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Wprowadzenie 

Ramowy program szkolenia/warsztatów dla uczniów, którego celem jest rozwijanie kompetencji 

kluczowych, został wypracowany przez grupę Nauczycieli podczas 2-dniowych warsztatów. 

Przyjęto założenie, że rozwijanie kompetencji kluczowych „ma wspomóc ucznia w: 

 zrozumieniu siebie 

 zrozumieniu otaczającej rzeczywistości 

 zarządzaniu własnym życiem (i wpływaniu na sprawy publiczne) 

 harmonijnym funkcjonowaniu w zbiorowości 

 przedsiębiorczym, aktywnym, innowacyjnym działaniu.”1 

Dokonano analizy zapisów ZALECENIA RADY UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 2  Przyjmując, że planowane 

szkolenia/warsztaty będą zajęciami pozalekcyjnymi, w opisie każdej z kompetencji wskazano wiedzę, 

umiejętności i postawy, na których rozwój należy położyć szczególny nacisk podczas tych zajęć. 

Przyjęto też założenia, że najskuteczniejszą metodą uczenia się jest „uczenie się przez działanie” oraz, 

że planowane szkolenia/warsztaty powinny być: 

 przydatne i dostosowane do potrzeb uczniów uczestniczących w nich, 

 mieć atrakcyjną formę opartą na grach, zabawach, zadaniach do wykonania, doświadczeniach, 

 dynamiczne i ciekawe, 

 dostosowane do wieku i możliwości uczniów. 

Uzgodniono, regularną formułę (schemat) zajęć: 

1. Wprowadzenie i ćwiczenia na początek 

2. Część merytoryczna związana z celem warsztatu 

3. Podsumowanie szkolenia, refleksja i informacja zwrotna. 

Idea „uczenia się przez działanie” realizowana jest poprzez gry i zajęcia warsztatowe. Bardzo ważnym 

elementem są również wydarzenia i miniprojekty, które mają przygotować i zrealizować uczestnicy 

programu. Należy to uwzględnić planując i dostosowując czas realizacji poszczególnych elementów 

scenariuszy do rzeczywistych potrzeb grupy. 

Rozwijanie kompetencji kluczowych nie przebiega linearnie. Zaproponowany przez Parlament 

Europejski podział na 8 kompetencji umożliwia uświadomienie organizatorom edukacji, jaka wiedza, 

umiejętności i postawy są kluczowe dla efektywnego, dobrego życia, musimy jednak mieć świadomość, 

                                                             
1 T. Tokarz, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, materiały z konferencji Doskonalenie strategii 
zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap 
2 Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Dz.U.UE.C.2018.189.1 z dnia 4 czerwca 2018 r. 
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że każde działanie, każda aktywność edukacyjna pozostawia ślad, który możemy wpisać w kilka 

opisanych w dokumencie kompetencji. 

Proponowane scenariusze 8 warsztatów mogą służyć wprost przeprowadzeniu cyklu szkoleń/ 

warsztatów wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów, sugerowana jest jednak refleksja 

osoby prowadzącej i dobór zadań i ćwiczeń oraz czasu na realizację do potrzeb grupy uczestników. 

W treści scenariuszy występują odwołania do rozwijanych kompetencji kluczowych. Oznaczono je 

zgodnie z kluczem: KK1 - Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, KK2 - 

Kompetencje w zakresie wielojęzyczności, KK3 - Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w 

zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, KK4 - Kompetencje cyfrowe, KK5 - Kompetencje 

osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, KK6 - Kompetencje obywatelskie, KK7 - 

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, KK8 - Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji 

kulturalnej. 

Wiele pomocnych w realizacji programu informacji dotyczących kompetencji kluczowych można 

znaleźć na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:  

https://webowadbp.wixsite.com/kompetencje-kluczowe.  

 

Ramowy program szkolenia – 8 spotkań 

Lp. Temat Cele 
Rozwijane 

kompetencje 
kluczowe 

1. Ja i nasza grupa 1. Poznanie się i integracja uczestników 
2. Poznanie siebie, autorefleksja uczestników 

- jakie są moje zasoby (talenty, mocne strony)? 
- jak wyrażam emocje, jak radzę sobie ze stresem? 
 

KK1, KK4, 
KK5, KK7, 
KK8  

2. Komunikacja 
interpersonalna 
podstawą 
efektywnej pracy 
zespołowej 
 

1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla 
zwiększenia efektywności w komunikacji 
interpersonalnej w zespole. 

2. Poznanie różnic w kontaktowaniu się z osobami w 
zależności od przynależności do różnych grup 
społecznych. 

3. Rozwinięcie umiejętności komunikowania w 
warunkach komunikacji jedno- i dwukierunkowej. 

4. Uświadomienie uczniom znaczenia precyzji 
komunikatu. 

5. Uświadomienie zjawiska zniekształceń 
komunikatu. 

 

KK1, KK5, 
KK6 

3. Rozwijanie 
strategii uczenia się 

1. Integracja uczestników, budowanie relacji 
2. Poznanie siebie, autorefleksja uczestników 

KK3, KK5 

https://webowadbp.wixsite.com/kompetencje-kluczowe
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 - jak się uczę?  
- co mnie motywuje do działania? 

3. Doskonalenie komunikacji w grupie 
 

4. Doskonalenie 
umiejętności pracy 
w zespole 

1. Wzrost umiejętności współpracy oraz efektywnego 
realizowania celów grupowych 

2. Zdobycie umiejętności formułowania celów  
i operacjonalizowania ich  

3. Zwiększenie umiejętności pracy metodą projektu, 
planowania, przydzielania zadań 

4. Zwiększenie umiejętności interpersonalnych 

KK3, KK4, 
KK5, KK7 

5. Czy umiem myśleć 
krytycznie? 

1. Wzrost umiejętności krytycznego myślenia 
2. Zwiększenie umiejętności pracy metodą projektu 
3. Wzrost umiejętności pracy w zespole 
 

KK1, KK4, 
KK5, KK7 

6. My w globalnym 
świecie 

1. Wzrost wiedzy dotyczącej zasobów wody na 
świecie 

2. Zwiększenie świadomości wykorzystania wody w 
procesach technologicznych globalnego wpływu 
tego zjawiska na zasoby wody pitnej. 

3. Wzrost umiejętności angażowania się wraz z 
innymi na rzecz przyjmowania odpowiedzialności 
za środowisko. 

4. Zwiększenie umiejętności pracy metodą projektu, 
planowania, przydzielania zadań. 

5. Zwiększenie umiejętności interpersonalnych. 
 

KK1, KK3, 
KK6, KK7, 
KK8 

7. Każdy z nas jest 
twórcą.  
Co publikujemy  
w sieci? 

1. Zbudowanie w uczniach świadomości, że każda 
informacja, którą przedstawią w Internecie 
pozostanie tam na długie lata i może w przyszłości 
mieć realny wpływ na ich życie. 

2. Zbudowanie w uczniach świadomości, że od ich 
aktywności w Internecie zależy to, jak będą 
postrzegani w prawdziwym świecie. 

3. Zbudowanie w uczniach świadomości tego, że 
seksting może być dużym zagrożeniem dla ich 
prywatności i może mieć daleko idące 
konsekwencje.  

4. Zrozumienie przez uczniów, czym jest prywatność i 
jakie ryzyka są związane ze zbytnim rozmywaniem 
jej granic. 

KK1, KK4, 
KK6 
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5. Uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania 
w internecie, zapoznanie z pojęciami hejt i mowa 
nienawiści, zaprezentowanie metod radzenia sobie 
z internetowym hejtem 

 

8. Uczymy się 
działając – 
prezentacja 
projektów  

1. Prezentacja projektów przygotowanych przez 
uczniów 

2. Samoocena i ewaluacja 

KK5, KK6, 
KK7 
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Scenariusz 1  
Ja i nasza grupa 

 

Uczestnictwo w tych zajęciach pomoże uczniom w zrozumieniu siebie i harmonijnym funkcjonowaniu 

w zbiorowości. 

Cele: 

3. Poznanie się i integracja uczestników 

4. Poznanie siebie, autorefleksja uczestników 

- jakie są moje zasoby (talenty, mocne strony)? 

- jak wyrażam emocje, jak radzę sobie ze stresem? 

 

Efekty uczenia się: 

1. Uczeń zna swoje zalety i mocne strony, potrafi o nich rozmawiać. 

2. Wie jakie emocje najczęściej mu towarzyszą, potrafi je nazwać. 

3. Wie jak rozpoznać sygnały stresu w organizmie, wie jak stres wpływa na organizm i 

funkcjonowanie człowieka, zna 3 podstawowe techniki obniżania poziomu stresu. 

4. Umie dokonać autorefleksji – czego się nauczyłam/nauczyłem? 

 

Przebieg szkolenia 

Wprowadzenie i ćwiczenia na początek 

Nauczyciel podaje i omawia ogólne założenia i cele warsztatów 

 

1. Poznajmy się: 

 Wizytówki z imionami – Moje imię mówi o mnie … 

Uczniowie przygotowują wizytówkę, wpisują swoje imię, a do każdej litery imienia 

dopasowują cechę, która ich charakteryzuje i zaczyna się na tą literę.  

Runda – uczniowie wymieniają swoje imiona i jedną pozytywną cechę. 

 Herby 

Prowadzący rozdaje uczniom kartki A4 i pisaki. Każda osoba ma narysować swój herb. Herb ma 

4 pola. W każdym polu należy umieścić symbol lub treść odnoszącą się do ważnej dla 

Uczestnika/czki rzeczy/wartości. 

 

Z czego jestem dumna/dumny? Co cenię u innych? 

Co jest teraz dla mnie ważne w życiu? Co stanowi dla mnie wyzwanie? 
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Herby mogą zostać podpisane i zawieszone oraz obejrzane przez grupę, ale lepiej aby każda 

osoba omówiła swój herb. 

Materiały: Sztywne kartki na wizytówki, kartki A4, pisaki dla wszystkich uczniów 

 
Opracowanie na podstawie: H. Dołęga-Herzog, M.Rosalska, Wykorzystanie metod kreatywnych 
w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych 

 

2. Kontrakt grupowy - omawiamy i ustalamy ważne dla grupy zasady współpracy.  

Prowadzący dzieli grupę na 4-5 osobowe zespoły. 

Uczestnicy w zespołach wypisują pożądane postawy, zachowania, które mają wpływ na atmosferę 

bezpieczeństwa i akceptacji w grupie oraz sprzyjają uczeniu się współpracy, swobodnemu 

wyrażaniu uczuć i opinii. 

Po określonym czasie zespoły prezentują wyniki pracy 

Cała grupa w dyskusji wybiera 4-5 najistotniejszych zasad, na które zgadzają się wszyscy. Zostają 

one zapisane na dużym kartonie. Np.  

1. Wypowiadamy się w swoim imieniu, nie uogólniamy 

2. Słuchamy się nawzajem 

3. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach 

4. Jesteśmy punktualni 

 

Uwaga! 

Normy towarzyszą warsztatom i przypominane są zawsze gdy zdarzy się, że ktoś w grupie je 

złamie. Kontrakt ewoluuje, można dodawać zasady jeśli grupa uzna je za istotne dla współpracy. 

Powinien być widoczny podczas wszystkich zajęć. 

