Lewensoriëntering
Graad 12 Kwartaal 2: Week 6
Onderwerp: Sosiale en Omgewingsverantwoordelikheid
1.1

Persoonlike Missieverklaring vir my Lewe

Ken die volgende:
Persoonlike waardes
en
beginsels,verskillende
ideologieë, doelwitte,
sosiale en
gemeenskapsverant=
woordelikheid

Hulpbronne : Fokus Gr 12 Handboek, bl 164-171.
Internet, Videos en aanlyn voorbeelde aangedui in die
voor-aktiwiteite. Inspirerende aanhalings en mense.
https://www.andyandrews.com/personal-missionstatement/
Your Vision Statement Sucks.” by Cameron Herold
TEDxVancouver (2018)
“My Mission Statement” by Samantha Johnson
TEDxNewBedford (2015)

Lees die volgende artikel aandagtig deur:
Jy is amper aan die einde van jou
hoërskoolloopbaan en het verskeie lewensvaardighede
oor die afgelope jare ontwkkel waarin jy jou
persoonlike sienings kon vorm rondom ‘n
verskeidenheid van kwessies .Jy het ook jou eie
begrip en bewustheid van jou waardes en oortuigings
ontwikkel. Jou lewe sal verander en wat hierdie
verandering so opwindend sal maak , is dat JY dit
moontlik gaan maak. Jou keuses en besluite sal jou
eerste tree in die “ grootmenswêreld “ bepaal.
Dit is dus belangrik om seker te maak watter lewe jy wil lei-in werklikheid is dit
noodsaaklik om alle keuses en besluite te
baseer op jou persoonlikheid en karakter, op
wat vir jou waardevol of belangrik is. Ons
almal streef daarna om ‘n gebalanseerde lewe
te lei en verantwoordelikheid te aanvaar en
die bestuur van ons eie lewens.
Onder al die druk van ons ouers, jou vriende,
opvoeders, die media, die gemeensakp en
ander se opinies en menings, kan dit soms
moeilik wees om jou eie “ stem “ te “ hoor ” en daardeur jou eie doelwitte , drome, ideale

te vernalaat of prys te gee. Dit is dus belangrik om onsself van ons huidige situasie te
vergewis en eers selfondersoek te doen.
Jy mag dalk in hierdie eenheid voel dat jou opvoeder jou vermoë onderskat dat jy op
jou eie ‘n aktiewe rol kan speel in jou toekomsplanne. In hoe ‘n mate dink jy het jy ‘n
invloed op die ontwikkeling en vorming van ‘n bepaalde toekoms vir jouself ? Dink jy daar
is ander faktore wat ‘n groter rol speel in hierdie proses ?
In jou strewe om ‘n goedgebalanseerde , goed afgeronde volwassene te wees, moet jy
seker maak dat jy wel ‘n gebalanseerd is. Sukses in een aspek van jou lewe , moenie ‘n
negatiewe impak op ‘n ander hê nie, bv om te veel tyd ( 14uur per dag ) en aandag aan jou
akademie/werk te spandeer , sal veroorsaak dat jy te min slaap inkry, te veel stres sal
ervaar, geen tyd aan familie en vriende afstaan nie en min geleentheid vir sport of enige
ander rekreasie aktiwiteite. Jy sal wel sukses in jou loopbaan ervaar, maar jy sal
stelselmatig gesondheidsprobleme ontwikkel en eensaam begin voel.
Die media en die kultuur van ‘n moderne
samelewing ondersteun hierdie tipe benadering.
Ons admireer mense wat roem en sukses behaalmense wat suksesvolle en beroemde atlete,
skrywers, besigheidsleiers, ens. is.Ons gee min
erkenning aan diegene wat goedgebalanseerde
lewens lei en wenners in hul eie gebied is, wat op ‘n
eenvoudige en gewone wyse in die agterplaas van
iemand se eiendom, by die huis, in die sitkamer of
kombuis of in die personeelkamer ook sukses behaal. Hou dit in gedagte wanneer jy jou
planne formuleer.

Aktiwiteit 1: Maak seker dat jy die volgende kernkonsepte in hierdie eenheid
verstaan.
Kernkonsepte:
1.Missieverklaring: ‘n kort stelling waarin ‘n individu of maatskappy beskryf wat sy algehele
doel is vir bestaan,( sien hier voorbeelde van bekende instansies se missieverklaring) :

2.Persoonlike missieverklaring: ‘n beskrywing van jouself en jou waardes, drome,
houdings en doelstellings. Dit is nie dinge wat jou ouers en vriende besluit belangrik is nie.

