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Aspiracje życiowe uczniów klas gimnazjum specjalnego

Wstęp

Temat aspiracjiżyciowych młodzieży jest szeroko omawiany i rozpoznany
w literaturze pedagogicznej. Dotyczy to zarówno młodzieży w normie intelektualnej
jaki z szeroko pojętymi deficytami1 - zarówno bowiem młodzież w normie, jak i z
różnymi deficytami posiada te same aspiracje, zaś różnica dotyczy jedynie ograniczeń,
które powodują, iż pewne aspiracje młodzieży niepełnosprawnej są nie do
zrealizowania, ze względu na wywołane przez deficyty ograniczenia. Kwestia aspiracji
życiowych stanowi bowiem obszar zainteresowań zarówno psychologii, pedagogiki
jak i socjologii, jakkolwiek każda z tych nauk przedstawia zagadnienie w nieco
odmiennym aspekcie: w pracach psychologicznych większość autorów analizuje
stosunek młodzieży do przyszłości od strony wybranego zawodu, mniej lub bardziej
sprecyzowanych planówżyciowych czy marzeń na jawie. Pedagodzy interesują się
problemem z punktu nauczania, wychowywania i dydaktycznego oddziaływania na
młodzież, przygotowania jej do oczekujących ją zadań, poszukiwania
najskuteczniejszych metod umożliwiających i ułatwiających młodzieży pomyślny start
życiowy w całokształcie potrzeb społecznych. W pracach socjologicznych omawiane są
te problemy, które poruszają kwestię wkraczania młodzieży w samodzielneżycie.

Zagadnienie to rozpatrywano zatem zarówno pod względem perspektyw
jednostki w ich subiektywnym i obiektywnym kontekście jak i w planie całościowym
na tle możliwości i aspiracji całego pokolenia. Ilość publikacji, jakie poświęcono temu
zagadnieniu mogą sugerować, że temat aspiracjiżyciowych wchodzącego w dorosłość
pokolenia - jest niezmiernie istotna.

Aspiracje wg M. Jarosz2 w oznaczają pragnienia, dążenia czy zainteresowania
człowieka, lub też są utożsamiane z pożądanymi stanami rzeczy, które dla badanych
stanowią cele i dążeniażyciowe. Najprościej ujmując są to cele i dążeniażyciowe, to co
zdaniem młodzieży warto byłoby osiągnąć i o co jest ona skłonna zabiegać.

Podobne zdefiniowanie pojęcia aspiracji odnajdziemy w Słowniku
Psychologicznym3. Aspiracje określane są tu jako pragnienia osiągnięcia czegoś
znaczącego, dążenie do jakiegoś celu lub przekonanie o własnych możliwościach w

1 M. Tyszkowa: Rola rodziny w kształtowaniu się wyobrażeń własnej przyszłości i aspiracjiżyciowych
dzieci i młodzieży, (W:) M. Tyszkowa (red.) Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną. Poznań 1985,
Wyd. naukowe UAM, str.70.
M.Przetacznikowa: Wyznaczniki i warunki rozwoju, (W:) M.Żebrowska ( red.) Psychologia rozwojowa
dzieci i młodzieży, Warszawa 1975, PWN.
I. Obuchowska : Dzieci umysłowo upośledzone w stopniu lekkim , (W:) I.Obuchowska (red.) : Dziecko
niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1991, PWN
M. Kościelska : Upośledzienie umysłowe a rozwój społeczny. Warszawa 1984, PWN
2 M. Jarosz: Barieryżyciowe młodzieży . Warszawa, 1986.
3 Słownik Psychologiczny (red.:W.Szewczuk) . Warszawa,1985.
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danym zakresie aktywności będące dla człowieka podstawą osiągniętych efektów
działania.

Również u M. Tyszkowej4 aspiracje są to wyobrażenia , pragnienia
i dążenia jednostki dotyczące własnej osoby , miejsca w społeczeństwie i sytuacji
życiowej w przyszłości.

Nie można rozpatrywać aspiracji i dążeń życiowych młodzieży,
a w szczególności młodzieży specjalnej troski bez zwrócenia uwagi na tło
dotychczasowych doświadczeń- jej przeszłości teraźniejszości, warunków
środowiskowych i stymulacji dostarczonych przez szkolę, bowiem fakt, iż młodzież ta
posiada deficyty intelektualne, nie oznacza jednocześnie, iż nie funkcjonuje ona na tle
społecznym, a jedynie, że jej życiowe wybory są podporządkowane jej
niepełnosprawności - oznacza to m.in. -że młodzież taka, mająca zaburzenia
abstrakcyjnego i perspektywicznego myślenia - do zbudowania obrazu siebie w
przyszłości potrzebuje konkretnych dobrze osadzonych w realiach codzienności
wzorców.

