WYZNACZAM CEL
EDUKACYJNO-ZAWODOWY

Mówią, że człowiek uczy się przez całe życia.
To prawda, ale nie można bezczynnie czekać
aż wiedza i doświadczenie
samo do Ciebie przyjdzie.
Doskonałym sposobem na osiągnięcie sukcesu
i życiowej mądrości jest
ciągłe samodoskonalenie.
Jego istotą jest wyznaczanie celów
i dążenie do nich.
Aby było to skuteczne i owocne należy nauczyć
się właściwie te cele formułować.
Jak?
Dzięki metodzie SMART.

Czym jest SMART?
Metoda ta dotyczy przede wszystkim
odpowiedniego formułowania celu.
Zakłada ona bowiem, że cel odpowiednio wyrażony
to klucz do sukcesu.
Metoda SMART podpowiada więc jak określać cele,
by ich osiągnięcie było proste.
Każda z liter w skrócie SMART oznacza jedną z cech
doskonałego celu.
Jeśli zastosujesz się do każdego z nich, uda Ci się
każdy zamysł.
Jaki więc powinien być ten idealnie sformułowany
cel?

FORMUŁOWANIE CELU METODĄ SMART
S jak specyficzny
Zbyt ogólnie wyrażone cel
nie sprzyja sukcesowi.
Aby więc zwiększyć szanse
na
pomyślne
rezultaty
należy zadbać o konkrety.
Unikaj więc ogólników np.
chcę dobrze zarabiać, chce
podnieść swoje kwalifikacje
To za mało szczegółowe.
Co znaczy dobrze?
Musisz
jak
najbardziej
sprecyzować
i
poprzeć
konkretami
taki
cel.
Doskonale pomogą w tym
pytania
pomocnicze.
Odpowiedz sobie na nie
przed sformułowaniem celu.
Są to:

Co chcę osiągnąć?

Po
co
chcę
to
osiągnąć?

Jak chcę to osiągnąć?
Dzięki temu będziesz mógł
zdefiniować cel oparty na
konkretnych
liczbach,
wielkościach itp.
To sprawi, że łatwiej będzie
Ci
założone
rezultaty
osiągnąć.

M jak mierzalne
Kolejna ważną cechą
każdego celu jest
mierzalność.
Bez możliwości zmierzenia
efektów Twoich poczynań
nie będziesz wiedział, czy
udało Ci się go osiągnąć czy
nie.
Dlatego też formułując cel
skup się na takich
postanowieniach, które
umożliwiają monitorowanie
efektów przez cały okres
spełniania go np. uczyć się
angielskiego 2xw tyg po 60
min.
Dzięki tak sformułowanemu
celowi łatwo spostrzeżesz,
czy jego osiąganie idzie w
dobrym kierunku i zakończy
się sukcesem.

A jak ambitny
Ta cecha dobrego celu jest
bardzo ważna.
Przecież osiągnięcie zamiaru
niewymagającego zbyt wiele
wysiłku nie daje żadnej
satysfakcji. Formułując cel
nie zapominaj więc, że
powinien on sprawiać jednak
pewne trudności i wymagać
pewnych starań i poświęceń.
Wtedy satysfakcja z jego
osiągnięcia oraz korzyści z
niego płynące będą większe.
W końcu im więcej uda Ci się
osiągnąć tym lepiej.
Minimalizm w tym
przypadku nie jest
pożądany.

R jak rzeczywisty
Nie można jednak całkowicie
oderwać się od
rzeczywistości.
Cel ambitny tak, nierealny
nie.
Bo jaki sens ma wyznaczanie
sobie celu z góry skazanego
na porażkę?
Zadbaj więc, aby cel przez
Ciebie wybrany był
wyzwaniem, ale
jednocześnie był całkowicie
rzeczywisty.
Zachowanie równowagi w
tej materii sprzyja osiąganiu
sukcesów.

T jak terminowy
Podstawą dobrego celu jest
określenie czasu na jego
wykonanie.
Jeśli tego nie zrobisz nie
zaczniesz go realizować w
ogóle.
Konkretny termin, tak jak w
przypadku czasu wykonania
projektu w szkole, jest
mobilizujący.
Wyznacz więc sobie swój
własny deadline i trzymaj się
go.
Dzięki temu będziesz mieć
poczucie, że zmierzasz do
jakiegoś czytelnego i jasno
określonego punktu w
przyszłości.
Skoncentrujesz swoje wysiłki
na jego dotrzymaniu i
wykonaniu zadania w
określonym czasie

Jak widzisz formułowanie celu nie jest łatwą sztuką.
Z pomocą metody SMART będzie Ci dużo łatwiej.
Stosuj się do niej, a każdy swój zamiar zrealizujesz z powodzeniem.
Życzę powodzenia w wyznaczaniu sobie odpowiednich szczytów i ich zdobywaniu!

