
02.04.2020r.   DORADZTWO  ZAWODOWE     KLASA VIII 

Mam nadzieję, że osoby, które mają problem z wyborem zawodu skorzystały z mojej propozycji i przejrzały 

e-zawody – lekcja 26.03.2020r. 

Dzisiaj spróbujcie określić swoje aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwych sposobów 

ich realizacji. Przeczytajcie tekst napisany prze ze mnie i spróbujcie odpowiedzieć na pytania. 

Proszę o odesłanie na adres email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl tylko potwierdzenia, że 

zapoznaliście się z treścią dzisiejszego tematu. 

TEMAT: Rozpoznaję  swoje  aspiracje.  

Na tablicy rozwieszone są plakaty z wypisanymi hasłami: 

 Wykonuję zawód, który lubię;  

 Jestem sławną osobą;  

 Mam rodzinę, którą kocham;  

 Mam doskonałe wykształcenie.  

1. Przeczytaj plakaty i wybierz ten, przy którym chciałbyś stanąć. 

2. Zastanów się Co sprawiło, że dokonałeś takiego wyboru?  

3. Przeczytaj definicję słowa „aspiracja”: 

a) Słownik języka polskiego PWN - aspiracja to «pragnienie realizacji ambitnych planów»; 

b) Słownik synonimów języka polskiego - aspiracja » w kontekście dążenia do czegoś to: ambicja, cel, 

chęć, dążenia, marzenia, poszukiwanie, pragnienie, pragnienie sukcesu, starania, zmierzanie do celu, 

4. Przeczytaj historie dwóch bohaterów, którzy mieli różne aspiracje i musieli pokonać różne przeszkody; 

Co można poradzić koleżankom/kolegom, aby zrealizowali swoje aspiracje?  

 �  Asia ma 15 lat, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, ma same 5 i 6. Interesuje się muzyką od 6 roku 

życia, gra na pianinie i sprawia jej to ogromną radość i satysfakcję. W tym czasie zdobyła liczne nagrody, 

a nawet brała udział w bardzo znaczącym konkursie i zajęła 4 miejsce. Muzyka jest jej pasją i ma z nią 

związane dalsze plany. Jednak rodzice mają inne plany zawodowe dla Asi – chcą, aby poszła w ich ślady 

i kontynuowała tradycje rodzinne. Obydwoje rodzice są z zawodu prawnikami i taką też profesję wybrali dla 

swojej ukochanej córki. Co w tej sytuacji ma zrobić Asia? Zaspokoić aspiracje rodziców? Czy spełnić swoje 

marzenia? Jak uporać się z tym problemem? 

�  Maciek jest leniwym 13-latkiem, który chce w przyszłości zostać informatykiem. Nie lubi zbytnio się 

uczyć, swoje obowiązki szkolne wykonuje szybko, lecz niechętnie. Pani od matematyki zachęca ucznia do 

większego zaangażowania, bo teraz otrzymuje głównie oceny dostateczne, a przy niewielkim wysiłku 

mógłby mieć piątki. Maciek uważa, że matematyka w zawodzie informatyka nie odgrywa ważnej roli. Jak 

zmotywować Maćka do nauki matematyki? Jak go przekonać, że w zawodzie informatyka trzeba doskonalić 

matematykę i język angielski? Jakich rad udzielilibyście Maćkowi? 

5. Zastanów  się i odpowiedz  na pytanie: Jaki Ty masz plan, aby osiągnąć swoje aspiracje?  

Pamiętaj: 

 nasze aspiracje możemy modyfikować i zmieniać 

 w życiu trzeba być elastycznym i także umieć uwzględniać swoje ograniczenia. 
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