 

Materiały: kartki, pisaki, karton, marker 

 

 

Część merytoryczna 

3. Co wiesz o sobie? Jaki/Jaka jesteś? 

Uczniowie indywidualnie wypełniają kwestionariusze – Załącznik 1/Ja i grupa 

Dobierają się w pary i przez 6 minut rozmawiają o wybranych cechach swojej osobowości, 

skupiając się głównie na pozytywnych 

Osoba I mówi osobie II o swoich mocnych stronach, zaczynając od słów: moją mocną stroną 

jest…, lubię w sobie to, że…, cenię w sobie to, że…  

Refleksja: 

– Co dało mi to ćwiczenie? - Chętni uczniowie wypowiadają się 
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Materiały: Załącznik 1/Ja i grupa dla każdego uczestnika, długopisy 

 

4. Energizer 

Zadaniem uczestników jest jak najszybsze ustawienie się w kolejności podanej przez 

prowadzącego (np. według alfabetu, daty urodzenia – dzień, m-c). Podczas tego ćwiczenia 

uczestnikom nie wolno używać słów – muszą poradzić sobie za pomocą komunikacji niewerbalnej. 

Uczniowie siadają w kręgu zgodnie z ustaloną kolejnością.  

Celem grupy jest odliczenie kolejno od 1 do 100, przy czym zamiast wyliczać liczby 3, 6, 9 oraz 

wszystkie kolejne, w których druga cyfra wynosi 3, 6, 9 (np. 13, 26, 39, itp.) uczeń klaszcze. W 

przypadku pomyłki, uczeń który się pomylił zaczyna liczenie od nowa. 

 

5. Czy umiesz rozpoznać emocje? 

W kręgu rozmawiamy o tym jak się dzisiaj czujemy - liczby od 1 do 10 charakteryzują ten stan 

(1 zły nastrój – 10 bardzo dobry nastrój). Kiedy noty są niskie, wskazujące na złe samopoczucie, to 

stwarzają możliwość postawienia pytania: „Chcecie porozmawiać o tym dlaczego się tak czujecie?” 

Jeśli nastrój jest oceniany wysoko prowadzący może zapytać,: „Czy chcecie opowiedzieć o tym co 

się miłego wydarzyło?” 

 

6. Czy uczucia i emocje to to samo? 

Pojęcia emocje i uczucia nie są tożsame.  

Uczucie, to proces psychiczny odzwierciedlający stosunek jednostki do otoczenia i do samego 

siebie. Pojęcia tego używa się na określenie względnie stałych, emocjonalnych ustosunkowań się 

człowieka wobec pewnych przedmiotów, osób czy sytuacji.  

Uczucie rodzi się w człowieku, jest wszechobecne. Towarzyszy mu jako szczególnie silna  forma 

przeżycia. Uczucia są mentalnymi doświadczeniami stanów ciała, które powstają, gdy mózg 

interpretuje emocje. 

Emocja to stan duszy, umysłu i ciała, który jest reakcją na zdarzenia życiowe i na innych ludzi. Emocja 

to szybka reakcja. Może być burzliwa, pasywna lub apatyczna. Jest zwykle doświadczana jako 

szczególny rodzaj stanu psychicznego. Często towarzyszą jej lub następują po niej zmiany 

somatyczne, ekspresyjne, mimiczne i pantomimiczne oraz reakcje o charakterze behawioralnym. 

Emocje rozgrywają się w teatrze ciała. Uczucia rozgrywają się w teatrze umysłu pisze Dr Sarah 

Mckay, neurolog. 

W literaturze naukowej i w języku potocznym używa się jednak zamiennie tych dwóch terminów. 

Wyrażanie emocji jest uniwersalne, tzn. większość ludzi okazuje w podobny sposób swoje emocje. 

Chociaż istnieją różnice indywidualne. Jeden wściekły człowiek krzyczy, przeklina i rzuca wszystkim, 

co mu wpadnie w ręce, a inny zaciska zęby, zwężają mu się źrenice i można powiedzieć, że „gotuje 

się w środku”.  

Najwięcej informacji o tym co dzieje się z człowiekiem odgadujemy z wyglądu jego twarzy. 
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W latach 70-tych ubiegłego wieku przeprowadzono badanie mające sprawdzić, czy ekspresja emocji 

jest taka sama na całym świecie, czy różni się w zależności od kultury. 

Wszędzie pokazywano te same zdjęcia twarzy wyrażających różne emocje. 

Okazało się, że część z nich jest bezbłędnie rozpoznawana na całej kuli ziemskiej. Są to:  

• Strach 

• Złość 

• Smutek 

• Radość 

• Wstręt  

Dlatego badacze uznali, że te kilka emocji można nazwać podstawowymi. Mają one uniwersalny 

charakter, to znaczy, że nie są zależne od wychowania, kultury. 

 

7. Kalejdoskop uczuć  

Uczniowie w parach uzupełniają arkusz „Kalejdoskop uczuć” (Załącznik 2/Ja i grupa) przypisując 

określone emocje do poszczególnych 8 twarzy. Ustalają jakie uczucie lub uczucia (jeśli uważają, że 

pasuje więcej niż jedno) pasują  ich zdaniem do przedstawionych postaci. 

Każda para prezentuje  to, jakie uczucia wpisała przy twarzach. Nauczyciel  pyta, kiedy zdaniem 

uczniów takie uczucia się pojawiają i co z tego wynika, dopowiada też swój komentarz, podaje 

przykłady sytuacji, w których emocje biorą górę i jak to na nas wpływa.  W ten sposób wspólnie  

z uczniami omawiamy 8 twarzy. 

Materiały: Kalejdoskop uczuć – Załącznik 2/Ja i grupa po jednym na parę, długopisy 

 

8. Co czuję? 

Uczestnicy otrzymują karty pracy (Załącznik 3/Ja i grupa, A i B), połowa z nich wariant A, pozostali 

wariant B. 

Uczniowie dopisują zakończenia do podanych zdań, po czym w 4-osobowych (A i B) grupach je 

omawiają. 

Materiały: Załącznik 3/Ja i grupa A i B – po połowie dla wszystkich uczniów, długopisy 

 

Refleksja: 

Prowadzący zadaje pytania na forum: 

 Dlaczego często trudno nam  powiedzieć, co czujemy? 

 Czy w towarzystwie pewnych ludzi jest nam łatwiej wyrazić uczucia? 

 Czy w grupie pojawiły się różne odpowiedzi? Jak można to wyjaśnić? 
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9. Jak w 2 sekundy opanować strach, stres czy złość - naukowo potwierdzona metoda 

- czas trwania filmu niespełna 7 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=NXNSBoAtqhQ&t=157s 

 

Materiały: sprzęt do odtworzenia filmu z youtube 

 
 

10. Czy umiesz rozpoznać emocje? – quiz 

Potrzebny jest dostęp do internetu, komputerów lub smartfonów 

Prowadzący prosi uczniów o rozwiązanie quizu 

https://learningapps.org/5606677 

 

Dodatkowe informacje: do prowadzenia zajęć o emocjach można wykorzystać gry np.  

Emocje rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy, Wyd. Harmonia 

Kalejdoskop emocji dla młodzieży – gra edukacyjna, Multigra. 

 

11. Stres, czym jest i jak sobie z nim radzić? 

Praca zgodnie ze scenariuszem 6 D1/ZAW Scenariusze zajęć edukacyjno-zawodowych REGSI 

https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-

metodycznych/szczegoly/news/material-8/ 

 

Proste techniki obniżania poziomu stresu 

 Proste ćwiczenie oddechowe – załącznik 4/Ja i grupa  

 Masaż dłoni – załącznik 5/Ja i grupa 

Uczniowie wykonują ćwiczenia 

 

12. Refleksja – podsumowanie zajęć 

Prowadzący prosi uczniów, żeby odpowiedzieli na pytania: 

1. Co cię dzisiaj zaskoczyło i dlaczego? 

2. Co było dla ciebie najważniejsze dzisiaj i dlaczego tak myślisz? 

3. Jak możesz wykorzystać, to czego się nauczyłeś? 

Uczniowie piszą odpowiedzi na kartkach, chętni wypowiadają się, zebrane kartki są informacją 

zwrotną dla nauczyciela. 

Materiały: małe kartki, długopisy, pojemnik do zbierania kartek 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NXNSBoAtqhQ&t=157s
https://learningapps.org/5606677
https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-metodycznych/szczegoly/news/material-8/
https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-metodycznych/szczegoly/news/material-8/
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Scenariusz 2 
Komunikacja interpersonalna podstawą efektywnej pracy zespołowej 

 

Cele: 

1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności w komunikacji 

interpersonalnej w zespole. 

2. Poznanie różnic w kontaktowaniu się z osobami w zależności od przynależności do różnych 

grup społecznych. 

3. Rozwinięcie umiejętności komunikowania w warunkach komunikacji jedno- i dwukierunkowej. 

4. Uświadomienie uczniom znaczenia precyzji komunikatu. 

5. Uświadomienie zjawiska zniekształceń komunikatu. 

 

Efekty uczenia się. Uczeń potrafi: 

1. Odczytywać komunikaty werbalne i niewerbalne 

2. Uważnie słuchać, zadawać pytania uszczegóławiające 

3. Formułować precyzyjne komunikaty 

4. Zna mechanizm powstawania plotki 

5. Potrafi zdobywać informacje i udzielać odpowiedzi na pytania 

 

 

Wprowadzenie i ćwiczenie na początek 

1. Prowadzący prosi uczniów o opisanie na kartce jednym lub dwoma słowami swojego aktualnego 

stanu fizycznego lub emocjonalnego (np. zmotywowany, radosny, śpiący, itp.) 

Następnie na drugiej kartce uczniowie kodują treść z pierwszej kartki używając szyfru RE-GU-LA-

MI-NO-WY (Instrukcja do szyfru w Załączniku 1/Komunikacja). Kartki z zaszyfrowaną treścią 

trafiają do urny. 

Uczniowie losują kartki, odszyfrowują treści napisane przez kolegów. Runda – czytają je. 

Refleksja: Co było wyzwaniem w tym zadaniu? Co było niezbędne do rozwiązania? 

W jakich sytuacjach w domu, szkole spotykają ich podobne wyzwania? 

 

Czym będziemy się zajmować podczas dzisiejszych zajęć? 

- komunikacją, przekazem informacji 

 

Materiały: małe karteczki, długopisy, instrukcja szyfru dla każdego ucznia lub na slajdzie, urna 
– pudełko lub worek na prezenty 
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Część merytoryczna 

2. Praca zgodnie ze Scenariuszem 2 D1/T Komunikacja interpersonalna – platforma REGSI 

     https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-

metodycznych/szczegoly/news/material-5/ 

 

Materiały: karteczki z wypisanymi emocjami, 2 kartki A4 dla każdego ucznia, długopisy, kartka 
z rysunkiem, podkładka, talia kart 

 

3. Komunikacyjna zabawa podnosząca energię grupy 

Prowadzący dzieli uczestników na 2 równoliczne grupy. Jeśli ilość osób jest nieparzysta – jedna 

osoba zostaje obserwatorem. 

Grupy ustawiają się w rzędzie (jeden za drugim). Prowadzący pokazuje ostatnim osobom z rzędów 

rysunek (mało skomplikowany, ale z kilkoma elementami). Zadaniem uczestnika jest 

odwzorowanie rysunku na plecach osoby poprzedzającej. Pierwsze osoby z rzędów rysują przekaz 

na tablicy. 

