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Mateusz Garkowski
uczeń technikum, pasjonat ekonomii

Trener:

Jak przekuć pasję
w specjalizację? 

A K A D E M I A  T A L E N TÓ W  M UE R

materiały uzupełniające

Mateusz jeszcze w szkole podstawowej odkrył, 
że interesuje go ekonomia i prawa rynku. 
Korzystał ze zorganizowanych zajęć, by się w tym obszarze rozwijać, 
ale też stworzył własną rutynę, dzięki której o swojej pasji wie coraz
więcej.

Dlatego zaprosiliśmy go do współpracy, jako jednego z najmłodszych
trenerów Akademii Talentów MUER

Zobacz pełną lekcję
na akademiarealna.pl/e-learning



Zaskakująco wiele historii o prawdziwej pasji zaczyna się słowami "Poznałem/am
kogoś, kto...". Inspirują nas ludzie, którzy lubią to, co robią, chcemy znać ich
historie i często chcemy być tacy jak oni. A jeśli autorytetem jest ktoś, do kogo
mamy bezpośredni dostęp - członek rodziny, przyjaciel, nauczyciel - mamy
zapewnione źródło bezpośredniej wiedzy i rozwijamy się szybciej, bo zawsze
mamy się kogo poradzić. 
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Znajdź auorytet
W pos z uk i wan i u  pas j i

TWOJA HISTORIA
Kto Cię inspiruje i dlaczego? Kogo chciał(a)byś naśladować? 
Wypisz trzy osoby: jedną, którą znasz osobiście - dorosłą, jedną w Twoim wieku i
jedną, którą znasz tylko ze słyszenia (polityka, aktora, postać historyczną etc.)

HISTORIA MATEUSZA:
Zaczęło się od inspirujących nauczycieli, którzy mieli smykałkę do
ekonomii i potrafili o niej opowiadać w ciekawy sposób. Uświadomili mu,
że zrozumienie jak działa rynek to świetne cwiczenie intelektualne i całe
mnóstwo praktycznych umiejętności, które przydadzą mu się w życiu.
Później  Mateusz uczył się już sam, ale motywuje go znajomy, który pełni
rolę mentora i wyjaśnia mu zjawiska trudne do zrozumienia.
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Źródła wiedzy
E duk ac j a  n i e  t y l k o  w  s z k o l e

HISTORIA MATEUSZA:
Podcascie na akademiarealna.pl Mateusz podkreślał, jak ważne jest
poszukiwanie źródeł dobrej wiedzy na temat, który Cię interesuje. 
On najchętniej uczy się z książek, które sam sobie wyszukuje, notuje sobie
pytania i tematy, które go ciekawią lub nie są jasne, a potem dopytuje
swojego mentora.
Nie lubi uczyć się z filmów znalezionych na YouTube, bo ma poczucie, że
to nie zawsze jest rzetelna i sprawdzona wiedza.

TWOJA HISTORIA

POLECAM
Jakie źródła wiedzy polecasz, by
dowiedzieć się więcej o temacie,
który jest Twoją pasją?

NIE POLECAM
Gdzie według Ciebie nie warto
szukać informacji o temacie, który
jest Twoją pasją?



akademiarealna.pl

Twój tutorial
Dz i e l  s i ę  w i edz ą

Gdybyśmy dziś zaprosili CIę do stworzenia tutorialu video na dowolny temat
(podobnego do tych, które są w sekcji E-Learning na akademiarealna.pl), czego
mógłbyś/mogłabyś nauczyć swoich rówieśników? 
Czy potrafisz zaproponować 3 różne tematy?

Np. "Wytłumaczę czym jest NFT", "Pokażę jak narysować szybki krajobraz pastelami", "Pokażę ćwiczenia, które
pomagają na bolące plecy po długim siedzeniu przy biurku".

1.

2.

3.
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Wnoś wartość
Mot y wac j a

TWOJA HISTORIA:
Co Twoje hobby daje Tobie, dlaczego tak je lubisz? 
Jaką wartość Twoje zaangażowanie w wybraną pasję może wnieść w życie
innych?

HISTORIA MATEUSZA:
Mateusz opowiedział, że uczy się ekonomii przede wszystkim dlatego, że
czuje, że to rozwija jego inteligencję. Ma też poczucie, że w przyszłości ta
wiedza pozwoli mu lepiej zarządzać swoimi finansami. 

ZOBACZ

TAKŻE

https://akademiarealna.pl/lekcja/psychologia-pasji/
https://akademiarealna.pl/lekcja/psychologia-pasji/
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