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Kurs Projektanta Kariery dla niektórych może wydać się abstrakcją. Wiele osób sądzi, że jest 

on przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób, które pracują w branży HR lub związanej z rozwojem 

osobistym. Nic bardziej mylnego. 

 Od ponad 3 lat pracuję jako lektor języka polskiego dla obcokrajowców oraz nauczyciel  

w szkołach państwowych. Przez te wszystkie lata zetknęłam się z małymi i dużymi uczniami, 

którzy potrzebują ogromnego wsparcia w działaniach oraz takiego „ pozytywnego kopniaka” 

pomagającego im przezwyciężyć wszelkie trudności. Kurs znalazłam na Facebooku, coś mnie 

kierowało w jego stronę. Sama nie potrafię ocenić, jak nazwać to uczucie. Po prostu nagle zaczęłam 

myśleć: kurcze, to coś w czym naprawdę mogę się rozwinąć. Szczerze nie żałuję tej decyzji i coraz 

bardziej utwierdzam się w tym, że ta naprawdę można to doświadczenie wykorzystać w wieloraki 

sposób 

 Po wielu konsultacjach z prowadzącą kurs Agnieszką wpadłam na pomysł, żeby stworzyć         

w mojej szkole „Koło medialno – zawodowe”. Na czym ono polega? Ano na tym, że wykorzystując 

techniki poznane na zajęciach przekazuję je uczniom i na ich podstawie tworzą nagrania, wywiady, 

ankiety oraz gry, które mogą być inspiracją dla innych. Wszystkie działania znajdą się w internecie, 

ponieważ chcemy motywować do takich działań innych. 

Dla dzieciaków to wspaniała okazja na sprawdzenie swoich możliwości oraz w pewnym sensie 

szansa na ukierunkowanie swojej przyszłości. Ponadto uczą się konstruktywnie rozmawiać  

z innymi oraz uczą się asertywności, co jest ważne w życiu każdego człowieka. Dla nich to wielka 

szansa na rozwój. 

 Rodzice mogą poznać dzieci od innej strony, jako twórców czegoś ważnego nie tylko dla 

nich, ale też dla innych. Tak naprawdę mogą dzięki temu odkryć swoje dzieci na nowo, zobaczyć 

inną ich stronę. 

 Korzyści osiągnie także dyrekcja – pójdzie w świat, że robimy coś tylko i wyłącznie 

wychodzącego od dzieciaków, co spowoduje, że będziemy mieć więcej chętnych do naszej szkoły. 

Co to przyniesie: więcej osób chętnych poznania drogi swojej przyszłości. 

Dla mnie samej to także szansa na rozwój oraz lepsze poznanie punktu widzenia młodzieży.  

Nie tylko jako nauczyciel, ale także wychowawca wiem, że poczucie bezpieczeństwa oraz 

zrozumienia jest dla nich niezwykle ważne. To daje mi siłę i powoduje, że łapię wiatr w żagle. 
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