
W czym jesteś dobry/a?

KARTA PRACY
Znajdź temat swojego kursu internetowego

Na czym znasz się najlepiej?

W jakim obszarze posiadasz najwięcej doświadczeń?

Co przychodzi Ci z łatwością?
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W jakim kierunku się kształciłeś/aś?

W jakim zawodzie pracujesz?

Jakie umiejętności opanowałeś/aś na wysokim poziomie?

W jakiej dziedzinie mógłbyś/mogłabyś być ekspertem?
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W jakiej dziedzinie osiągasz zawsze najlepsze wyniki?



Jakie są Twoje pasje?

Co lubisz robić w swoim wolnym czasie?

Czym się interesujesz?

Jakie strony internetowe, książki lub czasopisma czytasz?
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Jakie praktyczne zdolności posiadasz?



Co pochłania Cię bez reszty?

Jakie jest Twoje hobby?

Czego lubisz się uczyć?

Czym zająłbyś/zajęłabyś się, gdyby nic Cię nie ograniczało?
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Jaka jest tematyka Twoich ulubionych programów telewizyjnych?



Z jakimi problemami zgłaszają się do Ciebie inne osoby?

Jakie jest Twoje hobby?

Komu i w jakich sytuacjach zwykle pomagasz?

W jaki sposób Twoja wiedza i doświadczenia mogłyby przydać się innym?
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W jaki sposób pomagasz innym?



Czego dokonałeś/aś?

Jakie osiągnięcia uznajesz za swój szczególny sukces?

Czy udało Ci się przezwyciężyć jakieś słabości lub uporać z jakimś
wyzwaniem?

Jakie inspiracje dostrzegasz w swoim otoczeniu?
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Jakie problemy mają osoby w Twoim środowisku?



Z jakimi problemami mierzy się ostatnio społeczność, której jesteś
członkiem?

Które z Twoich postów w mediach społecznościowych (skierowanych do
Twojej społeczności – jeśli ją posiadasz) zyskały największą popularność?
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Czy jakieś tematy w Twoim środowisku stają się ostatnio coraz
popularniejsze?

WSKAZÓWKA

Postaraj się odpowiedzieć na każde z wyżej zadanych pytań. Po wykonaniu
zadania przeczytaj swoje odpowiedzi i zaznacz te, które są Ci najbliższe. Skup się
na tym, co interesuje Cię najbardziej, czemu mógłbyś lub mogłabyś poświęcić się
bez zwracania uwagi na czas czy pieniądze. Zastanów się również, które              
 z wypisanych przez Ciebie zagadnień mogłyby być użyteczne lub pomocne dla
innych. Do oznaczania możesz użyć różnych kolorów lub symboli tak, by nadać
wagę różnym pomysłom. Śmiało możesz też wykreślić te wszystkie odpowiedzi,
które Twoim zdaniem w ogóle się nie nadają, a ich realizacja nie byłaby dla Ciebie
źródłem radości ani innych korzyści. Więcej o kryteriach wyboru tematu spośród
wszystkich zgromadzonych pomysłów przeczytasz na blogu Web To Learn.


