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ODKRYJ PRACĘ, KTÓRĄ LUBISZ  

Ćwiczenie pochodzi z książki Richarda Bolles’a „Jakiego koloru jest twój spadochron?” 

KROK 1 - Co już umiem, co już wiem, czego się nauczyłem? bardziej lub mniej   

Nie jest tak bardzo istotne, co gdzie wpiszemy. Kategorie mają za zadanie przypominać Ci gdzie byłeś, co robiłeś i kiedy. Jeśli Twoim zdaniem 

programowania nauczyłeś się sam, a nie na drogim kursie to wpisz to do kolumny numer 5. Nie ma to większego znaczenia, gdzie się co znajdzie, byle 

informacje były jak najpełniejsze. Jak dobrze coś umiesz też nie ma na tym etapie dużego znaczenia. Ważne, że coś już o danej dziedzinie wiesz. 

Drobna uwaga: nie musisz robić tego ćwiczenia w godzinę. Wypisz jak najwięcej rzeczy teraz i zajrzyj do tego jeszcze raz jutro. Na pewno jeszcze coś Ci się 

przypomni.  

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 

Czego nauczyłem się w 

szkole średniej, 

zawodowej, na studiach? 

Czego nauczyłem się 

pracując? 

Czego nauczyłem się na 

szkoleniach, warsztatach, 

kursach, seminariach? 

Czego nauczyłem się w 

ramach samokształcenia 

korzystając z książek, 

filmików, kursów on line 

lub stacjonarnych? 

Czego nauczyłem się w 

czasie wolnym np. w 

trakcie hobby lub jako 

wolontariusz? 

Przykłady: język niemiecki, 

literatura, informatyka, 

geografia, psychologia, 

mikroekonomia…. 

Przykłady: szybkie pisanie 

na klawiaturze, obsługa 

programów komputerowych 

np. Excel, jak obsługiwać 

jakieś urządzenia np. wózek 

widłowy, jak spawać, 

organizacja pracy, jak działa 

jakaś organizacja np. urząd, 

fundacja, obsługa klienta… 

Przykłady: ustawa o podatku 

VAT, jak obsługiwać 

komputer, jak gotować, jak 

uprawiać jogę, jak 

pielęgnować kwiaty, 

malarstwo międzywojnia, 

prawo jazdy kategoria B i 

C… 

Przykłady: język angielski, 

marketing, projektowanie 

graficzne, układ 

energetyczny człowieka, 

prowadzenie fanpage’a na 

facebooku, programowanie, 

jak wykonać trening na 

siłowni 

Przykłady: wspinaczka 

wysokogórska, gotowanie, 

jak się odżywiać na 

wegańskiej diecie, jak 

zorganizować podróż dla 

rodziny, uprawa roślin… 
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KROK 2 – Co mnie kręci?  

Tutaj poukładamy wszystkie informacje z poprzedniej tabelki według kategorii: poziom wiedzy oraz entuzjazm, jaki towarzyszy Ci podczas ich 

wykonywania. Ta część sprawi Ci dużo satysfakcji  

WYSOKI 
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3. Dziedziny, które Cię nie obchodzą, ale w których jesteś naprawdę 

mocny 

 

 

 

1. Dziedziny, które Cię mocno kręcą i w których jesteś naprawdę 

dobry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dziedziny, które Cię nie obchodzą i które słabo umiesz 

 

 

 

 

2. Dziedziny, które Cię mocno kręcą, ale w których nie jesteś jeszcze 

zbyt dobry 

 

 

 

 

 

 

 

 

        NISKI                                                                          ENTUZJAZM                                                     WYSOKI 
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KROK 3 Wybierz 3 i zmiksuj! 

Wszystko, co znalazło się w obszarze 4 – pomijamy! Nie lubimy, nie umiemy, nie interesuje nas. 

