Każdy uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim ma do
dyspozycji całą listę poradników z zakresu przygotowania się do znalezienia
wymarzonej pracy oraz określenia swojej ścieżki zawodowej:


„Co studiować? Gdzie pracować?”

Jest to informator o zawodach. Dowiesz się z niego – czego warto się uczyć, jakie
zainteresowania warto rozwijać i jakie umiejętności doskonalić – by praca sama znalazła
Ciebie.


„Sztuka przemawiania”

Z tej książki dowiesz się jak przygotować się do wystąpień publicznych, prezentacji,
rozmowy kwalifikacyjnej i każdego innego wydarzenia, w trakcie którego musisz zabrać głos.


„Sekrety sukcesu”

W tej małej książeczce znajdziesz sposób między innymi na to: „Jak osiągnąć sukces nie
czytając tej książki”; jak „Spłacić hazard nudzie”; „Dotrzeć do sedna”; jaka jest „Cena
czasu”; „Czy sukces wystarczy?” oraz wiele innych tematów.


„Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”

Jest to poradnik w formie segregatora. Praca z informatorem pozwala na efektywne wsparcie
ucznia w konstruowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych.


„Od marzeń do kariery”

Jest to poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponad gimnazjalnych na płycie CD.
Zawiera takie rozdziały np.: Jak efektywnie przygotować się do matury i egzaminu
zawodowego; Co dalej? – czyli jak mądrze planować; Rynek pracy; Praca zawodowa: jak
szukać i jak utrzymać?; Jak cię widzą, tak cię zatrudnią oraz wiele innych pomocnych
informacji.


„Fundamenty kariery”

Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy. Strategia jajka sadzonego czyli gruntowna
znajomość własnego zawodu może spowodować, że odniesiesz sukces – znajdziesz
wymarzoną pracę. Jednak niezależnie jaka drogę wybierzesz, musisz dobrze ją
zaplanować, by przyniosła pożądany efekt – Twoją nowa pracę!


„Start Up bez pieniędzy”

Filozofia trzech listków papieru. To lektura obowiązkowa dla początkujących
przedsiębiorców, rozbrajająco zabawna, dająca kopa. Po jej przeczytaniu poczujesz się,
jakbyś rzeczywiście mógł tego wszystkiego dokonać. I możesz.


„Zaplanuj swój biznes”

Biznes plan na start. Grunt to mieć plan! Biznesplan. Masz pomysł na biznes? Gratulacje!
Teraz czas zamienić idee na konkretne zyski. By się solidnie do tego przygotować, musisz
stworzyć biznes plan. Weź czystą kartkę papieru albo otwórz nowy dokument na ekranie
swojego laptopa i …


„Zmotywuj się !”

Pokonaj wszystkie przeszkody, zrealizuj każdy cel i osiągaj sukcesy dzięki
motywacyjnemu DNA. Osoby mające silną motywację więcej osiągają w życiu, tworzą
szczęśliwsze związki i SA skuteczniejsze w działaniu. Prawdziwej motywacji nie da się
jednak udawać ani narzucić, gdyż tak jak każdy z nas jest obdarzony niepowtarzalnym
kodem motywacyjnym. Autorka na podstawie wnikliwych badań, wyodrębnia rozmaite
typy motywacyjne. Z książki dowiesz się, m.in., jak: odkodować własne motywacyjne
DNA i zrealizować swój potencjał; pokonać wszelkie przeszkody i wytrwale zmierzać do
wyznaczonego celu.


„Asertywność w ćwiczeniach”

Praktyczna droga do osiągania celów. Praktyczny poradnik nie tylko nauczy cię technik
asertywności i podpowie, jak z nich korzystać, lecz także będzie ci towarzyszył na
każdym etapie drogi rozwoju, wyposaży cię w praktyczne narzędzia niezbędne w
aktywnej i efektywnej pracy nad sobą.


„Sztuka wystąpień publicznych”

. Stwórz przekonujące wystąpienie! Poznaj sekrety doświadczonego mówcy i naucz się
występować w sposób interesujący i błyskotliwy! Opanuj tremę i świadomie używaj
mowy swojego ciała. Wykorzystaj techniki perswazji przydatne w kontakcie zarówno z
mniejszą, jak i większą grupą odbiorców. Dobierz odpowiednie pomoce wspierające
twoje wystąpienie i oczaruj słuchaczy!
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