolwiek punkcie teraz jesteś wierzymy, że udało Ci się stworzyć wspaniałą Mapę Siebie, która jest
świetną bazą do odkrycia nowych lądów.
Na tym etapie skupimy się na Twoich planach, marzeniach, aspiracjach, a także wprowadzimy Cię w może jeszcze nieco mglisty świat rynku pracy, zawodów teraźniejszości i przyszłości. Będziemy chciały połączyć to, jakie wizje siebie masz w głowie z tym, co oferuje Ci świat.

ETAP 2

Popracujemy nad tym, żebyś nie bała się tego, co przyniesie przyszłość, bo choć nie da się jej

czas:
tydzień

w pełni przewidzieć, to na pewno można się przygotować na różne ewentualności. W tej części
będziemy bardzo potrzebować Twojej kreatywności i szczypty szaleństwa - sama zobaczysz,
że pomogą nam w myśleniu o przyszłości.

część 1 - CHCĘ SPRÓBOWAĆ

- czas: 1 dzień

część 3 - NOWA RZECZ

- czas: 3 dni

część 2 - MAPA CELÓW

część 4 - BRAINSTORMING
część 5 - RYNEK PRACY

- czas: 1 dzień
- czas: 1 dzień

- czas: 1 dzień
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CZĘŚĆ 1

ETAP 2

1

dzień

Na pewno wiele razy miałaś w głowie myśl: „Chciałabym tego spróbować, zobaczyć jak to jest”, ale z jakiegoś
powodu nigdy tego nie zrobiłaś. Pomyśl teraz o różnych pomysłach na aktywności, które miałaś w swoim życiu.
Co to było? To mogą być rzeczy duże, małe, trudne albo proste - samodzielne zrobienie sushi, pójście na karaoke,
uśmechnięcie się do kogoś na ulicy albo napisanie artykułu do magazynu. A może kiedyś spotkałaś kogoś albo
czytałaś o kimś, kto jeździł na deskorolce i pomyślałaś sobie: „Też bym tak chciała!”.
ce, a w Twojej głowie pojawiła się wizja Ciebie z płótnem i farbami? Cokolwiek to było - skup się na tym w pełni.

sugerowany
czas wykonania
tej części

Czego potrzebujesz?

Rzeczy, których chciałabym spróbować to:

Instrukcja obsługi
1. Zastanów się nad rzeczami / aktywnościami, których kiedykolwiek chciałaś
spróbować. Postaraj się czerpać z różnych
obszarów i zakresów trudności. Przypomnij sobie miejsca, które chciałaś odwiedzić, osoby, które robią coś, co podziwiasz
albo sytuacje z życia codziennego, których nigdy nie próbowałaś. Przypomnij też
sobie aktywności, o których myślisz, że nie
są dla Ciebie, a jednak z jakiegoś powodu
coś Cię do nich ciągnie.
2. Wypisz wszystkie, nawet najgłupsze pomysły, które przychodzą Ci do głowy używając do nich post-itów. Jeden post to jeden pomysł. Naklej je obok. Nie ograniczaj
się w ilości, im więcej tym lepiej.
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CZĘŚĆ 1

ETAP 2

Czego potrzebujesz?
Masz już listę różynch aktywności, których chciałabyś spróbować. Spróbujmy znaleźć sposób, żeby uporządkować Twoje pomysły. Niektóre z wypisanych rzeczy są trudne w realizacji, wymagają dużo czasu, przygotowań
albo zasobów. Są też te łatwe do zrobienia, takie które możesz wykonać bez specjalnych przygotowań albo dość
szybko. Inny sposób patrzenia na zadania to jaki mają one wpł yw na Twoje życie. Czy masz wrażenie, że jeśli ich
spróbujesz, to dostaniesz w zamian dużo, a może nie zmieni się zbyt wiele? Jak myślisz i jak czujesz? Odpowiedź
na to pytanie będzie bardzo subiektywna, bo tylko Ty wiesz, co to dla Ciebie znaczy „wpływ na moje życie”.
Zastanów się, co teraz jest dla Ciebie wartościowe, a nie, co może się takie stać za 10 lat. Jesteśmy w tu i teraz.

DUŻY WPŁYW NA MOJE ŻYCIE

Instrukcja obsługi
1. Zbierz pomysły wypisane na post-itach
w poprzednim zadaniu i wklej je w tabelę
na kolejną stronę.
2. Najpierw spójrz na poziomą oś - zastanów się, czy ta aktywność jest trudna czy
łatwa do wykonania, im bliżej krawędzi
kartki (lewej lub prawej), tym łatwiejsze lub
trudniejsze jest dane zadanie.
3. Następnie spójrz na pionową oś i pomyśl, jaki wpływ na Twoje życie będzie
miało spróbowanie danej aktywności.
4. Teraz naklej post-it w tym miejscu, który
odpowiada zarówno kategorii łatwe-trudne, jak i kategorii duży wpływ-mały wpływ.

ŁATWE DO ZREALIZOWANIA

TRUDNE DO ZREALIZOWANIA

MAŁY WPŁYW NA MOJE ŻYCIE
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CZĘŚĆ 1

ETAP 2

DUŻY WPŁYW NA MOJE ŻYCIE

ŁATWE DO ZREALIZOWANIA

TRUDNE DO ZREALIZOWANIA

MAŁY WPŁYW NA MOJE ŻYCIE
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CZĘŚĆ 1

ETAP 2

W tabeli, do której wkleiłaś swoje pomysły, są 4 główne pola:

3 - rzeczy łatwe / szybkie / nie wymagające wysiłku, które będą miały mały wpływ
na jakość Twojego życia, ale prawdopodobnie dadzą Ci przyjemność. Warto

1 - rzeczy, które są łatwe do zrobienia i mają duży wpływ na Twoje życie. Czyli

płacisz małą cenę i dostajesz dużą nagrodę. To rzeczy, za które warto zabrać się

o nich nie zapominać, bo przecież nie wszystko robimy po to, żeby mieć jakiś zysk.

uzyskasz duży efekt.

