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PACZKOWIE
LO Paczków, ul . Kołłątaja 9
48-370, Paczków

Numer 1 01/20

Rozpoczynamy projekt FAMILY VALUES - oferta dla mojej
przyszłości i sposób na dobrą zabawę /Równać Szanse/.
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Nasz pomysł: Family values-młodzi
swojej małej Ojczyźnie.

RÓWNAĆ
SZANSE 2019

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych  poprzez tworzenie i promocję
publikacji. Wiodącym tematem jest kultywowanie zanikających wartości rodzinnych.
Główne działania skupione są wokół utworzonych pracowni: dziennikarskiej,
informatycznej, artystycznej i cooking studio, służących współpracy grupowej.

Family values PUTW

Projekt FAMILY
VALUES
realizuje
Paczkowski
Uniwersytet III
Wieku we
współpracy z
Zespołem Szkół
w Paczkowie
oraz Zespołem
Szkolno -
Przedszkolnym
w Kamienicy od
2 stycznia 2020
roku do 30
czerwca

2020 roku w
ramach
programu
RÓWNAĆ
SZANSE
Polskiej
Fundacji Dzieci i
Młodzieży
finansowanego
przez Polsko -
Amerykańską
Fundację
Wolności.

"Musisz
wiedzieć,
że każda Twoja
decyzja w życiu
jest
determinowana
przez hierarchię
wartości. 
Każdy cel , jaki
sobie stawiasz,
gdy jest spójny
z Twoimi
wartościami,
będzie
prawdziwie
Twoim celem

i z pewnością
będzie
generować
wiele
motywacji. 
Pozwoli Ci
podążać
we właściwym
kierunku.
Każda decyzja
sprawi, że
będziesz czuł
się szczęśliwy".
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Pracownia dziennikarska ostro wzięła się do pracy:
opracowaliśmy harmonogram działań i analizę SWOT...

Family values PUTW

Mamy wiele
pomysłów:

- ankieta 
nt. wartości
- cykl
wywiadów 
i spotkań
- publikacja
- konkurs
literacki
- może
wystawa...

Nasze
spotkania
pozwoliły
zrozumieć
istotę
planowania
własnego
rozwoju na
każdym etapie
naszego
życia. 

Planowanie
powinniśmy
oprzeć o
mocne filary,
którymi są: 

* cechy
naszego
charakteru, 
* uznawane
wartości, 
* umiejętności
i uzdolnienia, 
*zainteresowania,
*predyspozycje
menadżerskie.

Na świecie nie
ma ludzi
niezdolnych.
Każdy

ma jakieś
uzdolnienia,
które
powinien
rozpoznawać 
i rozwijać, aby
z nimi wiązać
swoją
przyszłość.

Człowiek
będący
OPTYMISTĄ –
pozytywnie
myśli o sobie i
o swoich
działaniach,

akceptuje
siebie,
więcej w życiu
osiąga,
potrafi
realizować
swoje
zamierzenia.
Badania
potwierdzają,
że osoby,
które osiągają
w życiu
sukcesy, tym
różnią się od
innych, że są

pozytywnie
nastawione do
siebie
samych, a tym
samym do
życia i nie
myślą o
klęsce.
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Na pewno macie mocne strony... Jakie wartości
cenicie w życiu?

Family values PUTW

Aby ułatwić
Wam poznanie
swojego
charakteru, 
podajemy listy 
takich cech: 
szczery,
uczciwy,
skromny,
trzeźwo
myślący,
naturalny,
praktyczny,
gospodarny,
małomówny,
wytrwały

w działaniu,
niezwykły,
analityczny,
niezależny,
intelektualista,
wnikliwy,
spostrzegawczy,
dokładny,
emocjonalny,
twórczy,
dynamiczny,
impulsywny,
wrażliwy,
intuicyjny...

Nie jest łatwo przyglądać się sobie. 
Większość z nas nie jest z siebie zadowolona. 

Jak już się
pewnie
domyślacie,
cechy
charakteru mają
wiele
wspólnego z
sukcesem i
zadowoleniem z
wykonywanej
pracy. 

Są one
niezwykle
ważne przy
wyborze

kierunku
rozwoju,
zawodu, a także
środowiska
pracy, czyli
miejsca i ludzi, z
którymi w
przyszłości
będziecie
pracować.
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ZAINTERESOWANIA TO: LUDZIE,
FAKTY, RZECZY...

Jesteśmy
zespołem

Lubię  się uczyć! 

Poznaj siebie ;)

Będziemy
spotykać się w
kilku
pracowniach
tematycznych,
by wspólnie
świętować w
czerwcu
wydanie
wspólnej
publikacji!

fv
fv

Family values PUTW

Family values
PUTW

To właśnie
wasze
zainteresowania
w większości
przypadków
mają wpływ na
wytyczanie
celów

i podejmowanie
decyzji. 
Wybieracie
najprawdopodobniej
takie filmy i
książki, które
będą
opowiadały
właśnie o tym, 

co Was ciekawi.
Zauważcie, że
także przyjaciół
wybieracie
podobnych do
siebie. Możecie
porozmawiać
na wspólne

tematy- macie
wspólne
zainteresowania.

1. Lubię
przebywać
wśród ludzi.
2. Chętnie
czytam prasę.
3. Chcę
wiedzieć, jak
działają
urządzenia.
4. Chętnie
pomagam
ludziom.

5. W
dzieciństwie
lubiłem składać
modele
samolotów.
6. Umiem liczyć
pieniądze.

8.  Pomagam
innym.
9.  Umiem
negocjować.
10. Umiem
jeździć na
rowerze.
11. Gram na
instrumencie
muzycznym.

12. Potrafię
zaplanować
pracę innym
ludziom.
13.Umiem
opatrzyć ranę...

jk
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