Z pozostałych obszarów wybieramy 3 dziedziny, które lubimy.  Mogą pochodzić z obszarów 1, 2 lub 3. Po prostu wybierz te, które są dla Ciebie fajne. 

Wpisz je kółek: 

 

 

 

 

 

 

         

           ? 
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Teraz chodzi nam o to, aby poszukać pracy, w której te trzy elementy mogą się spotkać. Jeśli nic nie wpadło Ci od razu do głowy to szukasz info w necie lub u 

innych osób. 

Możesz zrobić to tak: z tych trzech dziedzin wybierasz tę, której nauka zajmuje najwięcej czasu i u tego źródła szukasz dalszych informacji.  Albo wpisujesz 

hasła w Google i patrzysz co wyszło  

Ten etap może zająć trochę czasu i odpowiedź wcale nie musi pojawić się natychmiast. jest jednak dobrym punktem wyjścia do poszukiwań pracy lub 

dodatkowego źródła zarobków, które nie będą cię „boleć”, o których coś już wiesz i zajmowanie się nimi nie wywołuje w tobie oporu. 

Najlepiej zobacz to na przykładach. Do niektórych dodałam linki, abyś zobaczył, jak można połączyć ze sobą różne umiejętności i zainteresowania: 

Przykład 1 

psychiatria, stolarka, ogrodnictwo 

Psychiatra będzie zdecydowania tą osobą, która zawodu uczy się najdłużej i pewnie ma wiedzę z różnych obszarów wykraczających poza jej specjalność. 

Możesz poszukać takiej osoby w swojej okolicy lub przez Internet (np. w grupach na GoldenLine) i zadać jej pytanie – Czy zna może kogoś, kto zajmuje się 

psychiatrią, ale w swojej pracy wykorzystuje wiedzę związaną z roślinami i stolarką? Możesz usłyszeń taką odpowiedź: Pacjenci chorzy na katatonię często 

otrzymują pod opiekę rośliny. Dzięki temu mają poczucie, że  czyjeś życie i przyszłość zależy od nich samych.” Do sadzenia roślin można wykorzystać 

drewniane pojemniki własnej produkcji, w które posadzi się rośliny. W ten sposób możesz połączyć ze sobą 3 pozornie niepasujące do siebie dzidziny. 

Przykład 2 

weterynaria, rrowadzenia fanpage’a na facebooku, język angielski 

W dużych ośrodkach miejskich zapewne mieszka wielu obcokrajowców, którzy mogą potrzebować pomocy dla swoich zwierząt, ale język może być dla nich 

barierą. Możesz sprawdzić, czy duże gabinety weterynaryjne nie potrzebują kogoś do pomocy przy obsłudze klientów, prowadzenia fp i marketingu gabinetu 

w dwóch językach 

Przykład 3 

prawo, marketing, tworzenie infografik i grafika komputerowa:  

Tworzenie informacyjnego video na prawnicze tematy – obecnie bardzo popularne i szeroko wykorzystywane przy tworzeniu kursów, materiałów 

edukacyjnych i reklamowych:      http://marketingprawniczy.com/sklep/ 

http://marketingprawniczy.com/sklep/
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Przykład 4  

motoryzacja, podróże, fotografia 

https://www.scigacz.pl/Praca,marzen,w,Harley-Davidson,25632.html 

 

Przykład 5 

logistyka, piłka nożna, mechanika samochodowa 

https://porady.pracuj.pl/kariera-nie-tylko-na-boisku-5-zawodow-dla-fanow-pilki-noznej/ 

http://www.wsl.com.pl/aktualnosci-24/items/konferencja-logistyka-w-sporcie 

http://logistyka2017.we.uni.opole.pl/program/ 

http://logistyka.blox.pl/2015/10/Gdzie-pracuja-logistycy.html 

  

Jeśli skończysz to ćwiczenie – koniecznie daj znać, jak Ci poszło!  

Napisz do mnie:  kontakt@happytalenttree.com 
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