Jeśli zatem zgodnie z zaprezentowanymi wyżej definicjami - za aspiracje
uznamy zespółżyczeń dotyczących określonych stanów lub rzeczy, będących
w pewnym sensie czymś pośrednim pomiędzy marzeniami, na które wpływa m.in.
subiektywny obraz samego siebie a konkretami, zaś za konkrety uznamy plany i
perspektywy danej jednostki na tle warunków obiektywnych ( ustrój polityczno -
społeczny, stan oświaty oraz kultury społeczeństwa, sytuacja rodzinna, ideały moralne
a także wzory osoboweśrodowisk) i subiektywnych ( stan zdrowia, poziom
inteligencji, zainteresowania, inne cechy osobowości np. temperament czy uzdolnienia),
to w przypadku młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim należy
sądzić, że w przeważającej części będą się oni w swoich aspiracjach opierali na ich
„konkretnej”, niejakonamacalnej, a wynikającej z ich abstrakcyjnego podejścia do
rzeczywistości stronie.

W takiej sytuacji zadałam sobie pytanie:

Na ile i w jakim stopniu reforma szkolnictwa, dotykająca również szkolnictwa
specjalnego, a wyrażająca się w przedłużonym „czasie ochronnym” dla uczniów(
wydłużenie czasu nauki o jeden rok), usunięciu z systemu szkolnictwa takiej formy
kształcenia jak klasy uzawodowione, brak przedmiotów stricte zawodowych czy brak
konkretnych bloków tematycznych uwypuklających należycie tematykę zdobywania
zawodu w przyszłości umożliwiającego funkcjonowanie w społeczeństwie, a więc:
zapewnienie bytu sobie i rodzinie, szacunek wśrodowisku, możliwość rozwijania
swoich zainteresowań - może wpłynąć na widzenie siebie po ukończeniu szkoły- a
zatem jak wpływa na poziom aspiracji uczniów gimnazjum specjalnego.

4 por. przyp. 1
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Analiza wyników badań

Badania swoje oparłam na analizie wypowiedzi uczniów uzyskanych za pomocą
skonstruowanych przeze mnie, dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów:

- Testu zdań niedokończonych ( składającego się z 10 pytań)
- Testu wyboru ( tak - nie)
- Test wyboru hierarchii wartości - „ Co jest dla Ciebie ważne w Twoimżyciu”

Ponadto , w celu uzyskania pełniejszego obrazu interesującej mnie sfery poprosiłam
badanych, by na zakończenie napisali krótkie wypowiedzi na następujące pytania:

- Co będziesz robić po ukończeniu nauki w gimnazjum?
- Jak sobie wyobrażasz swoją pracę?
- Opisz siebie za dziesięć lat?

Przy pomocy tych metod poddałam badaniom trzy istotne sfery aspiracjiżyciowych
uczniów klas II gimnazjum specjalnego. :

1. sfera materialna „mieć”
2. sfera emocjonalna „być”
3. sfera zawodowa „robić”

badanie to miało pomóc mi uzyskać odpowiedź na pytania:

Jak młodzież upośledzona w stopniu lekkim :
Wyobraża sobie własną przyszłość
Jakie ma w stosunku do tej przyszłości oczekiwania

A pośrednio także oczekiwałam uzyskania odpowiedzi na pytanie:
Jak trudne do osiągnięcia wydają się im poszczególne cele.

Test zdań niedokończonych
omówienie

W badaniu uczestniczyło 20 respondentów, 7 dziewczynek i 13 chłopców,
w wieku od 14 do 18 lat upośledzonych w stopniu lekkim oraz umiarkowanym ( 6
osób).Ankietowani pracowali chętnie, jednakże oczekiwali od prowadzącego
wielokrotnych zapewnień, że ankieta ta jest anonimowa orazże dostępu do niej nie
będą mieli ani nauczyciele ani uczniowie ze szkoły. Był to dla nich niezbywalny
warunek udzielenia szczerych odpowiedzi. Nie zauważyłam ponadto, by po skończonej
ankiecie uczniowie dzielili się między sobą uwagami na jej temat bądź własnymi
refleksjami przez tę ankietę wywołanymi. Ich zachowanie wskazywało raczej, iż
kwestia własnej przyszłości i wyobrażeń o niej plasuje się w grupie tematów bardzo
osobistych - wręcz intymnych .
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Na pytania zamieszczone w ankiecie udzielono następujących odpowiedzi:

1.Po ukończeniu tej szkoły chciałbym:

uczyć się dalej-11 osób
w tym:

- 6 szkoła zawodowa
- 5 technikum

mieć konkretny zawód -5 osób
iść od razu do pracy -2 osoby
nie wie co dalej -1 osoba

5.W przyszłości chciałbym ( chciałabym) być:

Dziewczynki:

piosenkarką - 2 osoby
nauczycielką - 1 osoba
adwokatem - 1osoba
aktorką - 1 osoba
krawcową - 1 osoba
szanowaną osobą - 1 osoba

Chłopcy:

kucharzem - 2 osoby
murarzem - 2 osoby
elektrykiem - 2 osoby
mechanikiem - 1 osoba
tynkarzem - 1 osoba
kierowcą - 1 osoba
dzielnicowym - 1 osoba
biznesmenem - 1 osoba
prezydentem - 1 osoba

6.Żeby dostać pracę trzeba najpierw :

ukończyć szkołę – 17 osób
ukończyć wyższą uczelnię – 2 osoby
zasłużyć na to - 1 osoba

9.Dobra praca to:

dobrze zarabiać – 9 osób
coś najważniejszego wżyciu – 3 osoby
dobry zawód – 2 osoby
sukces - 1 osoba
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dobreżycie - 1 osoba
szczęście - 1 osoba
być dyrektorem - 1 osoba
być prezydentem - 1 osoba
nie wiem - 1 osoba

10.Gdy myślę o swojej przyszłej pracy boję się, że:

mnie nie przyjmą – 8 osób
ją stracę – 5 osób
nie będę umiał sobie poradzić – 3 osoby
będzie za ciężka – 1 osoba
coś się stanie i trafię do więzienia – 1 osoba
na pewno będzie dobra – 1 osoba
nie wiem – 1 osoba

Pomimo, iż większość z nich -ponad połowa deklarowała chęć dalszego
kształcenia, jednakże nauka nie wydaje się być dla nich czymś rzeczywiście istotnym,
bowiem jako najważniejszą wykazały ją zaledwie dwie osoby. W zestawieniu tym
dalsze kształcenie znalazło się więc bardzo zdecydowanie za posiadaniem rodziny (1/3
respondentów) i wartość ta jako znacząca była również wybierana w innych pytaniach
tego testu, a także w pozostałych narzędziach badawczych ponadto fakt, iż prawie
połowa z osób deklarujących chęć dalszej nauki postuluje chęć kształcenia się w
technikum, a ponadto chciałaby wykonywać zawody całkowicie rozmijające się z ich
możliwościami( nauczyciel, adwokat, aktor, biznesmen, piosenkarz, prezydent itd.)
może sygnalizować fakt mało realistycznego nastawienia uczniów specjalnej troski do
siebie i swoich możliwości.

Uczniowie mają świadomość faktu, iż dobra praca oznacza jednocześnie dobre
zarobki, szczęście czy sukces wżyciu, prawie polowa odpowiedzi, co dla większości z
nich jest jednocześnie wyznacznikami ważniejszych rzeczy wżyciu. Świadomość
ważności pozycji materialnej w połączeniu z obawami o to, iż mogą tej pracy nie
otrzymać, bądź nie będą w stanie się w niej utrzymać ( 16 osób na 20 badanych) oraz
fakt, że większość rodziców jest bezrobotnych, korzysta z rent lub zasiłków opieki
społecznej - taki stan rzeczy wykazało16 -tu ankietowanych, może wskazywać na fakt,
iż badani uczniowie nie tyle są świadomi problemów, jakie czekają na nich po
ukończeniu szkoły, bądź w dzisiejszymżyciu, ile, że finansowe problemy rodzinne są
przez nich odczuwane i postrzegane jako zagrożenie.