4 - rzeczy trudne, do kórych potrzebujesz dodatkowych zasobów, które nie popra-

2 - rzeczy, które wymagają od Ciebie pracy / czasu / wysiłku, ale w zamian za to

na nie swój czas i wysiłek, skoro nie dostaniesz w zamian zbyt wiele? Nie rezygnuj

od razu, bo nie musisz włożyć w nie dużo pracy, a prawdopodobnie dość szybko

wią znacząco jakości Twojego życia. Zastanów się, czy chcesz poświecać

będą miały duży wpływ na jakość Twojego życia. Czyli płacisz dużą cenę i dosta-

z nich całkowicie, ale wróć do nich za jakiś czas.

w których potrzebna jest Ci wytrwałość i plan. Ale satysfakcja i nagroda są

Co myślisz o swoich pomysłach? Udało Ci się je nieco poukładać?

jesz dużą nagrodę. To tyczy się szczególnie sporych pomysłów i projektów,
ogromne, więc warto się za nie zabrać!

DUŻY WPŁYW NA MOJE ŻYCIE

MAŁA CENA
-->
DUŻA NAGRODA

ŁATWE DO ZREALIZOWANIA

MAŁA CENA
-->
MAŁA NAGRODA

1 2
3 4

DUŻA CENA
-->
DUŻA NAGRODA

TRUDNE DO ZREALIZOWANIA

DUŻA CENA
-->
MAŁA NAGRODA

MAŁY WPŁYW NA MOJE ŻYCIE
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CZĘŚĆ 2

ETAP 2

3

dni

cza ono wyjście z poza naszej strefy komfortu, wejście w zupełnie nowe środowisko albo niepewność, jak sobie
z tym poradzimy. Ale tylko w taki sposób jesteśmy w stanie sprawdzić, co nam się podoba i co sprawia nam przyjemność. W ten sposób stajemy się testerkami swoich pomysłów i dajemy im potencjał na to, żeby nas czegoś
nauczyły. Naukę możemy czerpać zarówno z sytuacji, w których okaże się, że ta rzecz sprawia nam przyjemność,
a może nawet już jesteśmy w niej dobre, ale tak samo dużą lekcją jest przypadek, gdy dowiemy się, że coś jednak
nie jest dla nas. Takich sytuacji nie traktuj jak porażki, ale jako ważną lekcję. Ile nowej wiedzy o sobie!

sugerowany
czas wykonania
tej części

Czego potrzebujesz?

Nowa rzecz, której nigdy nie robiłam, a której spróbuję w ciągu najbliższych 3 dni, to:
Instrukcja obsługi
1. Wróć do tabeli w części CHCĘ SPRÓBOWAĆ, na której umieściłaś swoje pomysły.
2. Wybierz z nich 1, który zrealizujesz w ciągu
najbliższych 3 dni.
3. Powodzenia!
Co było dla mnie PRZYJEMNE
w tym doświadczeniu?

Co było dla mnie WYZWANIEM
w tym doświadczeniu?

Czego się NAUCZYŁAM o sobie?

Co mi POMOGŁO poradzić sobie z tym wyzwaniem?

4. Po spróbowaniu nowej rzeczy, wypełnij
tabelkę poniżej.
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CZĘŚĆ 3

ETAP 2

1
dzień
Mapa celów ma za zadanie pokazać Ci, że Twoja przyszłość to nie tylko praca. Chcemy, żebyś uświadomiła sobie jakie
są Twoje różne cele i marzenia, a potem zwizualizowała je. To ćwiczenie wymaga czasu i skupienia, zaplanuj je. Zrelaksuj się,
otocz niepotrzebnymi gazetami albo wydrukowanymi wycinkami i powoli przechodź od punktu do punktu myśląc o sobie.
Wybieraj te obrazki, które podpowiada Ci intuicja. Ważne jest, aby ta mapa była zgodna z Twoimi pragnieniami. Nie mogą
się tam znaleźć rzeczy, których ktoś od nas wymaga albo uważa, że są dla nas dobre. To Twoja mapa, Twoje marzenia i cele,
Twoje życie. To Ty bierzesz odpowiedzialność za to, co się wydarzy.

sugerowany
czas wykonania
tej części

Czego potrzebujesz?

Przykład

4 bogacto, obfitość

9

sława, reputacja

2

partnerstwo, związki

Instrukcja obsługi
1. Przygotuj dużo wycinków z gazet
i/lub kredki.

3 rodzina

5

8 wiedza, kontemplacja

1

2. Wydrukuj 2 kolejne strony i sklej je
ze sobą.

zdrowie, harmonia

7

dzieci, kreatywność

kariera, droga życiowa

6

podróże, przyjaciele

3. Idąc od punktu 1 do 9 - spójrz na fragmenty gazet, które masz i wybierz te, które Twoim zdaniem pasują do Twojej wizji
danego punktu. Wyklej pola wycinkami lub
narysuj coś w nich. To mogą być obrazki,
symbole, krótkie zdania albo słowa. Idź za
intuicją, zatrzymaj się przy każym obszarze
i spokojnie zastanów, co dla Ciebie znaczy.
4. Zrób to powoli i uważnie, daj sobie tyle
czasu, ile potrzebujesz.

Projekt innowacyjny ZMAPUJ SIEBIE realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie,
wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”,
www.transferhub.pl.

28

CZĘŚĆ 4

ETAP 2

1
dzień
Na pewno nie raz musiałaś zrobić w szkole burzę mózgów na jakąś prezentację albo projekt. Czy miałaś jednak
okazję poznać zasady tzw. brainstormingu? Chętnie Ci je przybliżymy, zanim przejdziesz do kolejnego ćwiczenia.
Kilka zasad zanim zaczniemy:
1. Wstrzymuj się z osądzaniem.
Nie wiadomo, czy pozornie najgłupsza idea nie zaprowadzi Cię do wspaniałego rozwiązania!

sugerowany
czas wykonania
tej części

Czego potrzebujesz?