3.Persoonlike Waardes: beginsel wat jy kies om jou lewe op te baseer en wat vir jou
belangrik is, bv liefde, respek vir alles wat leef, Ubuntu, geloofsoortuigings, ens. Dit is nie
dinge wat jou ouers of vriende besluit belangrik is nie .Dit is die dinge waarop jy trots is en
waaroor jy gelukkig voel om met die wêreld te deel. Om ‘n volwasse individu te word, moet jy
jou eie waardestelsel ontwikkel. Dit is die “ kode “ waarop jy jou lewe wil baseer. Jou
waardes word beïnvloed deur alles waaraan jy blootgestel is, met wie/wat jy in kontak
gekom het in jou lewe : jou ouers, vriende, lewenservarings, jou samelewing, toegang tot die
media ( gedrukte, elektroniese en sosiale ) en jou gewete.
4.1 Geloof: vertroue , die aanvaarding dat iets bestaan of waar is, veral een sonder bewys,
en op godsdiens gebasseer is, dit wil sê Jesus Christus, Allah, Buhda ens
4.2 Oortuigingsstelsel: U geloofstelsel is die manier waarop u die wêreld en u plek daarin
probeer verstaan. Dit is ook u stel oortuigings oor wat reg en verkeerd, waar en onwaar is. U
geloofstelsel is moontlik gebaseer op die leer van 'n formele godsdiens of kan deel uitmaak
van u kulturele geloofstelsel.
4.3 Religie / godsdiens: U godsdiens is wat u glo en wie of wat u aanbid. Godsdienste het
gewoonlik morele kodes, rituele en maniere om teenoor ander op te tree. Godsdiens is
gebaseer op geloof en geloof. bv Islam ,Christenskap, Boeddhisme Afrika- Tradisioneel ,
Hinduïsme ens
5. Ideologie:’n Stelsel van idees, veral een wat die basis vorm van ekonomiese of politieke
teorie en beleid. Politieke ideologieë sluit in demokrasie, kommunisme, nasionalisme en
fascisme. Ideologieë is 'n georganiseerde stel oortuigings, waardes en idees. Dit is die
manier waarop u glo dat u in die wêreld moet leef en die manier waarop die samelewing
moet funksioneer.
6. Doel van ‘n persoonlike missieverklaring: Moedig u aan om u eie waardes, drome en
doelstellings te verken en te identifiseer. U identifiseer u vaardighede, u waardes en u
drome. Dit wys wat vir u belangrik is en hoe u van plan is om u doelstellings te bereik. Dit
gee beheer en struktuur of doel aan u lewe en lei u na die toekoms.
Wanneer ‘n persoonlike missieverklaring geformuleer word:
Besin / Oorweeg die volgende aspekte (“bestandele”):








Persoonlike sienings - u persoonlike sienings is u opinies en wat u as belangrik
beskou. Byvoorbeeld, u kan Wiskunde as 'n belangrike vak beskou omdat u na skool
wil boekhou om 'n rekenmeester te wees. U persoonlike sienings word baie
beïnvloed deur u doelwitte vir u toekoms, u godsdiens, kultuur en waardes.
Waardes - Watter waardes beskou u as noodsaaklik vir u? bv vertroue en eerlikheid,
moed.
Oortuigingsstelsel - Wat is belangrik in my geloofstelsel en godsdiens? Waarom is
ek hier? Wie het my geskep?
Lewenstyl (liggaamlike en emosionele welstand)- U leefstyl is hoe u u lewe
daagliks leef. U mag byvoorbeeld gereeld oefen, gesonde kos eet, veilige seks
beoefen en nie alkohol drink nie, sodat u na u liggaamlike welstand en gesondheid
omsien.
Omgewingsverantwoordelikheid - As u u verantwoordelikheid teenoor die
omgewing ernstig opneem, weet u dat u die natuur met respek moet behandel. U
doen niks wat skadelik is vir die omgewing, soos rommel of kap bome, sonder om
nuwe bome te plant nie. U herwin en raak betrokke by
omgewingsopruimingsveldtogte.







Doelstellings vir studies en loopbaankeuses. U doelstellings vir studie en
loopbaankeuses is u planne vir die toekoms, die stappe wat u moet neem om u
latere doelwitte in die lewe te bereik. U doel kan byvoorbeeld wees om 'n goeie werk
te hê en oor tien jaar u eie huis te besit ...
Om 'n visie oor u toekoms te hê, gee u 'n rigting oor wie u wil wees of wat u wil
bereik binne 5 tot 10 jaar, selfs oor 30 jaar. U visie is u droom. Dit is 'n geestelike
prentjie van hoe die toekoms gaan lyk of kan wees. Dit is wat u lewe opwindend en
vervullend sal maak. Maak u visie ambisieus. Dit hoef nie noodwendig prakties te
wees nie. Dit lyk miskien selfs nou 'n bietjie mal.
Droom groot! ‘n Missieverklaring is meer prakties; dit fokus op u optrede, gedrag en
planne om u droom te verwesenlik.

Aktiwiteit 2
Skryf 'n positiewe aanhaling wat vir jou iets beteken en jou help om jou droom te
identifiseer. Erken die skrywer.

Aktiwiteit 3
Skryf 'n persoonlike missiestelling (10- 20 reëls)
Dit is u persoonlike sienings oor die belangrikheid van onderwys, die doel van doelwitte, die
rol van waardes in u lewe. Wat u waardes beteken en waarom dit vir u belangrik is? (Wie jy is,
jou waardes, jou bydraes tot verhoudings, die samelewing, drome en ambisies, alles wat vir
jou belangrik lyk). Kyk na die video's en gebruik die inspirasie van ander om jou te help.
Hou u missieverklaring persoonlik en eenvoudig. Die kragpunte sal
jou ook help om na te dink. Dit kan 'n paar dae neem om te
voltooi, want jy sal tyd nodig hê om na te dink en na te dink .

Geniet die proses.

Hoe om 'n persoonlike missieverklaring gratis af te laai.
https://zety.com/blog/personalmission-statement

Personal Mission Statement.pptx

https://kopywritingkourse.com/howto-write-a-personal-missionstatement/

Hierdie is ‘n skakel na ‘n Power Point Presentation oor hoe om
‘n Persoonlike Missiestelling te skryf.