W kwestii oczekiwań materialnych uczniów uzyskałam następujące odpowiedzi:

4.W moim życiu najbardziej chciałbym ( chciałabym) mieć :

samochód, dom, pieniądze – 4 osoby
piękny dom najlepiej z basenem – 3 osoby
motor – 2 osoby
samochód i pieniądze –2 osoby
pieniądze – 2 osoby
rodzinę – 2 osoby
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rodzinę ,dom iżeby inni też mieli dom – 1osoba
swój pokój – 1osoba
pracę –1osoba
wszystko –1 osoba

3.Chcę mieszkać w :

ładnym domu, willi - 7osób
u siebie, w domu rodziców - 7 osób
mieście - 2 osoby
Argentynie - 1 osoba
dobrej rodzinie - 1 osoba
bloku - 1 osoba

Można z nich wysnuć wniosek, iż pomimoświadomości problemów związanych
ze zdobyciem i utrzymaniem pracy uczniowie ci - co wyraźnie ukazują odpowiedzi na
pytania 3 i 4 pragną wysokiego statusu materialnego - aż 13 osób chciałoby mieć
samochód, pieniądze, dom i najlepiej gdyby była to willa z basenem. ( Można się tu
zastanawiać na ile na taką percepcję przyszłości mają wpływ brazylijskie „soap opery”).

W grupie pytań dotyczących niejako sfery duchowej- „być” otrzymałam następujące
odpowiedzi :

2. Najważniejsze w moimżyciu jest:

rodzina - 6 osób
szkoła i nauka - 3 osoby
pieniądze - 3 osoby
zdrowie - 3 osoby
dobra praca - 2 osoby
siostra - 1 osoba
bezpieczeństwo - 1 osoba
hodowla kanarków - 1 osoba

7.Byłbym (byłabym) bardzo szczęśliwy(a), gdybym:

miał rodzinę – 4 osoby
miał wszystko – 2 osoby
dostał się do technikum – 2 osoby
miał pieniądze – 2 osoby
nie wiem – 2 osoby
pracowała za granicą - 1 osoba
miała pracę - 1 osoba
miał pieniądze, dom, rodzinę - 1 osoba
miał prawo jazdy - 1 osoba
chodził na wagary - 1 osoba
miał samochód - 1 osoba
moja rodzina była szczęśliwa - 1 osoba
skończyła się szkoła - 1 osoba
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8.Moim wzorem wśród rodziny i znajomych jest:

kolega ( bo jest mądry, bo ma pieniądze ) – 5 osób
rodzeństwo – 4 osoby
rodzice – 4 osoby
nikt – 4 osoby
kuzynka ( bo jest bogata i ładna ) – 1 osoba
tata – 1 osoba
mama – 1 osoba

Szczególnie znamiennym wydają się te odpowiedzi, w których uczniowie
podkreślają znaczenie posiadania rodziny. W pytaniach nr 2 i 7 ilość wyborów
dotyczących rodziny zdecydowanie dystansuje pozostałe wypowiedzi.
Jeśli chodzi o autorytety, na które powołują się uczniowie - dla połowy z nich są to
rodzice lub inni członkowie rodziny, dla ¼ z nich koledzy (jako motywacja - podawany
jest fakt posiadania pieniędzy), zaś pozostali twierdzą, iż nie posiadają żadnych
autorytetów.

Test wyboru hierarchii warto ści -
„ Co jest dla Ciebie ważne w Twoim życiu”

Pragnąc ustalić na ile uczniowie zrozumieli pytania zadane im
w teście, poprosiłam ich dodatkowo o wypełnienie tabelki „Co jest dla Ciebie ważne w
Twoim życiu”.

Uzyskane wyniki
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b.ważne mało ważne ważne ale
nie osiągnę

Nie wiem Nie umiem
odp.

Wiara w Boga Wielka miłość Szczęśliwa rodzina
Dobry zawód Praca pieniądze
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Potwierdzają one wyniki uzyskane podczas badania testem zdań
niedokończonych: szczególną wagę przypisywaną posiadaniu szczęśliwej rodziny -
wszyscy badani uznali ten aspekt za „bardzo ważny”, świadomość istotnego znaczenia
posiadania pracy ( niemal wszyscy spośród badanych), dobrego zawodu i pieniędzy
(zdecydowana większość). Wartości te są więc równie ważne, jak wiara w Boga której
ważność zadeklarowało 17 badanych, a znacznie ważniejsze niż wielka miłość którą
wybrało 12 osób. Zwraca uwagę duża pewność odpowiedzi - w całym tym badaniu
padła zaledwie jedna odpowiedź „ nie wiem” i jedna „ nie umiem odpowiedzieć na to
pytanie”. Pewne rozbieżności we wskaźnikach procentowych obu badań można
wytłumaczyć trudnościami, jakie sprawił uczniom test zdań niedokończonych, a
dokładniej - konieczność samodzielnego formułowania wypowiedzi, zamiast znacznie
prostszego wyboru spośród podanych możliwości.