2. Pozwól sobie na szaleństwo.
Nie ograniczaj swojego myślenia dostępnymi materiałami albo technologiami - niech na Twojej kartce burzowo-myślowej pojawi się wszystko, co tylko pojawi się w głowie.
3. Nie bój się budować na pomysłach innych.
Staraj się nie szukać zbędnych „ale”, a raczej skup się na rozwijaniu istniejących idei.
4. Jeśli pracujesz w zespole - bądźcie uważni na to, co mówi druga osoba i nie przerywajcie sobie.
Pełne skupienie na szukaniu rozwiązań może Wam przynieść ciekawsze rezultaty.
5. Rysuj!
Wykorzystaj postity, rozklejaj je wokół siebie, pisz na nich, ale i szkicuj pomysły. I naprawdę nie martw się, że daleko
Ci do Van Gogha - przecież o nie o to chodzi!
6. Stawiaj na ilość.
Brzmi dziwnie? Zawsze wszyscy mówią o jakości? Przy burzy mózgów spróbuj inaczej! Im więcej wymyślisz, tym
będziesz miała szerszy wybór. Daj się ponieść i nie ograniczaj siebie. Znajdź w sobie wewnętrzne, super kreatywne
dziecko!

Instrukcja obsługi
1. Wypisz wszystkie zawody, które przychodzą Ci do głowy, kiedy myślisz o sobie.
2. Spójrz na MAPĘ SIEBIE z Etapu 1, przeanalizuj to, co tam widzisz i wypisz kolejne
zawody, które łączą cechy tam ujęte.
3. Przejdź przez ćwiczenia, które zrobiłaś
na Etapie 2 - CHCĘ SPRÓBOWAĆ i MAPA
CELÓW i wypisz zawody, które przychodzą
Ci do głowy na ich podstawie. Zapomnij,
że zastanawiasz się nad sobą, wypisuj
wszystko, na co wpadniesz na podstawie
tych ćwiczeń.
4. Teraz dopisz najbardziej szalone
i dziwne pomysły zawodów, które pojawiają Ci się w myślach.

Teraz rozpoczniesz burzę mózgów dotyczącą siebie i swojej przyszłości. Jeżeli chcesz, możesz zaprosić do niej
jedną lub więcej osób ze swojego otoczenia. Optymalna ilość osób w burzy mózgów to max. 6.
Przeczytaj instrukcję i do dzieła! Przeprowadź burzę mózgów zapisując 1 pomysł na 1 post-icie, naklejając
je na następnej kartce dookoła postaci, która reprezentuje Ciebie.

5. Wypisz wszystkie pomysły, których się
wstydzisz i wolałabyś ich nikomu nie pokazywać (nam też nie będziesz musiała!).
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ETAP 2

1
dzień
sugerowany
czas wykonania
tej części

hasłem kryje, jakie wyzwania, trendy, a przede wszystkim - jakie możliwości dla nas. Wprowadzimy Was nieco w ten świat.
Przygotuj się do życia, nie do rynku pracy.

Jedną z podstawowych cech współczesnego rynku pracy jest jego elastyczność. Oznacza to, że nie da się przewidzieć, jakie
zawody będą istnieć za 5-10 lat, a jakie nowe powstaną. Jaki to ma wpływ na Ciebie? Przede wszystkim taki, że często lepiej
skupić się na rozwijaniu kompetencji ułatwiających życie, a nie tych skupionych na zdobyciu dobrej pracy. Jest szereg cech,
na które już teraz stawia się szukając pracowników, a są to m.in. kreatywność, krytyczne myślenie, kompleksowe rozwiązywanie
problemów, zarządzanie ludźmi, organizacja pracy czy inteligencja emocjonalna. Do tego warto dołożyć pracę nad asertywnością, przedsiębiorczością, ale i dbaniem o swoje zdrowie i umiejętność odpoczywania. Skupienie się na rozwijaniu właśnie
tych kompetencji może doprowadzić Cię do wymarzonej, może jeszcze nienazwanej pracy, a przede wszystkim - do stabilnego
i satysfakcjonującego życia. Czy to nie jest najważniejsze?
Świat ciągle się zmienia, bądź otwarta na tę zmienność.

Nie chodzi o to, żeby co 3 lata się przebranżawiać i totalnie zmieniać wszystkie swoje nawyki. Chodzi o zrozumienie, że zarówno
nasza rzeczywistość, jak i rynek pracy są nastawione na zmiany i rozwój . Stety niestety - i my temu podlegamy.
Warto rozwinąć w sobie elastyczność i nie patrzeć na świat jak na listę istniejących zawodów, z których musisz wybierać.
Bądź otwarta na to, że Twoja wymarzona profesja może się totalnie przekształcić, choćby z uwagi na technologizację, o której
kilka słów poniżej, a wtedy i Ty będziesz musiała znaleźć dla siebie nową drogę. Przerażające? Niepotrzebnie! Podejdź do tego
jak do gry, w której możesz przekształcać się i ciągle rozwijać przechodząc na kolejne poziomy.
Nie uciekniemy od technologizacji, także postarajmy się ją oswoić.

Czego potrzebujesz?

Instrukcja obsługi
1. Do karty ZAWODY dopisz takie, które
jeszcze nie istnieją, a mogłyby łączyć
te Twoje cechy, które poznałaś podczas
2 Etapu Narzędziownika ZMAPUJ SIEBIE.
Łącz różne swoje umiejętności, mocne
strony, zainteresowania i zasoby tworząc
zupełnie nowe zawody i nadając
im nazwy.

Z badań wynika, że 65% osób urodzonych po 2007 roku będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiąże się
to m.in. z tym, że technologie powoli zastępują niektóre zadania, w perspektywie - niektóre profesje. Jaki to ma na nas wpływ?
Przede wszystkim, tak jak wspominałyśmy w punkcie pierwszym - znów wraca się do rozwijania kompetencji miękkich. Z kolejnej strony, rozwija się idea cyfrowego nomadyzmu, która polega na nastawieniu na pracę dla siebie i na siebie, pracy zdalnej,
elastycznej i nastawionej na rozwój osobisty. Oznacza to też, że żyjemy w coraz bardziej transparentnym świecie, w którym
tajemnica i prywatność odchodzą do lamusa (tak jak i to określenie!).

2. Idź na całość i na ilość!

Zastanów się, czy praca ma być Twoją pasją.

4. Zrób research dotyczący istniejących
i powstająych zawodów w internecie
i w swoim otoczeniu. Dopisz kolejne, które
uznasz za ciekawe.

Nie, zdecydowanie nie twierdzimy, że tak być musi. Możesz połączyć pracę z pasją, a możesz też swoje zainteresowania rozwijać po godzinach w biurze. Najważniejsze to jednak dopasować pracę do Twoich potrzeb. I powtarzaj sobie jak mantrę, że nie
chodzi o robienie rzeczy dobrze, a o robienie dobrych rzeczy!

