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Temat : Co robić, aby spełniać marzenia? 

Jak możemy spełniać marzenia? Jak cele wyznaczał sobie Walt Disney? Co to jest model 

SMART? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=4qhHKEokqk0&feature=emb_logo 

Proszę zastanówcie się: 

 Kim był Walt Disney? 

 Jaki zaproponował sposób na spełnianie marzeń? 

 Na czym polegała rola marzyciela w strategii Walta Disneya? 

 Na czym polegała rola realisty w tej strategii? 

 Na czym polegała rola krytyka? 

 Czy można marzenie zamienić w realne wydarzenie? 

 Jak spełniać swoje marzenia? 

Aby móc spełniać marzenia, należy je precyzować, tzn. zamieniać na konkretne wydarzenia, 

zamieniać je na cele. Cel jest zatem przełożeniem naszej wizji na konkretne działania i 

zaplanowanie ich w określonym czasie. Wyznaczanie celów pomaga nam w osiąganiu 

szczęścia i ciągłym ulepszaniu naszego życia. Brak celów w życiu powoduje nudę i marazm, a 

nasze marzenia nie mają szansy na spełnienie. 

Jednym z narzędzi pomagających w prawidłowym formułowaniu celu jest model SMART. 

Cel powinien być: 

S – szczegółowy: cel nie może być rozmytą wizją; musi być na tyle precyzyjnie rozpisany, abyś 

wiedział jak go realizować; pomocne pytania: jak? kto? gdzie? 

M – mierzalny: cel powinien być zapisany w liczbach; warto wiedzieć, po czym poznasz, że 

dany cel osiągnąłeś; pomocne pytania: jak zobaczę? jak zmierzę? 

A – ambitny: cel powinien być dla ciebie atrakcyjny (nie może być za prosty, nudny, czy mało 

ważny); pomocne pytania: czy mnie motywuje? czy mnie inspiruje? 

R – realny: cel nie może być dla ciebie zbyt trudny do realizacji; pomocne pytania: czy jest 

możliwy do zrobienia? czy mam na niego wpływ? 

T – terminowy: musisz określić do kiedy chcesz osiągnąć swój cel; to sprawia, że nie 

zwlekamy z działaniami i nie odkładamy ich w czasie; pomocne pytania: do kiedy? 

Mój cel 

Sformułuj swój cel wykorzystując model SMART : 

CEL: …………………. 

Następnie przeanalizuj krok po kroku czy sformułowany przez ciebie cel spełnia wymagania 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=4qhHKEokqk0&feature=emb_logo


modelu SMART: 

S – szczegółowy (kto? gdzie? kiedy?) 

M – mierzalny (jak zmierzę? jak zobaczę?) 

A – ambitny (czy mnie motywuje? czy mnie inspiruje?) 

R – realny (czy możliwy do zrobienia? czy mam na niego wpływ?) 

T – terminowy (kiedy? data) 

Nowojorska modelka Jillian Mercado opowiada o tym, jak spełniać marzenia. Mercado, 

mimo tego że cierpi na zanik mięśni i porusza się na wózku, jest wziętą modelką, stylistką, 

redaktorką, szefową magazynu modowego i twarzą kampanii reklamowej prestiżowej marki 

Diesel. 

https://www.youtube.com/watch?v=cN7NLgHekg0 

Kochani wakacje sprzyjają marzeniom ….życzę Wam pięknego wypoczynku, marzcie i 

realizujcie marzenia.  

Pozdrawiam 

Pani Kasia 

Przesyłane e materiały edukacyjne są przeznaczone wyłącznie dla uczniów ( tudzież rodziców wspomagających  

uczniów w procesie edukacji), przesyłane materiały nie mogą być wykorzystane do ich dalszego 

rozpowszechniania. 

https://www.youtube.com/watch?v=cN7NLgHekg0

