
                                                                       „Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś.” 

 

Napoleon Hill 

 

 

Rozwijanie kompetencji personalno - społecznych przydatnych                                                                  

w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy 

 

 

 

W dniach 20 - 21 października 2015 r. w naszej szkole odbyły się kolejne  działania 

realizowane w ramach konkursu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III 

edycja.”  

20 października 2016 r., młodzież klas IV TZ  i III ZSZ, uczestniczyła w warsztatach 

prowadzonych przez trenerów rozwoju osobistego z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, panią 

Milenę Zegarlińską i pana Marcina Kasperskiego. 

 

Uczniowie uczestniczący w warsztatach w tym roku szkolnym ukończą szkołę                         

i niektórzy z nich wejdą w nowy etap rozwoju zawodowego, czyli skupią się na  

poszukiwaniu pracy.  

Rozpoczynając warsztaty, pani Dorota Szwiec podkreśliła, jak ważne u młodego 

człowieka jest rozwijanie kompetencji personalno – społecznych i jaki mają wpływ na 

zdobycie wymarzonej pracy. Zwróciła również uwagę na oczekiwania pracodawców w 

stosunku do uczniów – przyszłych pracowników.                                     



W formie dyskusji uczniowie podawali  przykłady takich kompetencji oraz czynniki 

warunkujące trafną decyzję zawodową. Młodzież zgodnie ze swoim przyszłym zawodem 

(technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik informatyk, stolarz, 

mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych                           

w budownictwie, sprzedawca, fryzjer) określała cechy, jakie  powinien posiadać  przyszły  

pracownik, aby sprostać oczekiwaniom pracodawcy.   

 

 

 

W dalszej części warsztatów uczniowie poznali sposoby skutecznego wzbudzania 

własnej motywacji do tego, aby osiągnąć wyznaczony przez siebie cel oraz jak wyznaczać 

sobie cele krótko i długo terminowe.  



Spotkanie zakończyły warsztaty ze  skutecznych technik dobrej autoprezentacji,                     

czyli jak skutecznie zrobić dobre wrażenie, co jest bardzo istotne podczas pierwszego 

spotkania z przyszłym pracodawcą. 

 

Młodzież  poznała psychologiczne podstawy pierwszego wrażenia, m.in. efekt 

pierwszeństwa czy efekt świeżości. Razem z prowadzącymi prowadzili rozmowy dotyczące 

wywierania dobrego wrażenia podczas autoprezentacji  oraz  jakie postawy naszego ciała są 

pożądane przez innych członków naszej społeczności. 



 

 

W drugim dniu uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez panią 

Sylwię Hantz.,  doradcę zawodowego  z Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.  

W warsztatach uczestniczyły klasy III i IV Technikum Zawodowego w zawodzie 

technik hotelarstwa,  technik żywienia i usług gastronomicznych oraz  technik informatyk. 

Celem warsztatów było stworzenie warunków do rozpoznania i zaprezentowania   

mocnych stron, uzdolnień i talentów uczniów oraz wskazanie młodzieży konieczności 

rozpoznania swoich predyspozycji jako ważnego czynnika planowania swojej kariery 

zawodowej, a co za tym idzie, rozwijanie kompetencji personalno – społecznych.  Podczas 

zajęć uczniowie wypełniali testy, których wyniki  były omawiane  i interpretowane  pod 

kątem predyspozycji i  zainteresowań zawodowych.  

 

 

 

 



  Młodzież została zapoznana również z aktualną sytuacją na rynku pracy, poznała tzw. 

zawody przyszłości  oraz  metody aktywnego poszukiwania pracy.  

Zajęcia dały uczniom możliwość poznania etapów przyszłej kariery zawodowej                           

i swoich szans na rynku pracy oraz pozwoliły na rozwinięcie umiejętności podejmowania 

różnych decyzji związanych z przyszłą pracą, na poszukiwanie w sobie pasji, radości                           

i determinacji do osiągania życiowych planów. 

 

 



Spotkanie z doradcą zawodowym, to także zajęcia praktyczne, przygotowujące 

młodzież  do świadomego zaplanowania przyszłej drogi zawodowej. 

Uczniowie omawiali  pojęcia związane z  kompetencjami zawodowymi, swoimi  

mocnymi i słabymi stronami, oczekiwaniami względem przyszłej pracy, wymaganiami 

pracodawców oraz przygotowaniami do  rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

Ważne jest więc upowszechnianie, nie tylko w ramach tego przedsięwzięcia,  roli  

doradcy zawodowego w prowadzeniu  ucznia właściwą drogą edukacyjno – zawodową, aby 

nigdy nie zapominał, jak ważne jest dążenie do celu i rozwijanie swoich pasji oraz  

zainteresowań. 

Uczniowie, uczestnicząc w warsztatach, mieli możliwość doskonalenia kompetencji 

osobistych, takich jak komunikatywność, autoprezentacja, asertywność, a także zostali 

zachęceni do rozwijania swoich pasji, kreatywności i przedsiębiorczości.  

 

Na zakończenie warsztatów pani Dorota Szwiec podkreśliła, że w życiu młodego 

człowieka ważne jest, aby w swoich wyborach potrafił odnaleźć siebie, aby wiedział, że 

sukces to nie tylko sława, kariera i pieniądze, ale przede wszystkim zadowolenie                                      

z wykonywanego zawodu i umiejętność współdziałania z innymi ludźmi.  

 

 

 

doradca zawodowy   

mgr Dorota Szwiec 


