
WARTOŚCI CZYNIĄ PASJĘ
POZNAJ SWÓJ SYSTEM WARTOŚCI. 

TO ON WPŁYWA NA PODEJMOWANE DECYZJE, RODZAJ
REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ I  POZIOM ZAANGAŻOWANIA,

KTÓRE NIEKIEDY PRZERADZA SIĘ W PASJĘ.
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Oto zestaw Oto zestaw WARTOŚCIWARTOŚCI
Przyjrzyj się im i zastanów, które z nich są ci bliskie. Zadaj sobie przykładowe pytania:Przyjrzyj się im i zastanów, które z nich są ci bliskie. Zadaj sobie przykładowe pytania:

CCo jest dla mnie najistotniejsze? Co mnie ekscytuje w życiu? W co wierzę?o jest dla mnie najistotniejsze? Co mnie ekscytuje w życiu? W co wierzę?  
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Model: Model: T.R.I.P.T.R.I.P.
ZadanieZadanie: : Poznanie zestawu wartościPoznanie zestawu wartości

Etap:Etap:  Pasja APasja A
Rezultat:Rezultat:  Refleksja nad swoimi wartościamiRefleksja nad swoimi wartościami

doradztwo zawodowe, coaching kariery
Kamila Wodnicka

 



PASWART, czyli...
mój paszport wartości

5 moich najważniejszych wartości 

Sfera życia zawodowego Sfera życia osobistego

Sfera życia rodzinnego

Pasje oparte na moich wartościach

Sfera zainteresowań

Z przedstawionego zestawu wartości wybierz 
pięć najważniejszych i wpisz je obok.

 
Następnie poniżej, w wybranych sferach,  wymień
krótko sytuacje z twojego życia ukazujące istnienie

twoich najważniejszych wartości.
 

Na koniec zastanów się,  jakie pasje oparte na tych
wartościach są już obecne lub mogłyby pojawić się
w twoim życiu. Wpisz je w ostatnim pustym polu

 tego arkusza.

Model: T.R.I.P. Etap: Pasja A

Zadanie: Identyfikacja swoich wartości Rezultat: Identyfikacja pasji opartych na wartościach

doradztwo zawodowe, coaching kariery
Kamila Wodnicka
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