Ważne:  

- grupy rysują ten sam rysunek 

- grupy startują jednocześnie 

- osoby rysujące na tablicy zaczynają rysunek jednocześnie. 

Zadanie można powtórzyć w innym ustawieniu grupy z innym rysunkiem. 

Refleksja – skomentujcie to co się wydarzyło, jak się mają rysunki do wzorca? Co mogło 

spowodować te różnice? 

 

4. Jakie skutki może powodować nieprecyzyjne nadawanie komunikatów? 

- Uczniowie otrzymują Załącznik 2/Komunikacja i indywidualnie wypełniają go. Ważne, by zrobili 

to szybko, nie komunikując się ze sobą, zapisując pierwszą myśl jaka przychodzi im po przeczytaniu 

wyrażenia i pytania odnoszącego się do wyrażenia. 

- Uczniowie po kolei odczytują odpowiedzi odnoszące się do kolejnych wyrażeń (najpierw wszyscy 

do pierwszego, itd.) 

- Nauczyciel notuje skrajne wartości dla każdego wyrażenia. 

Refleksja – Czy wszyscy jednakowo zdefiniowali podane wyrażenia?  

Prowadzący wprowadza pojęcie INTERPRETACJA (za https://sjp.pwn.pl/) 

1. wydobycie i wyjaśnienie sensu czegoś 
2. przypisywanie czemuś jakiegoś znaczenia 

 Kiedy spotykamy się z interpretacją? Jakie konsekwencje dla relacji interpersonalnych rodzi 
dowolność interpretacji – podajcie przykłady? 
 

Materiały: Załącznik 2/Komunikacja dla każdego ucznia, długopisy 

https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-metodycznych/szczegoly/news/material-5/
https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-metodycznych/szczegoly/news/material-5/
https://sjp.pwn.pl/
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5. Definiowanie – ćwiczenie w formułowaniu i nadawaniu komunikatów 

Prowadzący dzieli uczestników na kilkuosobowe grupy. 

Każdy zespół losuje 2-4 kartek z pojęciami (Załącznik 3/Komunikacja) 

Zadaniem zespołów jest opracowanie wyczerpujących, jasnych, zrozumiałych definicji 

pojęć/terminów znajdujących się na wylosowanych kartkach. 

Należy ustalić czas – max. 5 minut na jedno pojęcie. 

Grupy kolejno odczytują przygotowane definicje, stosując formułę quizu: 

- Jak myślicie, co to jest? I tu odczytują przygotowany opis. 

Zadaniem pozostałych zespołów jest odgadnięcie definiowanego pojęcia. 

Refleksja – dyskusja z uczestnikami: 

- Czy proces tworzenia definicji pojęć był łatwy, czy trudny? Czego dotyczyły trudności? 

- Co praktycznie wynika dla nas, gdy musimy coś komuś wyjaśniać, charakteryzować, opisywać, 

tłumaczyć? 

- W jakich sytuacjach jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za jakość i treść informacji? 

 

Materiały: Załącznik 3/Komunikacja dla każdego ucznia, kartki, długopisy 

 

6. Głuchy telefon – wyjaśniamy mechanizm plotki 

Uczestnicy siadają w kręgu 

Prowadzący przekazuje wylosowanej osobie kartkę z 1-2 zdaniowym tekstem. Osoba czyta w ciszy 

i przekazuje treść „na ucho” osobie siedzącej obok.  

Informacje przekazuje się szeptem, nie wolno powtarzać informacji. 

Ostatnia osoba z grupy wypowiada to co usłyszała na głos. 

Refleksja: 

- Co utrudniało przekazywanie i odbieranie informacji? 

- Co spowodowało, że informacja uległa zniekształceniu? 

Omawiając należy przywołać pojęcia: 

a) Nadawca 

b) Odbiorca 

c) Komunikat 

d) Kanał komunikacji 

e) Szum  

oraz wyjaśnić mechanizm powstawania plotki, która powstaje w wyniku wielokrotnego 

przekazywania informacji z ust do ust, przez co ulega zniekształceniu. 
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Odbiorca komunikatu może zawęzić informację, gdy zapomni jej jakiś fragment, jako nadawca zaś 

może rozszerzyć informację poprzez konfabulację (nieświadome zastępowanie zapomnianej 

informacji inną). 

 
 

7. Rozwiązujemy tajemnicę Giovanniego 

Prowadzący dzieli uczestników na grupy 5-6 osobowe. Można do tego celu użyć kart w 3 lub 4 

kolorach (w zależności od wielkości grupy).  

Grupy otrzymują wydrukowane instrukcje oraz 23 karty z informacjami. Dalej postępują zgodnie 

z instrukcją. 

Grupy powinny pracować tak, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzały.  

Rozwiązanie zagadki:  

Treska Giovanniego została mu zabrana przez psa Bello i znajduje się teraz pod łóżkiem 

Giovanniego. 

Refleksja: 

Uczestnicy odpowiadają na pytania: 

1. Jak grupa zorganizowała swoją pracę? 

2. W jaki sposób zostały wykorzystane informacje z karteczek? 

3. Czy wszyscy uczestnicy włączyli do pracy swoje informacje? 

4. Jaka atmosfera panowała w czasie pracy grupy? 

5. Czy wszystkie wypowiedzi zostały potraktowane poważnie? 

6. Czy ktoś dominował w rozmowie? 

7. Czy mogło być lepiej? 

8. Jakie wnioski można wyciągnąć z tego ćwiczenia? 

 

Materiały: Załącznik 4/Komunikacja tyle egz. ile grup  

 

Opracowanie na podstawie: http://www.clil.zsp2.edu.pl/index.php/program-rozwoju-umiejetnosci-

pracy-w-grupie/ 

 

 

To co ktoś 
powiedział

To co ktoś 
usłyszał

To co ktoś 
zapamiętał

To co ktoś 
przekazał dalej

http://www.clil.zsp2.edu.pl/index.php/program-rozwoju-umiejetnosci-pracy-w-grupie/
http://www.clil.zsp2.edu.pl/index.php/program-rozwoju-umiejetnosci-pracy-w-grupie/
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8. Gra w kalambury – jeśli wystarczy czasu 

 

9. Podsumowanie szkolenia, refleksja i informacje zwrotne 

Prowadzący rozdaje uczestniczkom i uczestnikom małe kartki i pokazuje pytania. 

Uczniowie wybierają dwa, udzielają odpowiedzi na kartce. Osoby chętne czytają głośno swoje 

odpowiedzi, po czym wszyscy wrzucają kartki do urny. 

1. Co cię dzisiaj zaskoczyło i dlaczego? 

2. Co było dla ciebie najważniejsze dzisiaj i dlaczego tak myślisz? 

3. Czego chciałbyś się jeszcze dowiedzieć i dlaczego? 

4. W jakich momentach byłeś zaangażowany i kreatywnie myślałeś? 

5. Co ci się dzisiaj udało, w czym byłeś dobry? 

6. Jak możesz wykorzystać, to czego się nauczyłeś? 
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Scenariusz 3 
Rozwijanie strategii uczenia się 

 

Cele: 

1. Integracja uczestników, budowanie relacji 

2. Poznanie siebie, autorefleksja uczestników 

- jak się uczę?  

- co mnie motywuje do działania? 

3. Doskonalenie komunikacji w grupie 

 

Efekty uczenia się, Uczeń: 

1. Potrafi opowiedzieć o swoich metodach uczenia się, zna strategie efektywnego uczenia się 

(metody pracy z tekstem, sposoby efektywnego notowania i powtarzania). 

2. Potrafi zdiagnozować źródła swojej motywacji do działania, wie czym różni się motywacja 

wewnętrzna od zewnętrznej. 

3. Wie jakie znaczenie ma efektywna komunikacja. Potrafi precyzyjnie formułować wskazówki, 

potrafi słuchać i zadawać pytania. 

4. Umie dokonać autorefleksji – czego się nauczyłam/nauczyłem? 

 

Wprowadzenie i ćwiczenie na początek 

Prowadzący prezentuje uczniom wyniki badań kompetencji przyszłości, gdzie przoduje umiejętność 

uczenia się np. http://umiejetnosci2030.pl/#umiejetnosci-przyszlosci 

1. Po co nam jest uczenie się? 

Prowadzący dzieli uczestników na grupy 3-4 osobowe. 

Aby zaangażować wszystkich do pracy wprowadzamy role grupowe. Należy wydrukować opisy ról, 

najlepiej każda rola na innym kolorze papieru. Uczestnicy przydzielają sobie role lub robi to 

prowadzący. 

Role w grupie: 
Menedżer - kieruje grupą, organizuje ją, a nie przewodzi, zwłaszcza nie narzuca 

swojego zdania, dba by wszyscy mogli się wypowiedzieć, by każdy miał udział w 

rozwiązywaniu zadania. 

Sekretarz - pilnuje, by nie umknęły uwadze i pamięci ciekawe pomysły, zgłaszane w 

czasie rozwiązywania problemu, notuje. 

http://umiejetnosci2030.pl/
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Sprawozdawca - stara się wyławiać w czasie pracy zespołu ważne ustalenia, 

uzgadnia z grupą stanowisko, przedstawia rezultat pracy zespołu  na forum. 

Strażnik czasu – pilnuje, aby praca grupy przebiegała w założonych ramach 

czasowych, przy złożonych zadaniach, ustala wraz z menedżerem odcinki czasowe 

na realizację poszczególnych etapów. 

Uczniowie wyszukują 10 odpowiedzi na postawione pytanie. 

Po co nam jest uczenie się? 

Pracują metodą Edwarda de Bono APC: Alternatywy, możliwości, wybór – rozwiązując problem 

poszukuje się możliwości równoległych, alternatywnych. Na sprawę można popatrzeć z różnych 

punktów widzenia. 

Praca grupy przebiega w określonym przez prowadzącego czasie. 

Następnie w wyniku dyskusji wybierają 2 najistotniejsze powody. 

Sprawozdawcy prezentują wyniki na forum. 

Część merytoryczna 

2. W jakich warunkach najlepiej się uczę? 

Uczniowie pracują w grupach 3-osobowych, otrzymują materiał – Załącznik 1/Uczenie się 

Uświadom sobie, w jakich warunkach uczysz się najszybciej i najłatwiej. Kiedy masz najwięcej 

energii i Twoja koncentracja jest na najwyższym poziomie? Zaznacz, zanotuj. 

Przedyskutuj to z koleżankami/kolegami, porównaj. 

Należy określić czas trwania ćwiczenia. 

Po zakończeniu dyskusji w grupach, prowadzący przeprowadza 

Głosowanie: 

Kto najchętniej uczy się rano? …. (Uczniowie dostrzegają u siebie podobieństwa i różnice) 

Tu pojawiają się kolejne pytania i wskazania uczniów 

Prowadzący pyta również „Jak uczysz się zazwyczaj do klasówki, egzaminu?”. Osoby chętne 

odpowiadają na pytanie. 

Refleksja – co dało mi to ćwiczenie? Swobodne wypowiedzi chętnych osób. 