Tabelaryczny test wyboru - wyniki:

TAK NIE

1. Czy podoba Ci się praca Twojej mamy? 13 7

2. Czy podoba Ci się praca Twojego taty? 16 4

3. Czy po ukończeniu gimnazjum chcesz się dalej 17 3
uczyć?

4. Czy chcesz pracować po ukończeniu szkoły? 20 0

5. Czy chcesz założyć własną rodzinę ? 17 3

6. Czy chcesz mieć dzieci ? 17 3

7. Czy chciałbyś mieć dużo przyjaciół ? 18 2

8. Czy chciałbyś mieć własne mieszkanie ? 18 2

9. Czy chciałbyś mieć samochód ? 18 2

Uzyskane wyniki wskazują ponownie naświadomość znaczenia pracy
(wybrali ją wszyscy respondenci) oraz wysoką wartość przypisywaną posiadaniu
prestiżowych dóbr materialnych ( mieszkanie, samochód - w prawie wszystkich
wypowiedziach). Jedyną istotną różnicę zanotowano przy odpowiedzi na pytanie o
dalsze kształcenie. Chęć dalszej nauki zadeklarowało bowiem 17 ankietowanych, co w
porównaniu z 10 osobami deklarującymi to samo pragnienie w teście zdań
niedokończonych, stanowi znaczącą różnicę. Zastanowić się należy, czy owa
wynosząca praktycznie 1/3 badanych różnica nie wynika z podstawienia przez
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ankietowanych pod pojęcie „dalsza nauka” innych niż zinstytucjonalizowane form
kształcenia np. terminu u majstra.

Opisanie danych z kwestionariusza wywiadu dla nauczycieli

Sytuacja materialna rodzin uczniów:

A. finansowa
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B. Mieszkaniowa:
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C. Sytuacja społeczna rodzin uczniów - rodzina jest:
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Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę na rolę wzorców życia jakie
dziecko obserwuje w rodzinie na kształtowanie się jego wyobrażeń o własnej
przyszłości. Duży odsetek rodzin nie znajduje się w dobrej kondycji finansowej i
mieszkaniowej. Większość rodziców pracuje fizycznie lub pobiera zasiłek.

Nic dziwnego zatem,że ich dzieci marzą o lepszym jutrze, o własnych domach,
samochodach i pieniądzach. Jednakże marzenia te są niemal natychmiast korygowane
przez rzeczywistość - uczniowie wszak przyglądają się walce własnych rodziców o byt,
o gwarantującą ten byt pracę lub o utrzymanie się w dotychczasowym miejscu
zatrudnienia. Obserwacje te znalazły swoje odzwierciedlenie w swobodnych
wypowiedziach młodzieży na temat uzyskania „dobrej pracy” – prawie cała grupa
badanych podkreślała, iż może mieć problemy z uzyskaniem pracy, bądź obawiała się
szybkiej jej utraty.

Podsumowanie i wnioski

Kończąc tę analizę należy z cała mocą podkreślić, iż fakt upośledzenia
umysłowego nie oznacza wcale,że dana jednostka posiada inne potrzeby i cele
życiowe niż jednostka w normie. Tak samo zatem jak ich pełnosprawni rówieśnicy,
badani uczniowie gimnazjum specjalnego nr 55 w Krakowie patrzą pogodnie i ufnie w
przyszłość marząc o dobrej pracy, wysokim statusie materialnym, szczęśliwej rodzinie
w której będą żyć godnie i spokojnie, bez trosk i obaw5.

Zdecydowanie natomiast zwraca uwagę fakt, iż nie rozumieją oni wpływu
swojego stanu na możliwości osiągnięcia tych celów, co znalazło szczególny
oddźwięk w ich swobodnych wypowiedziach ; „ zarządzam firmą, bardzo fajną firmą”,
„pójdę na studia”, „będę miał dom z windą”, „b ędę prezydentem”, przy jednoczesnym
występowaniu np. trudności z wyliczeniem swego wieku za 10 lat, czy
sprecyzowaniem szkoły do której powinien pójść po ukończeniu gimnazjum.