3. Sprawdź kolejną stronę z różnymi zawodami, które według badań powstaną
w ciągu następnych kilku lat. Czy któreś
z nich mogą się znaleźć na Twojej karcie
ZAWODY?

Sprawdź listy istniejących zawodów.

Linki, ktore mogą być przydatne:
https://willrobotstakemyjob.com/ https://www.studia.net/zawody-przyszlosci/3134-rynekpracy2020
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/blog-naukowy/5915-simplicity-designer-poszukiwany
wodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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MANAGERKA ŚMIERCI WIRTUALNEJ

TERAPEUTKA ROBOTÓW

DORADCZYNI ANTY-SZKOLNA

PROJEKTANTKA MODY DLA ROBOTÓW

ZŁOTA RĄCZKA DO DRUKAREK 3D

DORADCZYNI DOBORU CECH CHARAKTERU

WYRÓWNYWACZKA FLORY BAKTERYNEJ

SPECJALISTKA DS. REINTEGRACJI W SIECI

SPECJALISTKA OD WIRTUALNEGO DETOKSU

FARMERKA ORGANÓW

FIRMOWA ANTYOGARNIACZKA

MIEJSKA PASTERKA

PROJEKTANTKA SYNTETYCZNYCH PROTEIN

OPERATORKA ROBAKÓW NA WYSYPISKU ŚMIECI

OŻYWACZKA WYMARŁYCH GATUNKÓW

DORADCZYNI DS. ZWIĄZKÓW MIĘDZY ANDROIDAMI

ARCHITEKTKA POŁĄCZEŃ NERWOWYCH

SPECJALISTKA DS. TRANSFERU UMYSŁU

DYSPOZYTORKA DRONÓW CYWILNYCH

KURIERKA DYPLOMACJI

INŻYNIERKA KONTROLI POGODY

CHIRURŻKA POWIĘKSZENIA PAMIĘCI

PROJEKTANTKA CYBORGÓW

INŻYNIERKA TRANSCZŁOWIECZA

PRZEWODNICZKA PO KOSMOSIE

PROGRAMISTKA GENÓW

PRAWNICZKA ETYKI
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ETAP 3

Jak czujesz się po drugim etapie Narzędziownika? Masz przed sobą
wachlarz różnych mniej lub bardziej realnych pomysłów na scenariusze swojej przyszłości? Czujesz się nieco przytłoczona? Spokojnie,
to bardzo dobre objawy. To znaczy, że dałaś z siebie wszystko i puściłaś wodze fantazji. Przechodzimy do Etapu 3!
ETAP 3

Trzeci etap pomoże Ci nałożyć filtry na różne opcje, które widzisz i wybrać kilka
z nich. Potem pokażemy Ci, w jaki sposób możesz je przetestować w prosty, tani (często darmowy!) sposób. To moment skupienia się na tym, czego naprawdę chcesz
i próby podjęcia pierwszych kroków, żeby zbliżyć się do Twoich wizji.

czas:
tydzień
część 1 - PASJA A PRACA ,
FILTR OPCJI

- czas: 1 dzień

TESTOWANIE

- czas: 1 dzień

KARTA TESTOWANIA

- czas: 3 dni

część 2 - EKSPERYMENTY,
część 3 - EKSPERYMENT,
część 4 - MENTORING

część 5 - PODSUMOWANIE

- czas: 1 dzień

Nie oczekujemy od Ciebie, że przebiegniesz maraton w pogoni za swoimi marzeniami - ten pierwszy, nawet najmniejszy krok, który wykonasz sprawdzając wybrany
scenariusz będzie ogromnie ważny. Na tym etapie sprawdzisz, czy zawód, o którym
myślisz, ma szansę sprawić Ci przyjemność bądź czy właśnie w tym kierunku chcesz
się rozwijać. Potraktuj ten etap jako ekscytującą przygodę poznawania nowych lądów, które, jeśli tylko tego chcesz, mogą już wkrótce stać się Twoją rzeczywistością.

- czas: 1 dzień

35

CZĘŚĆ 1

ETAP 3

1
dzień
Czy pasja musi stać się naszą pracą, abyśmy były szczęśliwe? A może wolisz nie łączyć swoich zainteresować z zawodem i rozwijać je po wykonanych obowiązkach? Warto zrozumieć, którą ścieżkę podświadomie czujesz bardziej,
bo to bardzo ułatwi Ci podejmowanie decyzji co do swojej przyszłości.

sugerowany
czas wykonania
tej części

Czego potrzebujesz?

Instrukcja obsługi
1. Wróć do karty ZAWODY, którą
stworzyłaś w Etapie 2. Przeczytaj raz
jeszcze pomysły, na które wtedy
wpadłaś. Dopisz kolejne, jeżeli przyjdą
Ci do głowy.
2. Włącz nagranie PASJA A PRACA,

które dostałaś w formie audio.

2. Po przesłuchaniu zrób notatki
poniżej.
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Czego potrzebujesz?

w Etapie 2. Na kolejnych stronach znajdziesz 3 koła - „Chcę być dobra w”, „Co mnie kręci” i „Za co rynek pracy mi
zapłaci”. Przeczytaj instrukcję, żeby dowiedzieć się, jak mogą Ci pomóc w uporządkowaniu pomysłów z Etapu 2.

Instrukcja obsługi
1. Przy każdym z pomysłów, które wpisałaś na post-itach na karcie ZAWODY zastanów się, czy możesz
go umiejscowić w 1, 2, a może
we wszystkich 3 okręgach.

-> Jeżeli Twój pomysł jest czymś,
w czym chcesz lub jesteś dobra, ale
nie kręci Cię i rynek pracy Ci za to nie
zapłaci - naklej post-it w punkcie 1.

co mnie

2

1+2

-> Jeżeli Twój pomysł jest czymś w
czym chcesz lub jesteś dobra, kręci
Cię to i rynek pracy Ci za to zapłaci naklej post-it w punkcie 1+2+3., czyli
na samym środku.

2+3
1+2+3

1
DOBRA w

-> Jeżeli Twój pomysł jest czymś,
w czym chcesz lub jesteś dobra, rynek
pracy Ci za to zapłaci, ale nie kręci Cię
to - naklej post-it w punkcie 1+3.

