Witaj w Indywidualnym Planie Działania!
Zapraszam Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania,
indywidualnego pomysłu na życie i pracę zawodową.
Zapraszamy Cię do planowania - czyli czeka na Ciebie parę miesięcy... pracy, przemyśleń,
poszukiwań, wątpliwości, decyzji, jednakże na końcu staniesz się posiadaczem jedynego w
swoim rodzaju kompendium wiedzy o sobie samym - Indywidualnego Planu Działania.

Co to jest indywidualny plan działania?
Na razie jest to tylko biała karta - specjalnie przygotowana, ale pusta.
Jest to dla Ciebie pierwszy mały sprawdzian na drodze rozwoju zawodowego. Jeśli go
przejdziesz - Twoje szanse rosną! Jeśli porzucisz - no cóż można tworzyć swoją karierę bez
planu, bezwiednie i "na wyczucie". Lecz wtedy trzeba być naprawdę dużym szczęściarzem, aby
osiągnąć sukces.
Indywidualny Plan Działania został podzielony na 5 części:


Moje cele,



Wiem kim jestem! – znam dokładnie swój osobisty potencjał,



Obraz idealnego zawodu,



Plan analizy informacji o wybranym zawodzie,



Moja wizja kariery.

Jak wypełniać Indywidualny Plan Działania?
Najlepiej systematycznie - codziennie, co tydzień ... lecz nie rzadziej. Możesz oczekiwać
szczegółowych instrukcji od Twojego szkolnego doradcy zawodowego - zaleci on, które
ćwiczenia kiedy i jak wykonać.
Najważniejsza jednak dla osiągnięcia sukcesu będzie Twoja aktywność, zapoznanie się ze
strukturą Planu, systematyczne krok po kroku jego wypełnianie i kompletowanie odpowiednich
dokumentów budujących obraz Twojego potencjału. Własna mobilizacja w działaniu to
najlepsza droga do osiągnięcia sukcesu.
Znajdziesz tu również tabelę ze spisem niektórych zadań jakie powinieneś wykonać w ciągu
najbliższych kilku miesięcy. W rubryce "Realizacja" sam zaplanuj datę i wykonaj dane zadanie.
Pamiętaj tego zadania nie wykonujesz na ocenę, ale każda godzina przeznaczona na jego
wykonanie może stać się cegiełką budującą Twoje sukcesy w przeszłości. Składaj tu wszelkie
elementy, które mogą przydać się do aktywnego i efektywnego planowania Twojej kariery
A zatem do dzieła! myśl, planuj i działaj.

Opracowano na podstawie materiałów Planer Kariery, których autorem jest pan
Wojciech Kreft