Wiesz już jakie cechy należy brać pod uwagę
aby formułować cel w taki sposób
by możliwe było jego osiągnięcie
Będzie jeszcze ciekawiej 
Zapraszam Cię do ćwiczenia : MOJA PLANOMAPA
Dzięki temu ćwiczeniu zanalizujesz własne zasoby
(czyli podsumujesz wszystkie swoje odkrycia z lekcji
doradztwa: zainteresowania , zdolności, uzdolnienia,
kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście
planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej
Będziesz pracować na przygotowanej
dla Ciebie sketchnotce .
Wystarczy , że ją wydrukujesz – została dołączona do
zadania domowego

A co to SKETCHNOTKA ?
Sketchnotka to wizualna notatka , dzięki której można
łączyć słowa i obrazki-> co pozwala o wiele efektywniej
wizualizować cel ale pomaga również w ciekawszy sposób
przyswajać wiedzę 
Sketchnotingu (od słów sketch – „szkic” i note – „notatka”)
nie udało się jeszcze zręcznie przetłumaczyć (w Internecie
znajdziesz próby spolszczenia, np. ryślografia, gryznotki,
rysonotki, myślografia; najlepiej chyba brzmi sketchnotka).
Metoda rysunkowych notatek jest już w Polsce dobrze znana,
są nawet ludzie (graphic recorders), którzy zawodowo na żywo
rysują takie notatki na spotkaniach biznesowych czy
konferencjach.

Przygotuj wydrukowaną sketchnotkę
Wpisz swój cel edukacyjny lub zawodowy ( użyj cech SMART)
na najbliższe 5 lat
Narysuj własne zasoby-te, które już wiesz , że masz – pamiętaj,
wszystko jest ważne !

I te które planujesz zdobyć bo wiesz, że przybliżą Cię do tego
co chcesz robić w życiu -> podziel je na poszczególne lata .
Finałowa ilustracja będzie przedstawiać Twoją indywidualną planomapę 
Właśnie zwizualizowałeś/zwizualizowałaś swój cel !
Powieś ją w widocznym miejscu i niech Ci przypomina do czego dążysz !
Pamiętaj, że poszczególne etapy możesz modyfikować jeśli będzie to
konieczne do osiągnięcia Twojego celu 

Sketchnotki mogą wyglądać tak 
To prace Twoich starszych kolegów
Wszystkie ikonki, infografiki , hasła dobierali sami –
tak by obraz był dla nich informacją
Pamiętaj, że tworzysz swoją drogę do sukcesu a cel to nic innego jak
planowanie przedsięwzięcia krok po kroku

Wybór szkoły i zawodu wymaga
dokładnego przemyślenia

MOJA SIEĆ WSPARCIA

•Rozmawiaj z bliskimi
Osoby z Twojego najbliższego otoczenia, tzn. rodzina, przyjaciele, nauczyciele,
z którymi spędzasz sporo czasu, mogą dostrzegać w Tobie cechy, których nie jesteś
świadomy lub nie przykładasz do nich większej wagi.
Warto słuchać głosów z zewnątrz. Ostateczne decyzje dobrze jest podejmować
przede wszystkim w zgodzie z samym sobą.
MAJĄC WYZNACZONY CEL WARTO JEST TEŻ STWORZYĆ BANK POMOCNYCH
ADRESÓW , KTÓRE UŁATWIAJĄ TWORZENIE ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ.
ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA – POMOGĄ CI UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ.
WPISUJ KONKRETNE ADRESY, OSOBY, INSTYTUCJE .
•GDZIE MOGĘ ZNALEŻĆ INFORMACJE NA TEMAT :
*WYBORU KARIERY ZAWODOWEJ/ INTERESUJĄCEGO ZAWODU ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
•GDZIE MOGĘ SZUKAĆ WSPARCIA W SPRAWIE WYBORU ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ,
OKREŚLENIA WŁASNYCH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
•ADRESY SZKÓŁ/NAZWY KURSÓW , KTÓRE POZWOLĄ MI DOSKONALIĆ WŁASNE
UMIEJĘTNOŚCI :
………………………………………………………………………………………………………………………………

Warto spojrzeć 

Ostatnie zadanie 
Wydrukuj kartę pracy – MOJA WIZJA KARIERY
Zbierz wszystkie informacje i uporządkuj wiedzę
Dobrze przemyśl jak chcesz by wyglądała Twoja kariera !
Opisz też swoją wizję alternatywną – czyli stwórz PLAN B 

Dziękuję Ci za Twoją pracę !
Pamiętaj :
„Jeśli wiesz, dokąd chcesz płynąć, każdy wiatr będzie Ci sprzyjał”
( Seneka)
Powodzenia w wyborze szkoły ponadpostawowej 