3
za co rynek pracy

1+3

itd.
2. Masz już wnioski z poprzedniego ćwiczenia i wiedzę, czy chcesz, żeby Twoja
praca stała się Twoją pasją. Teraz
pomysłów są dla Ciebie interesujące w kontekście Twojego przyszłego
zawodu. Chcesz łączyć wszystkie 3
aspekty? A może tylko „Chcę być dobra w” i „Za co rynek pracy mi zapłaci”i nie łączyć pracy z pasją? Wybór nale
ży do Ciebie i pamiętaj - nie ma jednej
dobrej odpowiedzi!
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ETAP 3

1
dzień
Warto testować swoje założenia w szybki i tani sposób, a pomysły traktować jak eksperymenty do przeprowadzenia. Dzięki temu zrzucamy niepotrzebny ciężar z naszych planów i zabezpieczamy się przed konsekwencjami źle
podjętych decyzji. Dlatego zachęcamy Cię do potraktowania tej części jako odkrywania nowych lądów na Twojej
mapie siebie. Kto wie - może znajdziesz tu jakieś cenne skarby? Przefiltrowałaś swoje pomysły, zastanowiłaś się
nad Twoją własną definicją relacji pomiędzy pracą i pasją. Teraz czas zdecydować, które z opcji chcesz zamienić
w Twoje własne eksperymenty.

sugerowany
czas wykonania
tej części

Czego potrzebujesz?

Przykład
Instrukcja obsługi
EKSPERYMENT nr 1

1. Kierując się swoją intuicją i korzystając z poprzedniego ćwiczenia,
wybierz 3 zawody, które chcesz przetestować w najbliższym czasie
i wypisz je poniżej.

EKSPERYMENT nr 2

EKSPERYMENT nr 3
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Czego potrzebujesz?

Jak przestestować możliwe scenariusze przyszłości?
No dobrze. Jesteśmy w momencie, w którym masz kilka pomysłów na to, kim chcesz być. Sugerujemy Ci, żebyś przed rzuceniem się na głęboką wodę 5-letnich studiów bądź od razu rozpoczęciem pracy, przetestowała
je i sprawdziła, czy naprawdę są dla Ciebie. Jak to zrobić? Zainteresuj się tematem, zrób research, porozmawiaj
z kimś, kto wykonuje ten zawód. Sposobów jest cała masa.

Instrukcja obsługi
1. Zastanów się nad sposobami,
w jakie możesz przetestować swoje
pomysły i wypisz je w polach
po lewej.

2. Postaraj się wymyslić jak najwięcej sposóbów - mogą być zarówno
bardzo proste, jak i bardziej skomplikowane. Jeżeli zabraknie Ci miejsca,
wypisz je na odwrocie.
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4. Idź na konferencję / wydarzenie
Często organizowane są konferencje bądź wydarzenia skupione na danym temacie

naukowym, zawodowym czy kulturalnym. Warto brać w nich udział, bo jest to skupisko ciekawych ludzi, ogromnej wiedzy i dużych pokładów inspiracji.

Nasze propozycje na Twój własny eksperyment:
1. Obejrzyj TEDtalk
TEDtalki to krótkie maksymalnie 20-minutowe wykłady na różne tematy, które dostępne

Przykłady konferencji, wydarzeń i festiwali:
Festiwal Łódź Design o projektowaniu
http://www.lodzdesign.com/

są z polskimi napisami. Możesz sprawdzić, czy interesują Cię nowe strategie walki z ra-

http://tiff.wroc.pl/en/

https://www.ted.com/

5. Zrób staż / znajdź wolontariat

2. Znajdź kanał na YouTube

Podoba Ci się działanie jakiejś organizacji bądź festiwalu? Najpewniej możesz ich

Jest dużo kanałów prowadzonych przez ludzi, którzy opowiadają o swoim zawodzie

ka nauczyć się funkcjonowania danej instytucji czy wydarzenia. Poznasz dużo ludzi

do nich osobiście i zadać kilka pytań. Blogerzy i vlogerzy dostarczają obecnie ogromnie

okazji - może utorujesz sobie drogę do zostania w danym miejscu na dłużej?

kiem, sposoby uprawiania ryżu w Azji czy edukacja alternatywna.

bądź pasji. Możesz poznać ich punkt widzenia na daną sprawę, może nawet napisać

dużo informacji na przeróżne tematy -sęk tylko w tym, żeby wiedzieć, czego się szuka.
Przykłady kanałów na YT, które mogą Cię zainteresować:

wesprzeć zaczynając staż bądź wolontariat. To najprostsza ścieżka, żeby od środinteresujących się podobnymi tematami, nauczysz się wielu nowych rzeczy, a przy

6. Mentoring i job shadowing

Cohabitat - kanał o życiu w zgodzie z naturą

Znajdź osobę, która wykonuje zawód, o którym myślisz, umów się z nią na kawę i po-

Kasia Gandor - kanał o nauce w przystępny sposób

pracy z tą osobą i zaobserwowanie w praktyce, jak wygląda jej zawód. To bardzo

https://www.youtube.com/channel/UCC3efxA8TnH7UNDgFXI99cg

rozmawiaj o tym, jak wygląda jej praca. Kolejną opcją jest spędzenie jednego dnia

https://www.youtube.com/channel/UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ

praktyczne podejście do tematu, warto spróbować!

https://www.youtube.com/user/elementarzprojektant

7. Zrób kurs online

3. Znajdź grupę na Facebooku

Chcesz spróbować projektowania stron bądź odrestaurowywania mebli, ale miesz-

Na pewno ogarniasz różne nowinki na Facebooku i należysz do kilku grup na tym porta-

będziesz mogła przyswoić sobie najprostsze techniki interesującej Cię zajawki bez

Element Talks - kanał o projektowaniu

kasz daleko od tego typu działań? Z pewnością znajdziesz kurs online, dzięki któremu

lu. Dzięki temu wiesz, że ludzie tworzą grupy znajomych i nieznajomych, w których łączą

wykładania na nią olbrzymich nakładów pieniędzy.

lach, stażach, warsztatach czy wolontariatach. Warto podłączyć się pod taką grupę,

Przykłady portali z kursami:

je pasje, plany, a czasem - w których informują się o różnych wydarzeniach, festiważeby być na bieżąco i wiedzieć, co dzieje się w Twoim mieście i okolicy.