 

Materiały: Załącznik 1/Uczenie się dla każdego ucznia 

 

 

3. Większość uczniów nie potrafi się efektywnie uczyć 

Pracujemy metodą METAPLANU 

1. Prowadzący przedstawia problem, który będzie przedmiotem dyskusji. 

      Większość uczniów nie potrafi się efektywnie uczyć 
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2. Dzieli grupę na zespoły (5-6 osób, role grupowe) i rozdaje materiały: szary papier i karteczki    

do zapisywania odpowiedzi, klej. 

3. Czas na wykonanie zadania (ok 25 min.) 

Sposób wykonania plakatu: 

 na środku plakatu zapisujemy problem. 

 dzielimy plakat na obszary „Jak jest?”  „Jak być powinno?”  „Dlaczego nie jest tak jak 

     być powinno?”   „Wnioski – co można zrobić?” 

 uczestnicy na karteczkach udzielają odpowiedzi na kolejne pytania, przyklejają w       

     odpowiednich obszarach plakatu. 

 na koniec zapisują „Wnioski – co można zrobić?” i umieszczają w dolnej części plakatu. 

4. Prezentacja prac grup w trakcie, której można dokonywać zmian na plakacie. 

5. Zebranie wniosków ze wszystkich plakatów i omówienie. 

 

Materiały: szary papier – tyle ile grup, karteczki, klej, pisaki 

 

4. Energizer 

Prowadzący dzieli grupę na 2 części. Zabawa podobna do gry „papier, nożyce, kamień” 

W wiosce żyje Mama z Synem, w lesie żyje Smok. 

Zasada 1 – Mama pokazując gest grożenia palcem jest silniejsza od Syna 

Zasada 2 – Syn wykonując gest zamachnięcia się mieczem zabija Smoka 

Zasada 3 – Smok zionąc ogniem straszy Mamę 

Gra trwa 4 rundy.  

W każdej rundzie grupy wybierają którą chcą być aktualnie postacią (narada tak, żeby przeciwnicy 

nie domyślili się). 

Grupy ustawiają się w dwóch szeregach naprzeciw siebie. Na sygnał prowadzącego wszyscy 

uczestnicy pokazują odpowiedni gest, dodając też ustalony komunikat werbalny (np. Smok ryczy). 

W zależności od dokonanych wyborów, punkt zdobywa grupa, której postać była silniejsza, 

zgodnie z zasadami. Może też być remis. 

Grupy ponownie naradzają się i zaczyna się kolejna runda. 

 

5. Jak efektywnie pracować z tekstem? 

 

Prowadzący zapoznaje uczestników z metodą czytania wg 5 kroków.  

Metoda mająca na celu aktywizowanie procesu czytania, który sam sobie może przebiegać w 

sposób bierny i bezrefleksyjny. Czytanie wg 5 kroków może być z powodzeniem stosowane na 

wszystkich przedmiotach szkolnych. 

KROKI: 
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1. POBIEŻNE PRZEJRZENIE TEKSTU. 

Zapoznanie się z podtytułami, nagłówkami i wyróżnionymi fragmentami tekstu. 

W przypadku książki zapoznanie się ze spisem treści czy ewentualnym wstępem. Głównym 

celem jest zdobycie ogólnej orientacji w temacie i strukturze tekstu.  

2. POSTAWIENIE PYTAŃ DO TEKSTU. 

Na tym etapie czytelnik powinien sformułować pytania, na które spodziewa się znaleźć 

odpowiedź w tekście oraz cele, dla których go czyta.  

3. DOKŁADNE PRZECZYTANIE TEKSTU. 

Uważne czytanie tekstu z uwzględnieniem postawionych wcześniej pytań. W trakcie 

lektury czytelnik powinien robić kilkusekundowe przerwy na przeformułowanie trudnych 

zwrotów i ułożenie tekstu w głowie.  

4. STRESZCZENIE POSZCZEGÓWNYCH CZĘŚCI TEKSTU. 

Po przeczytaniu poszczególnych fragmentów tekstu uczeń powinien zrobić przerwę i 

przemyśleć przeczytaną treść, a następnie streścić ją swoimi słowami. Takie streszczenie 

może mieć formę ustną lub pisemną.  

5. POWTÓRZENIE TREŚCI. 

Po przeczytaniu całości uczeń powinien jeszcze raz powtórzyć najważniejsze informacje 

zawarte w tekście bazując na podstawowych pytaniach i sformułowanych streszczeniach. 

  

Materiały: Opis metody 5 kroków dla każdego uczestnika 

 

6. Jak notować, aby najwięcej zapamiętać? 

Mapa myśli – metoda porządkowania oraz zapamiętywania informacji 

Prowadzący prezentuje film MAPY MYŚLI - metoda inteligentnego notowania, uczenia i 

zarządzania informacją – czas trwania 12’ 

https://www.youtube.com/watch?v=kECHj8g6_fU&t=9s 

 

Ćwiczenie – prowadzący prosi uczestników, aby używając mapy myśli zaplanowali bufet na 

imprezę. 

Ćwiczenie przebiega dwuetapowo. W pierwszej fazie, w centralnym miejscu poziomej kartki 

zapisujemy hasło Bufet na imprezę i wokół umieszczamy nazwy wszystkiego, co w takim bufecie 

powinno się znaleźć. 

Faza druga polega na wybraniu kategorii produktów, np. napoje, dania na ciepło, dania na zimno, 

desery – to będą gałęzie główne mapy myśli. Tworzymy (można już w parach) nową grafikę, gdzie 

w centralnym miejscu będzie hasło Bufet na imprezę, od niego 4 gałęzie główne wymienione 

wcześniej i każda z nich, dalej będzie uzupełniana przez uczestników. 

https://www.youtube.com/watch?v=kECHj8g6_fU&t=9s
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Pomocny może być też film Mapy myśli w 10 krokach  

https://www.youtube.com/watch?v=E5s7mJQhQ8w&t=3s czas trwania 1’43” 

 

Refleksja – w jakich sytuacjach szkolnych stosujecie lub możecie zastosować mapy myśli? 

 

Prowadzący zapoznaje uczniów z techniką notowania pn. Metoda Cornella. 

Pomoce: Katarzyna Szafranowska, Raport 5 Najlepszych metod notowania  

http://www.magazynwiedzy.pl/pobierz/jak-notowac-5-metod.pdf 

 

Materiały: kartki A4, kolorowe pisaki, sprzęt do odtwarzania z youtube 

 

7. Zapamiętywanie przez powtarzanie 

Prowadzący prezentuje i omawia krzywą zapamiętywania – Załącznik 2/Uczenie się 

Uczniowie pracują w parach. 

Każdy dostaje tekst źródłowy - Załącznik 3/Uczenie się. 

Każda para otrzymuje tabelę do wypełnienia - Załącznik 4/Uczenie się. 

Prowadzący umieszcza też tabelę na tablicy. 

Uczniowie w parach wyszukują odpowiedzi na pytania zawarte w tabeli (określony jest czas na 

wykonanie zadania) i wpisują je do tabeli. 

Po zakończeniu pracy przez grupy prowadzący wypełnia tabelę na tablicy na podstawie 

wypowiedzi uczniów, komentuje odpowiedzi 

Uwagi o realizacji 

W trakcie realizacji ćwiczenia uczniowie ćwiczą czytanie ze zrozumieniem i przetwarzanie 

informacji – wyszukane dane muszą umieścić w odpowiednich polach tabeli. 

Analizując sugerowany czas na powtórki, wydaje się, że optymalną metodą jest przypominanie 

sobie wiedzy za pomocą map myśli. Ponieważ taki sposób postępowania wymaga zmiany 

nawyków u prawdopodobnie większości uczniów, można zaproponować by wdrożyli tę metodę w 

uczenie się przedmiotów maturalnych. 

 

Refleksja – co dało wam to ćwiczenie? Czy zamierzacie wprowadzić jakieś zmiany w uczeniu się? 

 

Materiały: Załącznik 2/Uczenie się, Załącznik 3/Uczenie się – dla każdej osoby, Załącznik 
4/Uczenie się – dla każdej pary, długopisy, zakreślacze 

 

8. Poznaj przepis na systematyczność 

https://www.youtube.com/watch?v=47dsFZes24U 

Film trwa 10’ 

https://www.youtube.com/watch?v=E5s7mJQhQ8w&t=3s
http://www.magazynwiedzy.pl/pobierz/jak-notowac-5-metod.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=47dsFZes24U
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9. Energizer 

Uczestnicy ustawiają się parami. Prowadzący sygnalizuje początek i koniec każdej tury, która 

trwa np. 40 s. 

Działanie 1 – w parach odliczają do 3 (1-2-3)   

Działanie 2 – Liczymy nadal, zastępując 1 klaśnięciem 

 Działanie 3 - Liczymy nadal zastępując 1 klaśnięciem i 2 tupaniem, liczba 3 pozostaje słownie. 

10. Motywacja 

Praca zgodnie ze Scenariuszem 4 D1/ZAW Motywacja – platforma REGSI 

 

https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-

metodycznych/szczegoly/news/material-6/ 

 

11. Refleksja – podsumowanie zajęć 

Prowadzący prosi uczestników o zastanowienie się i odpowiedź na karteczce na pytanie: 

Co zmienię w moim sposobie uczenia się, żeby był efektywniejszy? – kartki zabierają ze sobą, 

ochotnicy dzielą się na forum. 

Runda w wersji ustnej: 

Wybierz i dokończ 1 zdanie: 

 Nauczyłam/em się … 

 Dowiedziałam/em się, że … 

 Przypomniałam/em sobie, że… 

 Zaskoczyło mnie … 

 Uświadomiłam/em sobie, że … 

 Podobało mi się … / Nie podobało mi się … 

 

  

https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-metodycznych/szczegoly/news/material-6/
https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-metodycznych/szczegoly/news/material-6/
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Scenariusz 4 
Doskonalenie umiejętności pracy w zespole 

 

Cele: 

1. Wzrost umiejętności współpracy oraz efektywnego realizowania celów grupowych 

2. Zdobycie umiejętności formułowania celów i operacjonalizowania ich  

3. Zwiększenie umiejętności pracy metodą projektu, planowania, przydzielania zadań 

4. Zwiększenie umiejętności interpersonalnych 

 

Efekty uczenia się, Uczeń: 

1. Potrafi stawiać cele zgodnie z koncepcją SMART 

2. Wie jakie są korzyści wynikające z pracy zespołowej 

3. Umie rozpoznać potencjalne bariery dla efektywnej pracy zespołowej 

4. Potrafi komunikować grupie swoje spostrzeżenia, opinie, uwagi 

5. Umie zaplanować działania projektowe 

 

Wprowadzenie i ćwiczenie na początek 

1. Prowadzący prosi uczestników, żeby dyskutując w parach wypisali na osobnych karteczkach jeden 

cel, który ostatnio realizowali oraz jeden, który chcieliby zrealizować (każdy uczeń omawia swoje 

cele, para wybiera po jednym z nich). Czas 5 minut. 

Karteczki umieszczone są na tablicy w dwóch zestawach. 

Prowadzący odnosząc się do zrealizowanych celów zadaje pytanie – Po czym poznałeś, że cel 

został osiągnięty? 

Odnosząc się do celów na przyszłość dyskutuje z uczniami zadając pytania: 

- Czy przedstawione tu cele są konkretne? 

- Czy da się zobaczyć, zmierzyć rezultaty? Po czym poznacie, że dany cel został osiągnięty? 