Jest zatem konieczne, aby z uczniami na ten temat szczególnie rozmawiać,
starać się urealniać ich wyobrażenia i poglądy, uświadamiać im znaczenie takich pojęć
jak „sytuacja materialna”, „dobrobyt”, „niezależność finansowa” - pamiętajmy, że dla
dzieci upośledzonych liczy się konkret - zatem bez specjalnego omówienia czy
przedstawienia - wymienione przeze mnie pojęcia będą dla nich jedynie pustymi
dźwiękami. Należy również szczególnie pozwolić im zapoznać się ze szkolnictwem
specjalnym ponad gimnazjalnym, czy z możliwościami otrzymania pracy po
ukończeniu szkoły specjalnej. Nieodzowna byłaby np. wycieczka do urzędu pracy
Uważam również, że uczniowie powinni być uczeni pisania podań o pracę, czy cv -
rzecz jasna na miarę ich możliwości .

5 Por. J.Kupczyk: Uwarunkowania aspiracjiżyciowych w starszym wieku szkolnym Poznań 1978
Wyd.UAM
T. Lewowicki : Aspiracje dzieci i młodzieży , Warszawa 1987 PWN
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Jakkolwiek mamświadomość, iż problem ten jest podejmowany w trakcie
rewalidacji przez wielu pedagogów, jednak sądzę, że w czasach powszechnej trudności
ze znalezieniem i utrzymaniem pracy należy szczególnie uwrażliwiać na to zagadnienie
nauczycieli pracujących z uczniami specjalnej troski - być może postulowane przeze
mnie urealnianie ich wizji przyszłości uchroni uczniów od wielu bolesnych
rozczarowań, bądź nawet zwiększy ich szanse na znalezienie pracy.

ANEKS
Przykładowe karty badań:

1. Test zdań niedokończonych
2. Test wyboru hierarchii wartości
3. Kwestionariusz wywiadu dla nauczycieli
4. Pisemne wypowiedzi nt. przyszłości



Test zdań niedokończonych

1.Po ukończeniu tej szkoły chciałbym ( chciałabym)...........................................................................................................................................

2. Najważniejsze w moimżyciu jest......................................................................................................................................................................

3.Chcę mieszkać w ................................................................................................................................................................................................

4.W moimżyciu najbardziej chciałbym ( chciałabym) mieć.................................................................................................................................

5.W przyszłości chciałbym ( chciałabym) być.......................................................................................................................................................

6.Żeby dostać pracę trzeba najpierw......................................................................................................................................................................

7.Byłbym (byłabym) bardzo szczęśliwy(a), gdybym............................................................................................................................................

8.Moim wzorem wśród rodziny i znajomych jest................................................................................................................................................

9.Dobra praca to....................................................................................................................................................................................................



10.Gdy myślę o swojej przyszłej pracy boję się, że..............................................................................................................................................



TEST WYBORU

TAK NIE

1. Czy podoba Ci się praca Twojej mamy?

2. Czy podoba Ci się praca Twojego taty?

3. Czy po ukończeniu gimnazjum chcesz się dalej
uczyć?

4. Czy chcesz pracować po ukończeniu szkoły?

5. Czy chcesz założyć własną rodzinę ?

6. Czy chcesz mieć dzieci ?

7. Czy chciałbyś mieć dużo przyjaciół ?

8. Czy chciałbyś mieć własne mieszkanie ?

9. Czy chciałbyś mieć samochód ?



Kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela

Nazwisko i imię ucznia :
1.Sytuacja finansowa rodziny:( podkreśl właściwe)

bardzo dobra, dobra ,przeciętna, zła, korzystają z pomocy społecznej

2. Rodzina jest : ( podkreśl właściwe )
pełna , niepełna , konkubinat .

3. Warunki mieszkaniowe są : ( podkreśl właściwe )
bardzo dobre, dobre, przeciętne, złe.
Jeśli możesz to uściślij :.....................................................................

..........................................................................................................
4. Zawód ojca : ...............................................

Pracuje jako kto?.........................................

5. Zawód matki : ............................................
Pracuje jako kto ? .......................................

6. Patologie w rodzinie : ( podkreśl właściwe )
alkoholizm, narkomania, przemoc, upośledzenie umysłowe, więzienie.
Kto jest dotknięty ?.........................................

7. Ilość dzieci w rodzinie.........................
W tym upośledzonych.............................



Napisz parę zdań na zadane pytania :

1. Co będziesz robić po ukończeniu nauki w gimnazjum ?

2. Jak sobie wyobrażasz swoją pracę ?

3. Opisz siebie za 10 lat.