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/

https://edu.google.com/openonline/
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8. Idź na warsztaty
Jeśli masz możliwość - idź na warsztaty z danego tematu. Zawsze dobrze bezpośrednio
spotkać się z ludźmi, którzy mogą Cię czegoś nauczyć.
9. Napisz artykuł / Czytaj portale
Jest sporo portali, do których możesz napisać artykuł o tym, w jakim momencie jesteś, co Cię interesuje albo czego się boisz. Takie zrzucenie z siebie emocji jest bardzo wyzwalające, a co więcej - będziesz zaskoczona, jak dużo jest osób będących

w podobnej sytuacji. Przeczytaj też to, co inni mają do powiedzenia bądź co czują.
Polecamy:

http://szajnmag.pl

http://mamyglos.com
10. Zrób własny projekt
Masz pomysł na inicjatywę lub konkretne działanie i chciałabyś je zrealizować? Wiesz,

że istnieją organizacje, które mogą wesprzeć Cię w zbudowaniu zespołu, zrobieniu wła-

nie swoich sił w pracy zespołowej, kierowaniu grupą czy po prostu - znalezieniu bratnich dusz i spędzeniu razem świetnego czasu.
https://zwolnienizteorii.pl/

https://challenges.openideo.com/challenge
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4. Bądź naturalna i swobodna.

Nie przeprowadzasz ze swoją mentorką wywiadu, ale chcesz z nią porozmawiać,
Jednym ze sposobów sprawdzania, czy dany zawód jest czymś, co może mnie krę-

cić, jest spotkanie z osobą, która go wykonuje. W ZMAPUJ SIEBIE takie osoby nazywami
mentorkami. Jak się za to zabrać? Najpierw poszukaj kobiety, która pracuje w zawo-

dzie bądź obszarze, o którym myślisz. Może być to osoba z Twojego otoczenia, znajo-

ma Twoich bliskich albo osoba, o której czytałaś w internecie. Spróbuj zdobyć do niej
kontakt - mail lub telefon. Nie zrażaj się, jeżeli nie uda Ci się z skontaktować, poszukaj

wtedy kogoś innego. Po skontaktowaniu się z tą osobą, opowiedz jej o swojej sytuacji,

mówiąc, że chcesz porozmawiać z kimś, kto wykonuje zawód, o którym myślisz. Spróbuj umówić się z nią na kawę lub na rozmowę przez Skype/Messenger/Facetime.

Przed spotkaniem dowiedz się jak najwięcej o swojej rozmówczyni. Poszukaj informacji
w internecie albo popytaj osób, które ją znają. Warto dowiedzieć się trochę wcześniej,

czym konkretnie zajmuje się wybrana mentorka, jakie ma doświadczenia albo osiągnięcia. Może uda Ci się dokopać do jej ścieżki edukacyjno-zawodowej? Nie o wszyst-

kim jest tona materiału w Internecie, także nie zawsze uda Ci się zebrać książki o danej

osobie, ale jakakolwiek wiedza zebrana przed spotkaniem będzie ogromną pomocą. Będziesz miała poczucie, że jesteś do niego przygotowana. Będziesz zaskoczona,

jak wiele osób jest gotowych podzielić się swoim doświadczeniem!

bo interesuje Cię jej doświadczenie. Nie czytaj z kartki! Nie zadawaj pytań jak w ulicznej ankiecie, ale postaraj się, aby pojawiały się w rozmowie naturalnie.
5. Zacznij od przedstawienia się.

Opowiedz o sobie, swojej sytuacji, planach, jakie masz i swoich oczekiwaniach

względem tej rozmowy.
6. Bądź szczera.

Możesz opowiedzieć mentorce o swoich lękach, wątpliwościach i niepewności, ona

prawdopodobnie była kiedyś w tym samym miejscu co Ty, więc na pewno Cię zrozumie, a dzięki Twojej szczerości będzie w stanie lepiej Ci doradzić.
7. Dopytuj o rzeczy, które są dla Ciebie interesujące.

Dopytuj o te wątki, które Cię interesują albo czujesz, że szczególnie Cię nurtują. Lepiej
jest pominąć kilka przygotowanych pytań, a pogłębić te sprawy, które naprawdę

są dla Ciebie istotne.

8. Masz prawo nie wiedzieć i nie rozumieć.

Jeżeli nie rozumiesz czegoś, o czym opowiada mentorka, możesz o to zapytać.

Ona jest po to, żeby wyjaśnić Ci wszystkie trudne lub niejasne dla Ciebie kwestie.
Porady przed spotkaniem:

9. Ustalcie czas.

Na początku rozmowy ustal z mentorką, ile ma dla Ciebie czasu i miej w pobliżu

1. To spotkanie jest dla Ciebie.

zegarek, żeby tego pilnować.

brana przez Ciebie mentorka daje Ci swój czas, a Ty postaraj się wyciągnąć z niego

10. Nie pospieszaj, ale też nie przeciągaj rozmowy.

Spotkanie z mentorką ma dać Ci lekcję, informacje, być przyjemne i pożyteczne. Wy-

jak najwięcej.

2. Znajdź właściwe miejsce.

Podczas spotkania lub rozmowy bądź w miejscu, w którym będziesz czuła się swobodnie, nikt nie będzie Ci przeszkadzał i będzie tam cicho.
3. Bądź zainteresowana.

Miej w sobie ciekawość i otwartość na swoją mentorkę.

Spotykacie się, żeby swobodnie porozmawiać, więc nie musicie pędzić przez wątki,

ale pamiętaj też o ustaleniu końca rozmowy. Jeżeli spotkanie będzie Wam dobrze

szło, a Ty będziesz czuła, że chcesz dłużej porozmawiać z mentorką, zapytaj, czy chce
już kończyć, czy może ma jeszcze czas albo czy możecie umówić się na inny termin.
11. Zrób notatki zaraz po rozmowie.

Jeżeli nie spiszesz wniosków i obserwacji po rozmowie, dość szybko możesz je zapo-

mnieć, więc polecamy Ci nie zwlekać z notowaniem,
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CZĘŚĆ 3

ETAP 3

Czego potrzebujesz?