- Czy postawiony cel jest realistyczny? Czy w obecnej sytuacji jest szansa na jego osiągnięcie? 

         

        Materiały: kartki samoprzylepne, długopisy 

 

Część merytoryczna 

2. Koncepcja formułowania celów SMART pomaga w prawidłowym wyznaczaniu celów, co z kolei 

zwiększa szansę na ich osiągnięcie. Wyznaczanie celów w ten sposób wymaga dogłębnego 

przeanalizowania tego, co chcemy osiągnąć a tym samym osiągnięcie tak wyznaczonego celu 
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zapewni nam większą satysfakcję, gdyż będzie to dokładnie to, czego naprawdę zamierzaliśmy 

dokonać. 

Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowany cel powinien być: 

 Skonkretyzowany (ang. Specific) – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, 
sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na luźną 
interpretację, 

 Mierzalny (ang. Measurable) – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić 
stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego 
realizacji, 

 Osiągalny (ang. Achievable) – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym 
samym motywację do jego realizacji, 

 Istotny (ang. Relevant) – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi 
stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, 

 Określony w czasie (ang. Time-bound) – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont 
czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T._(zarz%C4%85dzanie) 

Ćwiczenie 

Uczestnicy dzielą się na 3-osobowe grupy. Każda grupa wybiera jeden cel z wcześniej omawianych 

(cele mogą się powtarzać w różnych grupach). 

Zadaniem grupy jest przeanalizowanie wybranego celu i sformułowanie go zgodnie z koncepcją 

SMART oraz zaplanowanie kolejnych etapów jego realizacji. 

Pytania do analizy: 

1. Czy  cel jest konkretny? Jak powinien być sformułowany? 

2. W jaki sposób można sprawdzić jego realizację? Co będzie świadczyło, że został osiągnięty? 

3. Czy jest osiągalny? Czy Twoje aktualne zasoby, wiedza, umiejętności, doświadczenie są 

wystarczające do osiągnięcia tego celu? Jeśli nie to co należy zrobić? 

4. Dlaczego ten cel ma znaczenie, jest dla Ciebie istotny? 

5. Czy jest określony termin realizacji? 

6. Jakie działania należy podjąć aby zrealizować cel? Przygotuj plan działań, odnosząc się do 

terminu końcowego, określ ramy czasowe tych działań. 

 

Materiały: Wydrukowana Koncepcja formułowania celów SMART – dla każdej grupy, 
wydrukowane lub wyświetlone pytania do analizy celu, kartki, długopisy 

 

Można też zaproponować uczestnikom analizę następujących sformułowań: 

- Nauczę się języka hiszpańskiego 

- Chcę nauczyć się tańczyć 

- Chcę mieć wysportowaną sylwetkę 

https://pl.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T._(zarz%C4%85dzanie)
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Należy określić czas realizacji zadania. 

 Refleksja – Co było wyzwaniem w tym zadaniu? – Jakie dostrzegasz korzyści z wykonania tego  

zadania?  

 

3. Energizer - Rozumiemy się bez słów 

Prowadzący rozdaje uczniom karteczki z napisanymi pojęciami. Uczniowie bez używania słów 

mają odnaleźć pasujące do siebie pary. 

STRAŻAK OGIEŃ KOT MYSZ 

PIES 
KOŚĆ NAUCZYCIEL UCZEŃ 

RODZIC 
DZIECKO POLICJANT ZŁODZIEJ 

DRZEWO 
LIŚĆ MONETA PORTFEL 

KSIĄŻKA 
REGAŁ NARCIARZ ŚNIEG 

 

Uczestnicy mogą spontanicznie użyć dostępnych przedmiotów jako rekwizytów, ale nie mogą 

pisać słów.  

 

4. Praca zgodnie ze Scenariuszem 27 D3/ZAW Współpraca z grupą, efektywne funkcjonowanie w 

zespole – platforma REGSI 

https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-

metodycznych/szczegoly/news/material-6/ 

 

5. Wspólne przedsięwzięcie – produkujemy trójkąty, kwadraty i stożki 

Prosta gra biznesowa doskonaląca planowanie, współpracę, ucząca praw podaży i popytu oraz 

matematyki. 

Grę należy pobrać ze strony: 

http://cdw.edu.pl/trojkaty-kwadraty-i-stozki-czyli-prosta-gra-biznesowa-dla-mlodziezy/ 

Refleksja 

1. Jak przebiegała współpraca w zespole? Co przeszkadzało, co ją poprawiało? 

2. Czy w grupie wyłonił się lider? 

3. W jaki sposób zorganizowaliście produkcję? 

https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-metodycznych/szczegoly/news/material-6/
https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialow-metodycznych/szczegoly/news/material-6/
http://cdw.edu.pl/trojkaty-kwadraty-i-stozki-czyli-prosta-gra-biznesowa-dla-mlodziezy/
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4. Jak dostosowywaliście się do sytuacji? 

5. Jakie wnioski wypływają z gry, które można przenieść do innych zadań, które realizujecie? 

 

Materiały: flipchart lub tablica, nożyczki – ok. 15 sztuk, papier A4 – ok. 300 arkuszy, linijki – 
ok. 15 sztuk, taśma klejąca – ok. 15 sztuk, waluta (pobrana ze strony, wydrukowana i 
wycięta stąd) 

 

6. Praca metodą projektu 

W pracy projektowej ważne jest: 
1. Zainicjowanie projektu - wybranie jego celu, określenie, jaką potrzebę realizuje ten 

projekt lub jaki problem rozwiązuje. 
2. Przygotowanie harmonogramu pracy. 
3. Dokonanie podziału zadań. 
4. Realizacja projektu. 
5. Prezentacja wyników pracy. 
6. Ewaluacja, czyli dokonanie oceny realizacji projektu, pracy grupy oraz wskazanie 

możliwych dróg do kontynuacji i dalszej pracy. 
 
Po omówieniu z uczestnikami etapów pracy metodą projektu, z odniesieniem do wcześniej 
realizowanej gry, prowadzący proponuje uczniom, aby wymyślili przedsięwzięcia, które 
mogliby i chcieli zrealizować metodą projektową. 
Zgodnie z założeniem, że najefektywniej uczy się przez działanie chcemy, żeby w ramach 
warsztatów młodzież zrealizowała miniprojekty o wybranej przez siebie tematyce i formie. 
 
Propozycje: 
A) Organizacja wydarzenia w szkole – np. Dzień Wiosny, Dzień otwarty w szkole, Happening 
(zorganizowane wydarzenie o charakterze artystycznym, ograniczone czasowo, mające swoją 
dramaturgię, tworzącą logiczną narrację, lub zestaw znaków: haseł, obrazów, gestów, 
przedmiotów, postaci w przestrzeni) 
B) badania przeprowadzone w społeczności szkolnej np.  
     Ile czasu po szkole poświęcam szkole? 
     Czy złapałaś/eś wirusa nadkonsumpcji?  
C) Edu room, pokój zagadek, stacje zadaniowe na wybrany przez młodzież temat. 
 
Uczestnicy dobierają się w 3-5 osobowe grupy, wybierają pomysł projektu do realizacji. 
Określają temat, cele, harmonogram i zadania oraz formułę prezentacji wyników i ewaluacji. 
Uwagi 

1. Pomocna może być tabela – załącznik 1/Współpraca 
2. W przypadku badań, do przeprowadzenia ich można wykorzystać formularze Google, 

wygenerować QR kody z dostępem do ankiet, które respondenci wypełnią na 

http://cdw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/WalutaAKU.pdf
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smartfonach. QR kody można rozmieścić w różnych miejscach w szkole i w jeden dzień 
przeprowadzić promocję akcji i zebrać odpowiedzi. 

3. Pytania do testu na wirusa nadkonsumpcji - w publikacji na stronie 116  
http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/ZALEZNOSCI_GLOBALNE.pdf  

4. W układaniu zagadek pomocna może być Księga szyfrów – do pobrania 
http://cdw.edu.pl/ksiega-szyfrow-czyli-zbior-zabaw-z-szyframi-do-pobrania/  
oraz wszelkie instrukcje jak tworzyć escape room, pokoje zagadek dostępne w sieci. 

5. Podczas bieżących zajęć uczestnicy mają tylko opracować koncepcję realizacji 
miniprojektu, Realizacja nastąpi w czasie kolejnych zajęć. 

 
7. Kompas Talentów 

Kompas Talentów to narzędzie pozwalające na diagnozę mocnych stron w sferze relacji z innymi 

osobami. Kompas mierzy funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi w dwóch obszarach życia: 

1) W sferze pracy w naszym zespole, czyli w pracy, szkole, w relacjach jednak bardziej formalnych 

2) W sferze relacji z najbliższymi, czyli w domu, wśród przyjaciół, we wspólnotach i grupach 

nieformalnych. 

https://prawdziwyskarb.pl/test/kompas-talentow/  

Prowadzący zachęca uczniów do wykonania testu online, mogą to też 

zrobić  

w czasie po zajęciach. Wyniki testu warto wydrukować. 

 

8. Refleksja – podsumowanie zajęć – TARCZA 

Potrzebny jest duży arkusz papieru i kilka markerów. Na środku rysujemy duży okrąg, który 

dzielimy na mniejsze części (wycinki koła). Każda część będzie odpowiadać za inny element 

warsztatów – trzeba wpisać nazwę elementu w wycinek.  

Uczestnicy mają za zadanie podejść do okręgu i postawić kropkę odpowiadającą ich ocenie danego 

elementu zajęć – im bliżej środka, tym wyższa ocena. Możemy poprosić również o komentarz – 

dlaczego stawiasz kropkę w tym miejscu. 

Elementy do oceny: 

1. Praca z celem 

2. Współpraca z grupą i efektywne funkcjonowanie w zespole 

3. Produkcja figur i brył 

4. Generowanie pomysłu na projekt 

 
  

http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/ZALEZNOSCI_GLOBALNE.pdf
http://cdw.edu.pl/ksiega-szyfrow-czyli-zbior-zabaw-z-szyframi-do-pobrania/
https://prawdziwyskarb.pl/test/kompas-talentow/
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Scenariusz 5 
Czy umiem myśleć krytycznie? 

 

Cele: 

1. Wzrost umiejętności krytycznego myślenia 

2. Zwiększenie umiejętności pracy metodą projektu 

3. Wzrost umiejętności pracy w zespole 

 
Efekty uczenia się, Uczeń: 

1. wie, że należy krytycznie podchodzić do źródeł informacji; 
2. pamięta o konieczności zweryfikowania informacji przed jej wykorzystaniem — np. przez 

sięgnięcie do innych źródeł; 
3. rozumie różnicę między informacjami a opiniami; 
4. wie, w jaki sposób ocenić wiarygodność zdobytych informacji. 

 
Wprowadzenie i ćwiczenie na początek 

1. Dwie prawdy i kłamstwo 

Uczestnicy siedzą w kręgu. Każdy mówi o trzech rzeczach, które go dotyczą, np. jakie 
ma hobby, co będzie robić za pięć lat, ile ma rodzeństwa. 
Pozostali uczestnicy zgadują, co jest prawdą, a co fantazją. 
Refleksja – Czy łatwo było odróżnić prawdę od fałszu? W jakich przypadkach było łatwiej? 