Wybierz jeden z eksperymentów, który zaczniesz testować jako pierwszy już od dziś:

Instrukcja obsługi
1. Wróć do karty EKSPERYMENTY, na której
wypisałaś 3 pomysły, które chcesz przetestować.
2. Wybierz jeden z nich - dziś rozpoczniesz
jego testowanie. Wpisz go we właściwym
polu.
3. Zaplanuj 3 sposoby, w jakie przetestujesz swój wybrany eksperyment.

Wybierz 3 sposoby, w jakie przetestujesz swój eksperyment (gorąco zachęcamy, aby jednym z nich był mentoring!):
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CZĘŚĆ 3

ETAP 3

Czego potrzebujesz?

Testowanie zakłada, że eksperyment może dać nam wynik negatywny i jest to tak samo wartościowa wiedza jak
wtedy, gdy okazuje się, że nasz pierwotny pomysł sprawdził się. Testując możliwe scenariusze warto jest zaplanować kolejne kroki, a po każdym z nich zadecydować, czy chcemy testować dalej. Na kolejnej karcie „Karta testowania” zaplanuj kolejne działania, które podejmiesz testując wybrany zawód.

Przykład

Instrukcja obsługi
1. Rozpocznij od pierwszego kroku wraz
z datą jego wykonania. Jego opis powinien być jak najdokładniejszy, tak żebyś
była pewna, że został wykonany w 100%.
2. Rozpisz w ten sposób co najmniej
5 kroków, które planujesz zrobić w najbliższym czasie.
3. Po każdym kroku zaznacz 2 opcje - TAK
- jeżeli stwierdzisz, że podobało Ci się to,
co przetestowałaś i NIE - jeśli nie chcesz
testować dalej, bo ta opcja okazała się
nie być dla Ciebie.
4. Spójrz na przykład obok.

MÓJ PIERWSZY KROK

48

CZĘŚĆ 3

ETAP 3

MÓJ PIERWSZY KROK
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CZĘŚĆ 4

ETAP 3

3

dni

Jeżeli jednym ze sposobów na testowanie, który wybrałaś, jest mentoring, to warto jest przygotować listę pytań,
które chciałabyś zadać mentorce. Czasami nie skorzystasz nawet z jednego z nich, bo rozmowa potoczy się
w zupełnie innym kierunku, ale zwłaszcza jeśli trochę boisz się rozmów z nowymi osobami, krępuje Cię otwieranie
się przed starszymi - warto taki zestaw mieć przed oczami i sięgać do niego, jak tylko poczujesz się trochę zagubiona.
Dlaczego wybrałaś ten zawód?

Jak ta praca wygląda od wewnątrz?

Czy od początku wiedziałaś, co chcesz robić?

Czy cieszysz się z tego, gdzie teraz jesteś?

Czy nadal masz satysfakcję ze swojej pracy?

Czy próbowałaś czegoś innego?

sugerowany
czas wykonania
tej części

Czego potrzebujesz?

Instrukcja obsługi
1. Znajdź osobę, która wykonuje wybrany
przez Ciebie zawód - szukaj wśród znajomych, rodziny, w internecie i na kartach
mentorek, które od nas dostałaś lub
napisz do nas - może my znamy kobietę,
która wykonuje zawód Twoich marzeń.
2. Skontaktuj się z tą osobą, pisząc do niej
maila lub dzwoniąc.

Jaka była Twoja ścieżka? Czy mogłaś coś zrobić lepiej
albo z czegoś zrezygnować?

Czy są jakieś wyrzeczenia w Twojej pracy?

3. Przedstaw po krótce swoją sytuację
i umówcie się na spotkanie.
4. Skorzystaj z pytań umieszczonych na tej
karcie i zapisuj odpowiedzi.

Czy dalej się rozwijasz?

Jakie napotykasz przeszkody?

Co jest potrzebne, żeby być dobrą w tej pracy?

Czy lubisz to, co robisz?
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CZĘŚĆ 5

ETAP 3

Jeśli czytasz tę część podsumowania trzeciego i ostatniego już etapu
ZMAPUJ SIEBIE, oznacza to, że dałaś się ponieść podróży w odkrywaniu siebie. To najpiękniejszy prezent, który mogłaś sobie dać.
Mamy nadzieję, że ta część zmobilizowała Cię do stworzenia trzech scenariuszy swojego rozwoju i do przetestowania jednego z nich. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jeśli spróbowałaś choćby jednego narzędzia do testowania swojego pomysłu.

Pamiętaj, że im więcej ich poznasz, tym lepiej będziesz czuła się w sprawdzaniu wizji na siebie,

a co więcej - z czasem uwierzysz, że Twoja przyszłość jest w Twoich rękach i że masz pełno
narzędzi, żeby móc ją skierować w wybranym siebie kierunku. Co więcej, być może przetesto-

wane scenariusze ułatwią Ci podjęcie decyzji co robić po liceum, bo przecież właśnie dlatego
postanowiłaś mapować siebie!
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CZĘŚĆ 1

ETAP 3

1
dzień
Na zakończenie swojego czasu z Narzędziownikiem zapraszamy Cię do podsumowania tego, czego dowiedziałaś
sie o sobie i co udało Ci się zrobić. Poczuj się z siebie dumna!

sugerowany
czas wykonania
tej części

Czego potrzebujesz?
CZEGO SIĘ DOWIEDZIAŁAM O SOBIE?

Instrukcja obsługi
1. Przejrzyj cały Narzędziownik, zobacz
ćwiczenia, które zrobiłaś i zastanów
się, co wydarzyło się przez ten czas.
2. Daj sobie chwilę, żeby przyszły do

etapach i wypisz, czego dowiedziałaś
się o sobie i co udało Ci sie zrobić.
CO DLA SIEBIE ZROBIŁAM?
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Czy to już koniec? Zdecydowanie nie!
Przejście przez zaproponowane przez nas trzy etapy ZMAPUJ
SIEBIE jest dopiero początkiem Twojej drogi!

warto doświadczać, próbować, podejmować ryzyko i mieć pełną świadomość tego, że

Zobacz, ile już osiągnęłaś w tak krótkim czasie - stworzyłaś Mapę Siebie dzięki wła -

wiesz o sobie. Pamiętaj też, że wszystkie cechy, który ma podróżnik - odwagę, empatię,

nie zawsze wszystko zakończy się sukcesem. Czasem trzeba zawrócić z obranej ścieżki,

żeby poznać kolejną, ale zawracanie nie jest porażką. Jest lekcją, dzięki której więcej

snej analizie i wsparciu bliskich Ci ludzi, zmapowałaś rzeczy, których chciałaś spró-

otwartość, pasję i ciekawość świata - masz już w sobie.

wanie rynku pracy i ogrom zawodów, które istnieją bądź dopiero będą istnieć, a do

Od Ciebie tylko zależy, które z tych zasobów wyciągniesz z plecaka i użyjesz w podróży

bować i co więcej - odważyłaś się na jedną z nich, zrozumiałaś lepiej funkcjonotego podjęłaś się testowania wybranego scenariusza Twojego rozwoju na podstawie poznanych narzędzi. Czy to nie brzmi fenomenalnie?