Część merytoryczna 

2. Prowadzący zwraca uwagę na to, że obecnie dostęp do informacji jest powszechny i bardzo łatwy. 

Jednocześnie trudne jest selekcjonowanie i krytyczna ocena upowszechnianych informacji.  

Z badań dotyczących umiejętności, które przewiduje się, iż będą kluczowe na rynku pracy w 2030 

roku (http://umiejetnosci2030.pl/#umiejetnosci-przyszlosci) wynika, że w czołówce znajduje się 

myślenie logiczne i krytyczne. 

3. Co to jest myślenie krytyczne? 

Prezentacja filmu 1’52’’  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=dh2KDdaF5AI&feature=emb_logo  

Warto zatrzymać film po upływie 1’43’’ i omówić z uczniami poszczególne umiejętności i 

podejścia, które składają się na myślenie krytyczne. 

 

 

 

http://umiejetnosci2030.pl/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=dh2KDdaF5AI&feature=emb_logo
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4. Korzyści z podejrzliwości, czyli o wiarygodności informacji - praca zgodnie ze scenariuszem 

dostępnym na stronie: 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/korzysci-z-podejrzliwosci-czyli-o-wiarygodnosci-

informacji/ 

 

5. Energizer 

Wszyscy stoją w kole.  
Jedna osoba rzuca do innych kolejno piłkę i mówi: „Ziemia”, „Woda”, „Powietrze”. 
Każdy, kto złapie piłkę, musi szybko wymienić zwierzę żyjące w danym środowisku i odrzucić 
piłkę. Zabawę możemy urozmaicić, dodając „Ogień”. Na to hasło nie należy łapać piłki. 
Kto się pomyli odpada. Gra jest tym atrakcyjniejsza, im szybciej się toczy. O wygranej decyduje 
refleks. 
 

Materiały: mała piłka 

 

6. Co to jest „Fake news”, czyli jak rozpoznać nieprawdziwe wiadomości 

Uczestnicy pracują w parach. 

Zapoznają się z treścią wskazanych artykułów i na ich podstawie opracowują mapę 

myśli z pojęciem Fake news na środku. 

Mapy myśli zostają rozwieszone w sali, uczniowie oglądają i analizują je. 

 

Linki do artykułów: 

https://www.legalniewsieci.pl/aktualnosci/cala-prawda-o-fake-news-czyli-jak-

rozpoznac-falszywe-wiadomosci 

 

https://akademia.demagog.org.pl/fake-news-jak-nie-dac-sie-nabrac/ 

 

https://akademia.nask.pl/publikacje/ulotka%20fake%20news.pdf 

 

Refleksja 

- Czy pamiętasz jakąś informację, artykuł, który okazał się „Fake newsem”? 

- Czy zawsze zastanawiasz się nad treścią zanim ją upowszechnisz w mediach społecznościowych? 

 

Materiały: Kartki formatu A3, kolorowe pisaki, treści artykułów – dostęp na komputerach lub 
smartfonach, albo wydruki dla każdej pary 

 

 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/korzysci-z-podejrzliwosci-czyli-o-wiarygodnosci-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/korzysci-z-podejrzliwosci-czyli-o-wiarygodnosci-informacji/
https://www.legalniewsieci.pl/aktualnosci/cala-prawda-o-fake-news-czyli-jak-rozpoznac-falszywe-wiadomosci
https://www.legalniewsieci.pl/aktualnosci/cala-prawda-o-fake-news-czyli-jak-rozpoznac-falszywe-wiadomosci
https://akademia.demagog.org.pl/fake-news-jak-nie-dac-sie-nabrac/
https://akademia.nask.pl/publikacje/ulotka%20fake%20news.pdf
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7. Praca projektowa 

W tej części zajęć uczestnicy w grupach realizują wypracowany podczas poprzednich zajęć 

mikroprojekt. Jest to czas na przygotowanie wydarzenia, które będzie zrealizowane zgodnie z 

harmonogramem. Podczas ostatniego spotkania warsztatowego będą podsumowywane te 

miniprojekty. Będą prezentowane ich wyniki. Jeśli wydarzenia będą się odbywały w innym czasie 

niż podczas warsztatów, np. happening – organizatorzy powinni zrobić zdjęcia, które zostaną 

pokazane podczas prezentacji. Należy ustalić w jakiej formie zostaną zaprezentowane np. wyniki 

badań. Jeśli młodzież zdecyduje się na przygotowanie „pokoju zagadek” – podczas ostatniego 

spotkania będzie można zorganizować rozgrywki. 

Należy ustalić zakres samooceny i ewaluacji projektów. Pomocny może być Załącznik 1/Ocena 

projektu. 

 

Materiały: uzależnione od pomysłu na projekt, zabezpieczają uczniowie 

 

8. Refleksja – podsumowanie zajęć 

Prowadzący rozdaje uczniom kartki, prosi aby narysowali nadmuchany balon i wpisali w środku 

balona, co chcieliby przesłać znajomym jako podsumowanie dzisiejszych zajęć. Najważniejszą, ich 

zdaniem myśl, ideę, wskazówkę. 

Uczniowie chętni dzielą się tym co napisali, kartki zbierane są w urnie 

 

Materiały: kartki, długopisy 
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Scenariusz 6 
My w globalnym świecie 

 
Cele: 

1. Wzrost wiedzy dotyczącej zasobów wody na świecie 

2. Zwiększenie świadomości wykorzystania wody w procesach technologicznych globalnego 

wpływu tego zjawiska na zasoby wody pitnej. 

3. Wzrost umiejętności angażowania się wraz z innymi na rzecz przyjmowania odpowiedzialności 

za środowisko. 

4. Zwiększenie umiejętności pracy metodą projektu, planowania, przydzielania zadań. 

5. Zwiększenie umiejętności interpersonalnych. 

 

Efekty uczenia się, Uczeń: 

1. Wie jakie są zasoby wody pitnej na świecie i jaka jest perspektywa na przyszłość. 

2. Umie wyjaśnić jakie są globalne przyczyny niedoboru wody. 

3. Wie jaki wpływ na zużycie wody w świecie mają jego decyzje zakupowe oraz styl życia. 

4. Potrafi dzielić się wiedzą oraz zaangażować innych do zorganizowania wydarzenia. 

 
Wprowadzenie i ćwiczenie na początek 

1. Podstawowe fakty dotyczące dostępu do wody na świecie 
Prowadzący dzieli uczestników na grupy dwuosobowe. 
Każda para otrzymuje pocięte paski z fragmentami zdań podzielonych na 2 części. 
Zadaniem grup jest ułożenie kompletnych zdań z rozsypanki. Załącznik 1/Woda 
Uczestnicy i prowadzący sprawdzają poprawność wykonanego zadania. 
Refleksja 
- Co was najbardziej zaskoczyło w zdaniach, które przeczytaliście? 
 

Materiały: Zestawy pociętych zdań Załącznik 1/Woda – dla każdej pary uczniów 

 
Opracowano na podstawie: Woda. Materiał wprowadzający do zestawu scenariuszy o wodzie  
z publikacji Globalnie – odpowiedzialnie, Tadeusz Szczepaniak. 
https://e-globalna.edu.pl/index.php?etap=10&i=470 

Część merytoryczna 

2. Globalne współzależności w zasobach i zużyciu wody 
Prowadzący dzieli uczestników na grupy 3-osobowe. Każda grupa otrzymuje materiał tekstowy 
Załącznik 2/Woda, zapoznaje się z nim i przedstawia w formie plakatu, infografiki lub innej 

https://e-globalna.edu.pl/index.php?etap=10&i=470
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wybranej przez siebie informacje, które uważa za najbardziej istotne i konieczne do przekazania 
rówieśnikom. 
Po wyznaczonym na realizację zadania czasie, prace zostają rozwieszone w sali, uczestnicy 
grupami „zwiedzają” i zapoznają się z treściami. Dobrze byłoby, żeby przy każdej pracy był 
przedstawiciel grupy autorskiej w celu ewentualnych wyjaśnień. 
Refleksja – Co dało wam to zadanie? Jakie informacje są dla was nowe, najbardziej zaskakujące? 
Co szczególnie utkwiło Wam w pamięci? 
 
W załączniku 2 treści zostały podzielone na 5 części. Jeśli będzie więcej grup, materiały mogą się 
powtórzyć. 
  

Materiały: Załącznik 2/Woda podzielony na części i tyle części ile jest grup, materiały graficzne 
– papier biały, kolorowy, kredki, pisaki, itp. 

 
Opracowano na podstawie: Woda. Materiał wprowadzający do zestawu scenariuszy o wodzie  
z publikacji Globalnie – odpowiedzialnie, Tadeusz Szczepaniak. 
 

3. Energizer – kalambury z hasłami związanymi z wodą 
Uczestnicy dzielą się na 2 grupy. Grę rozgrywa się 2 razy po 2 tury 
Tura 1 – pokazuje najmłodsza osoba w grupie (np. studnia, kran, czajnik z gwizdkiem, wodospad) 
Tura 2 – rysuje najwyższa osoba w grupie (np. przysłowia Czysty jak łza, Cicha woda brzegi rwie, 
Kropla drąży skałę). 
 

4. Efektywne gospodarowanie zasobami. Twoje wybory zmieniają świat. 
Pod egidą Komisji Europejskiej został wydany Informator dotyczący zużycia wody „Awake Water 
Guide”. Szukamy go w sieci pod nazwą, ściąga się automatycznie po kliknięciu w link.  
W informatorze tym jest rozdział Imagine all the water, a w nim 14 plansz obrazujących zużycie 
wody – ślad wodny przy produkcji różnych artykułów dnia codziennego. 
 
Prowadzący dzieli uczniów na grupy 3-osobowe. Każda grupa otrzymuje zestaw porozcinanych 
ww. infografik. Polecenia dla grup: 

1. Pogrupujcie kartki według kategorii, których dotyczą informacje 
2. Zapoznajcie się z danymi i wypiszcie na dużym arkuszu jakich wyborów możecie dokonać, aby 

ograniczyć globalne zużycie wody. 
Plakaty zostają rozwieszone i omówione przez przedstawicieli grup. 
Refleksja – Co zamierzasz zrobić ze zdobytą wiedzą? Co zamierzasz zmienić w swoim życiu? 

  

Materiały: wydrukowane 4 strony z informatora, pocięte na 14 kawałków – tyle zestawów ile 
grup, duże arkusze papieru – tyle ile grup, markery 
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5. Jak zaangażować społeczność szkolną w oszczędzanie wody? 
Uczestnicy planują wydarzenie np. happening (zorganizowane wydarzenie o charakterze 
artystycznym, ograniczone czasowo, mające swoją dramaturgię, tworzącą logiczną narrację, lub 
zestaw znaków: haseł, obrazów, gestów, przedmiotów, postaci w przestrzeni) 
lub flash mob (flash mob – określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi 
gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia 
krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków)  
lub inne zgodnie z ich koncepcją. 
Cel – uświadomienie, uwrażliwienie, zaangażowanie koleżanek i kolegów. 
Przygotowują projekt, który mogą zrealizować w czasie np. długiej przerwy lub w Światowym Dniu 
Wody, który jest 22 marca. 
 

6. Refleksja – podsumowanie zajęć 

Prowadzący podsumowuje: 
Istnieje wiele prostych możliwości ograniczenia naszego pośredniego zużycia wody. Możemy na 
przykład marnować mniej żywności, jeść mniej mięsa lub kupować co roku mniej koszulek lub 
butów. Możemy też kupować więcej produktów z drugiej ręki zamiast towarów nowo 
wytworzonych, używać więcej papieru z makulatury, kupować lokalne i sezonowe artykuły 
spożywcze oraz zmniejszyć konsumpcję produktów o dużej zawartości cukru. 
Za Informator dotyczący zużycia wody „Awake Water Guide” 
 

Runda w wersji ustnej lub na kartkach: 

Wybierz i dokończ 1 zdanie: 

 Dowiedziałam/em się, że … 

 Zaskoczyło mnie … 

 Uświadomiłam/em sobie, że … 

 Podobało mi się … / Nie podobało mi się … 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

Zawodowo i profesjonalnie 
 Realizator: Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu  

Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel/fax 75 64 553 40. Biuro projektu: tel. 75 645 53 49  

34 

Z i P

 

Scenariusz 7 
Każdy z nas jest twórcą.  Co publikujemy w sieci? 
 
Cele: 

1. Zbudowanie w uczniach świadomości, że każda informacja, którą przedstawią w Internecie 
pozostanie tam na długie lata i może w przyszłości mieć realny wpływ na ich życie. 

2. Zbudowanie w uczniach świadomości, że od ich aktywności w Internecie zależy to, jak będą 
postrzegani w prawdziwym świecie. 

3. Zbudowanie w uczniach świadomości tego, że seksting może być dużym zagrożeniem dla ich 
prywatności i może mieć daleko idące konsekwencje.  

4. Zrozumienie przez uczniów, czym jest prywatność i jakie ryzyka są związane ze zbytnim 
rozmywaniem jej granic. 

5. Uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie, zapoznanie z pojęciami hejt 
i mowa nienawiści, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem 

Efekty uczenia się, uczestnicy: 

1. Rozumieją, jakie konsekwencje dla innych może mieć publikowanie informacji w Internecie; 
2. Potrafią wyjaśnić, czym jest autonomia informacyjna jednostki; 
3. Wiedzą, jak należy się zachowywać w sieci, by respektować autonomię informacyjną innych 

osób; 
4. Rozumieją własną odpowiedzialnością za publikowanie informacji o innych. 
5. Potrafią określić, jakich treści nie należy publikować w Internecie oraz wysyłać innym. 
6. Rozumieją przyczyny i skutki zdarzeń mogących prowadzić do naruszenia ich prywatności. 
7. Potrafią świadomie powstrzymać się od działań agresywnych wobec kolegów i koleżanek. 

 
Pomocą przy realizacji tych zajęć może być zapoznanie się przez osobę prowadzącą z treścią raportu 
„Pozytywny internet i jego młodzi twórcy” pod red. J. Pyżalskiego. 
https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html  
 

Wprowadzenie i ćwiczenie na początek 

1. Prowadzący rozdaje uczniom wydrukowane zdjęcia, najlepiej przedstawiające krajobraz lub 
fragment miasta, w formacie pocztówki. Uczniowie wklejają obrazek na większą kartkę, na której 
będą pisać. 
Zaczynają od słowa: Widzę … piszą 2-3 zdania. Po tym kontynuują zaczynając akapity od 
kolejnych słów wypisanych na tablicy: 
Czuję … 
Myślę … 
Kojarzy mi się … 

https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html
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Według mnie … 
Należy określić czas trwania zadania – np. maksymalnie 2 minuty na akapit.  Pisanie kolejnych 
akapitów należy zaczynać jednocześnie. 
Po skończonej pracy, prowadzący pyta uczniów:  

 Czy są zadowoleni z tego co napisali?  

 Czy zadanie było dla nich łatwe, czy trudne?  

 Kto kiedyś opublikował coś w internecie? Co to było? (artykuł na stronie, blogu, post, 
zdjęcie, komentarz …) 

 

Część merytoryczna 

2. Jak wpływasz na otoczenie, działając w sieci? - praca zgodnie ze scenariuszem dostępnym na 

stronie: 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/jak-wplywasz-na-otoczenie-dzialajac-w-sieci/ 

 
Uczestnicy i uczestniczki poznają pojęcie autonomii informacyjnej. Przeanalizują sytuacje,  
w których autonomia ta zostaje naruszona. Stworzą również listę działań, o których należy 
pamiętać, publikując informacje o innych w sieci. 

 
3. Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie - praca zgodnie ze scenariuszem dostępnym na 

stronie: 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/scenariusze-lekcji 
        film 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-
ponadgimnazjalnych 

 
4. Energizer – Kładka – zespołowe zadanie na myślenie  

Scenariusz do obrania: http://cdw.edu.pl/kladka-wciagajace-zespolowe-zadanie-na-myslenie/ 
 

Materiały: taśma klejąca malarska (żółta) 

 
5. Seksting i granice prywatności - praca zgodnie ze scenariuszem dostępnym na stronie: 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/scenariusze-lekcji 
        film 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-
ponadgimnazjalnych 

 
6. Różne rodzaje komunikatów - praca zgodnie ze scenariuszem Przytul hejtera dostępnym na 

stronie: 

https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=1&fnd=&grupa=0&offset=1&sort
=1&szkolenie=15328&criteria=48&blotem=#opisszkolenia 

    

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/jak-wplywasz-na-otoczenie-dzialajac-w-sieci/
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/scenariusze-lekcji
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych
http://cdw.edu.pl/kladka-wciagajace-zespolowe-zadanie-na-myslenie/
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/scenariusze-lekcji
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych
https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=1&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=15328&criteria=48&blotem=#opisszkolenia
https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=1&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=15328&criteria=48&blotem=#opisszkolenia
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 link do teledysku: https://www.youtube.com/watch?v=e_oMznO4SPU 
 
Można też wykorzystać film Cyberprzemoc 
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-
ponadgimnazjalnych 

 
7. Refleksja – podsumowanie zajęć 

Czy znacie kogoś pozytywnie aktywnego w sieci? A może ktoś z was ma takie doświadczenia? 
Jeśli są takie osoby w grupie, prosimy by opowiedziały o tym co robią i w jaki sposób stali się 
aktywnymi internautami. 
Warto też pokazać przykłady innych młodych ludzi i zacytować ich wypowiedzi. 
Cytaty należy pociąć (Załącznik 1/Twórczość) i poprosić uczniów o przeczytanie na głos kilku z nich. 
 
Wypisujemy 4 zagadnienia, które były treścią dzisiejszych warsztatów i prosimy uczestników o 
dokonanie oceny  

a) ważności dla nich tematu  (w skali 1-5, 1 – mało ważne, 5 bardzo ważne)  
b) zadowolenia ze sposobu realizacji danego tematu (w skali stopni szkolnych 1-5) 

Oceny można dokonać stawiając kropki w dwóch różnych kolorach na czterech osiach 

przygotowanych na papierze lub tablicy lub (lepiej) przygotować ankietę w formularzu Google. 

Zagadnienia: 
Jak wpływasz na otoczenie, działając w sieci? 

1. Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie 
2. Seksting i granice prywatności 
3. Hejt i cyberprzemoc  

  

https://www.youtube.com/watch?v=e_oMznO4SPU
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych
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Scenariusz 8 
Uczymy się działając – prezentacja projektów 
 
Cele: 

1. Prezentacja projektów przygotowanych przez uczniów 

2. Samoocena i ewaluacja 
 
Efekty uczenia się, Uczeń: 

1. Umie zaprezentować wyniki działań grupy 
2. Potrafi dokonać samooceny swojej pracy i oceny pracy swojego zespołu 

 
 
Wprowadzenie i ćwiczenie na początek 

1. Ustawiamy krzesła dwóch szeregach, tyłem do siebie. Krzeseł jest o jedno mniej niż wynosi ilość 
uczestników. Prowadzący włącza muzykę, uczestnicy tańczą przesuwając się wzdłuż krzeseł. W 
momencie wyłączenia muzyki, uczestnicy siadają na krzesłach.  
Osoba, dla której zabrakło krzesła losuje polecenie do wykonania. Wypada z głównego nurtu 
zabawy. Wykonuje polecenie, a gra toczy się dalej. 
Przykładowe polecenia do gry – Załącznik 2/Ocena projektu 
 
Refleksja – po zakończonym ćwiczeniu prowadzący pyta uczestników: 
- Jak czuliście się podczas tej zabawy? 
- Jakie strategie obieraliście, żeby zająć krzesła? 
- Jakie odczucia mieliście wykonując wylosowane zadania? 
Grupa zastanawia się też, od czego zależy sposób odczuwania reakcji przez osobę wykonującą 
wylosowane zadanie. 
 

Materiały: sprzęt do odtwarzania, muzyka, pojemnik z karteczkami z poleceniami - Załącznik 
1/Ocena projektu 

 
Część merytoryczna 

2. Prezentacja efektów projektów. 
Przebieg tej części jest uzależniony od tego jaki rodzaj projektu wykonywali uczniowie. 
Jeśli były to: 

A) Organizacja wydarzenia w szkole – np. Dzień Wiosny, Dzień otwarty w szkole, Happening 
B) badania przeprowadzone w społeczności szkolnej np.  

- grupy w wybrany przez siebie sposób prezentują efekty. 
  Jeśli, któryś zespół przygotował: 
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C) Edu room, pokój zagadek, stacje zadaniowe na wybrany przez młodzież temat. 
- teraz jest doskonały czas na przeprowadzenie rozgrywek. 

 
3. Ocena projektu 

Uczestnicy w zespołach dokonują oceny swoich projektów. Mogą posłużyć się formularzami z 
Załącznika 1/Ocena projektu. 
Wspólnie, w grupie odpowiadają na pytania: 

 Co poszło dobrze? Z czego są zadowoleni? 

 Co można było zrobić lepiej? 

 Jak przebiegała współpraca grupy? 

 Czego się nauczyli pracując w projekcie? 
      Następuje krótkie omówienie ocen zespołów na forum całej grupy. 
 
Refleksja – podsumowanie zajęć 
Prowadzący odnosi się do założenia (prezentuje na slajdzie), że rozwijanie kompetencji kluczowych 

„ma wspomóc ucznia w: 

 zrozumieniu siebie 

 zrozumieniu otaczającej rzeczywistości 

 zarządzaniu własnym życiem (i wpływaniu na sprawy publiczne) 

 harmonijnym funkcjonowaniu w zbiorowości 

 przedsiębiorczym, aktywnym, innowacyjnym działaniu.” 

Uczestnicy w parach przypominają sobie kolejne zajęcia, realizowane ćwiczenia i zadania. Dyskutują o 

wpływie warsztatów na ww. obszary. Wybrane pary wypowiadają się na forum, odnosząc się do 

jednego, wybranego przez siebie pytania. Pozostali uczestnicy mogą uzupełniać wypowiedzi swoimi 

przemyśleniami. 