Masz pełen plecak zasobów, z którym możesz odważniej wkroczyć w nowy etap

zwanej życiem. Trzymamy za Ciebie kciuki!

Paulina Anna Galanciak i Paulina Łoś

Twojego życia. A może już wcale nie jest taki nowy? Może czujesz się nieco bardziej

przygotowana na nadchodzącą przyszłość?

W ZMAPUJ SIEBIE nie chciałyśmy dawać Ci gotowych opcji na Twoją przyszłość, bo
tylko Ty sama jesteś w stanie stwierdzić, co jest dla Ciebie dobre. Starałyśmy się

pokazać Ci, jak prostymi metodami możesz sprawdzić, jakie masz potrzeby i czy coś
jest dla Ciebie. To są narzędzia, do których zawsze możesz wracać i które są uniwer -

salne na każdym etapie życia. Ważne jest dla nas, żebyś pamiętała o jednej rzeczy -
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Cześć!
Ogromnie nam miło, że masz przed sobą Narzędziownik ZMAPUJ SIEBIE.

1. CO TO JEST ZMAPUJ SIEBIE?

Jest pewnie milion różnych powodów, Projekt
dla których
sięgnęłaś
po niego,
Narzędziownika
Zmapuj
Siebie jest
wynikiem
projektu
ZMAPUJ
SIEBIEi podsumowaniem
to projekt skierowany
do licealistek, który wspiera dziewczyny w odważinnowacyjnego
zrealizowanego
przez Paulinę Annę Galanciak i Paulinę Julię Łoś
choć wierzymy, że głównym z nich jest chęć
lepszego zrozumienia
siebie,
nym iTransferHUB
świadomym(www.transferhub.pl),
planowaniu swojej przyszłości. W ZMAPUJ SIEBIE stawiamy na prów ramach Inkubatora Innowacji Społecznych

swoich potrzeb, marzeń, a tym samymprowadzonego
- pewniejszego
kroczenia
przy- Społeczno-Ekonomicznych FISE, PwC Polska
przez
Fundacjęw
Inicjatyw

Spółka
z o.o. oraz
i Innowacji
Społecznych
„Stocznia”doświadczeń, wzmacnianie pewności siebie
szłość. Ale zanim o tym - pozwól, że trochę
opowiemy
Ci Fundację
o naszej Pracownię
inicjaty- Badań
określanie
naszych
dotychczasowych
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach
wie i pozwolimy lepiej zrozumieć, w jaką podróż właśnie wyruszasz.Funduszy Europejskich
i pogłębianie wiedzy o rynku pracy, tak aby lepiej zrozumieć siebie i tym samym - wyPaulina Łoś i Paulina Anna Galanciak

bierać dla siebie lepsze drogi. Brzmi niewykonalnie? Pamiętaj, od tej pory staramy się
Autorki: Paulina Anna Galanciak,
Paulina
Łośi otwieramy się na nowe!
zapomnieć
o tymJulia
słowie

2. KIM JESTEŚMY I DLACZEGO TO ROBIMY?
Prawa autorskie:
Właścicielem autorskich praw majątkowych
do niniejszego
jestsię
Skarb
PańOd jesieni
2017 rokuUtworu
stałyśmy
dwuosobowym
zespołem Paulin i mimo tego, że znastwa – Ministerstwo Rozwoju. W celu uzyskania
prawa
do
korzystania
z
autorskich
my się od ponad 20 lat - nigdy ze sobą nie pracowałyśmy. Nagle odkryłyśmy bardzo
praw majątkowych do niniejszego Utworu dla dowolnego celu, również komercyjnego,
dużo spraw, które
nas
obie - kwestie kobiecości i siły siostrzeństwa, konteknależy zwrócić się o przyznanie licencji na wykorzystanie
tychnurtowały
praw do ich
właściciela.
stu kobiet
na rynku pracy, rozwijania siebie i dbania o siebie jako o integralną całość,
Licencja ta zostanie udzielona
nieodpłatnie.

problemów współczesnej młodzieży w kontekście kończenia szkoły i decydowania o
Rozpowszechniając lub publicznie wykonując niniejszy Utwór lub jakikolwiek utwór
tym, co po niej , które (o dziwo!) nie zmieniły się tak od czasów naszego czasu licezależny, licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie
alnego. Zaczęłyśmy
z licealistkami z różnych miejsc i powoli odkrywać, że
oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną
Utworu orazrozmawiać
zapewnić, stosownie
do możliwości używanego nośnika lub środka
przekazu oznaczenie,
w przypadku
jest ogromna
potrzeba naa narzędzia,
które mogą wesprzeć je w podejmowaniu deutworu zależnego, oznaczenie wskazujące
na wykorzystanie
Utworu
w utworze
zacyzji
odnośnie swojej
przyszłości.
Zabrałyśmy
się do dzieła! Stworzyłyśmy plan działań,
leżnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "koncepcja na podstawie
znalazłyśmy partnerów i zabrałyśmy się za pierwsze etapy projektu, które polegały
Utworu Twórcy").
na 3-stopniowych warsztatach w Olsztynie z uczennicami II Liceum Ogólnokształcącego, do którego same chodziłyśmy, a potem na testowaniu Narzędziownika z dziewczynami z całej Polski.

Dzięki wsparciu tych wszystkich wspaniałych i odważnych dziewczyn przygotowałyśmy
Narzędziownik, który masz w rękach i o którym niżej parę słów.
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Paulina Anna Galanciak,
Paulina Łoś