Uczestnicy wypełniają końcową ankietę ewaluacyjną. 
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Załączniki 
Załącznik 1/Ja i grupa 

 KWESTIONARIUSZ „JAKI / JAKA JESTEŚ”  
Masz przed sobą listę określającą różne cechy Twojej osobowości. Przeczytaj uważnie i zastanów się, w jakim stopniu cechy 
te występują u Ciebie. Stopień nasilenia danej cechy określ wg podanych niżej wartości :  

3 - w stopniu wysokim;    2 - w stopniu średnim;   1 - w stopniu małym;   0 – wcale 

LISTA CECH POZYTYWNYCH LISTA CECH NEGATYWNYCH 

prawdomówny  3 2 1 0 leniwy  3 2 1 0 

słowny  3 2 1 0 niedbały  3 2 1 0 

koleżeński  3 2 1 0 niesystematyczny  3 2 1 0 

uprzejmy  3 2 1 0 niesamodzielny  3 2 1 0 

sprawiedliwy  3 2 1 0 niezgrabny  3 2 1 0 

wyrozumiały  3 2 1 0 chory  3 2 1 0 

zdolny  3 2 1 0 niezdarny  3 2 1 0 

 punktualny  3 2 1 0 złośliwy  3 2 1 0 

ambitny  3 2 1 0 zarozumiały  3 2 1 0 

silny fizycznie  3 2 1 0 roztargniony  3 2 1 0 

zdrowy  3 2 1 0 zazdrosny  3 2 1 0 

zrównoważony  3 2 1 0 chciwy  3 2 1 0 

odpowiedzialny  3 2 1 0 wulgarny  3 2 1 0 

skromny  3 2 1 0 niezdyscyplinowany  3 2 1 0 

stanowczy  3 2 1 0 agresywny  3 2 1 0 

samokrytyczny  3 2 1 0 kłamliwy  3 2 1 0 

oszczędny  3 2 1 0 nieśmiały  3 2 1 0 

pracowity  3 2 1 0 nerwowy  3 2 1 0 

obowiązkowy  3 2 1 0 brzydki  3 2 1 0 

odważny  3 2 1 0 niezdolny  3 2 1 0 

sprawny fizycznie  3 2 1 0 lekkomyślny  3 2 1 0 

zdyscyplinowany  3 2 1 0 niesprawny fizycznie  3 2 1 0 

ładny  3 2 1 0 masz wady zmysłów (wzroku, słuchu)  3 2 1 0 

masz silną wolę 3 2 1 0 SUMA  

SUMA    
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ROZWIĄZANIE :  
 

CECHY POZYTYWNE :  

0 – 19 pkt. – prawdopodobnie oceniłeś siebie zbyt surowo. A jeśli naprawdę nie możesz 

dopatrzyć się u siebie cech dodatnich, to zastanów się, pod jakim względem 

mógłbyś się poprawić.  

20 – 50 pkt. – Twoja samoocena jest w normie.  

51 - 72 pkt. – zastanów się czy nie jesteś dla siebie zbyt tolerancyjny i czy nie powinieneś 

być bardziej krytyczny.  

 

CECHY NEGATYWNE :  

0 – 29 pkt. – należy sądzić, że posiadasz samoocenę zawyżoną, a jak wiadomo niełatwo jest 

żyć w społeczeństwie tym osobom, które spodziewają się od życia więcej niż 

mogą otrzymać.  

30 – 50 pkt. – nie jesteś wolny od wad, ale nie posiadasz ich także w nadmiarze.  

51 – 69 pkt. – można przypuszczać, że popadasz w przeciwną skrajność, po prostu nie 

doceniasz siebie i swoich możliwości. Stać Cię na więcej!  
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Załącznik 2/Ja i grupa 
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Załącznik 3/Ja i grupa  

wariant A 

Dokończ zdania 

CO CZUJĘ: 

1. Kiedy muszę zabrać głos przed całą klasą, czuję się …………………………………………………………. 

2. Kiedy jestem sam/a, czuję się ………………………………………………………………………………………….. 

3. Kiedy muszę poprosić nauczyciela o pomoc, czuje się …………………………………………………….. 

4. Kiedy jestem z przyjaciółmi, czuję się ………………………………………………………………………………. 

5. Kiedy muszę kogoś zapytać o drogę, czuje się …………………………………………………………………. 

6. Kiedy muszę zadzwonić do nielubianej cioci, czuję się …………………………………………………….. 

 

 

 

 

wariant B 

Dokończ zdania 

CO CZUJĘ: 

1. Czuję się szczęśliwy gdy ……………………………………………………….……………………………………………… 

2. Jestem zadowolony gdy ……………………………………………………….……………………………………………… 

3. Jestem zły gdy ……………………………………………………….……………………………………………………………. 

4. Jest mi smutno gdy ……………………………………………………….…………………………………………………….. 

5. Wszystko traci sens gdy ……………………………………………………….…………………………………………….. 

6. Chce mi się żyć gdy ……………………………………………………….……………………………………………………. 
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Załącznik 4/Ja i grupa 

Ćwiczenia oddechowe  

Proste ćwiczenia oddechowe – 1  

Oddychaj świadomie i bardzo powoli. Postaraj się przede wszystkim, aby twój 

wydech był szczególnie długi i mocny, by to zużyte powietrze mogło całkiem 

zejść z twoich płuc. Często pomaga w tym wciąganie brzucha, a właściwie 

przepony. (Możesz oddychać w cyklu 1-3 wdech i 1-5/6  – długości wydech). 

Dla urozmaicenia potem kilkakrotnie szybko wdychaj i wydychaj powietrze.  

Wykonaj te czynności parę razy na przemian.  

 

Proste ćwiczenia oddechowe – 2  

Stań prosto, najlepiej przy otwartym oknie albo na świeżym powietrzu. 

Rozluźnij plecy i ramiona. Wdychaj powietrze głęboko i przez nos – tak głęboko, 

że aż powstanie pewne uwypuklenie brzucha. Wstrzymaj na krótko oddech,  

a potem powoli i świadomie wypuść powietrze.  

Oddychanie przemienne 

Kładziemy kciuk prawej ręki na prawej dziurce nosa, a serdeczny palec tej samej 

ręki na lewej dziurce. 

Pozostałe palce zginamy lub kładziemy między brwiami. 

Bierzemy wdech lewą dziurką nosa, prawą zatykamy kciukiem, na krótko 

zatrzymujemy powietrze, blokując obydwie dziurki. 

Wydychamy przez dziurkę prawą, odblokowując ją i zatykając dziurkę lewą 

palcem serdecznym. 

Następnie powtarzając tą samą procedurę wciągamy powietrze dziurką prawą. 

Oddychamy kilka minut. 
Film 

Zarządzanie stresem przez oddech https://www.youtube.com/watch?v=qwD9cHH15jU 
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Załącznik 5/Ja i grupa 

Masaż dłoni metodą na obniżenie poziomu stresu 

• Kciuk: zmartwienia, nerwy, stres; 

• Palec wskazujący: strach i lęki; 

• Palec środkowy: złość, poddenerwowanie  

i wściekłość; 

• Palec serdeczny: depresja, smutek  

i niezdecydowanie; 

• Najmniejszy palec: pesymizm, brak energii, 

niepokój; 

 

Wyjaśnienie tej techniki bazuje na fakcie, że dłonie w naturalny sposób 

połączone są z naszym mózgiem. A konkretnie – z obszarem odpowiedzialnym 

za nasze emocje. 

Zaciśnij pięść 

• Aby sprawdzić ten mechanizm, zaciśnij lewą dłoń w pięść i obejmij ją 

prawą dłonią tak, by jedna schowała się w drugiej. 

• Następnie naciśnij palcem odpowiedzialnym za emocję, z jaką się 

zmagasz. Jeżeli jest to stres, palcem tym będzie kciuk. Przytrzymaj tak 

przez około 30 sekund, odpocznij 30 sekund i ponownie wykonaj 

ćwiczenie. Powtórz tyle razy, ile dasz radę. 

 

 

https://krokdozdrowia.com/stres-wyeliminuj-japonskiej-metody/ 
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Załącznik 1/Komunikacja 

Szyfr REGULAMINOWY 

Szyfr Regulaminowy to prosty szyfr podstawieniowy.  

Aby zaszyfrować wiadomość należy zamienić (podstawić) pewne litery, a inne 

litery pozostawić niezmienione.  

Zamieniamy tylko litery, które widzimy w słowie REGULAMINOWY  

w następujący sposób: 

R zamieniamy na E oraz E zamieniamy na R 

G zamieniamy na U oraz U zamieniamy na G 

I tak dalej jak w podanych parach - sylabach 

RE-GU-LA-MI-NO-WY 
na przykład słowo WTOREK zaszyfrujemy następująco: YTNERK 

W na Y, T zostaje, O na N, R na E, E na R, K zostaje. 

Otrzymujemy szyfrogram: YTNERK. 

Przy odkodowaniu wiadomości postępujemy tak samo. 
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Załącznik 2/Komunikacja 

Co dla Ciebie oznacza? 

Pojęcie Co dla Ciebie oznacza? – podaj konkretną odpowiedź 

Starsza pani  

Niski mężczyzna  

Zaraz wracam – kartka na 
drzwiach sklepu 

 

Zaraz wracam – gdy wychodzisz 
po południu z domu 

 

Za chwilę  

Wkrótce  

Drogie buty  

Drogi samochód  
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Załącznik 3/Komunikacja 

 

LUSTRO DYWAN 

 
PODUSZKA 

POWIETRZNA 

 

PILOT 

 
POCZTA 

PANTOFLOWA 

 

BIAŁA FLAGA 

CZAJNIK 
 

LISTONOSZ 
 

PANNA MŁODA 

DENTYSTA 
 

SCENA 
 

JĘZYK CIAŁA 

GOTOWANIE SZYCIE 
 

PŁYWANIE 
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Załącznik 1/Uczenie się 

W jakich warunkach najlepiej się uczę? 

 

Uświadom sobie, w jakich warunkach uczysz się najszybciej i najłatwiej. Kiedy masz najwięcej energii  

i Twoja koncentracja jest na najwyższym poziomie? Zaznacz, zanotuj. 

Przedyskutuj to z koleżankami/kolegami, porównaj. 

 

Czas 
Najbardziej lubisz się uczyć: 

 wcześnie rano; 

 przed południem; 

 po południu; 

 wieczorem; 

 w nocy. 
 

Miejsce 
Najchętniej uczysz się: 

 w domu; 

 u kolegi/koleżanki; 

 na łonie natury; 

 w czytelni; 

 w szkole. 
 

Pozycja 
Najszybciej przyswajasz wiedzę: 

 w pozycji siedzącej; 

 w pozycji stojącej; 

 poruszając się (chodząc). 
 

Pora roku 
Masz więcej zapału do nauki: 

 wiosną; 

 latem; 

 jesienią; 

 zimą. 
 

Otoczenie 
Najlepiej uczysz się: 

 wśród uporządkowanych rzeczy; 

 w bałaganie; 

 słuchając muzyki; 

 w ciszy; 

 samotnie; 

 w gronie koleżanek i kolegów; 

 w jasnym pomieszczeniu; 

 korzystając z przyciemnionego 
otoczenia; 

 w otoczeniu konkretnych 
przedmiotów; 

 wśród określonych kolorów. 
 

 

 
Źródło: Ale urwał!, Andrzej Bubrowiecki, Złote Myśli 
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Załącznik 2/Uczenie się 

Krzywa zapamiętywania 

 

Źródło: http://portal.zst.radom.pl/Pages/Krzywazapametywania.aspx 

 

  

http://portal.zst.radom.pl/Pages/Krzywazapametywania.aspx
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Załącznik 3/Uczenie się 

 

PAMIĘĆ – ZAPAMIĘTYWANIE PRZEZ POWTARZANIE 

Jeśli właściwie zorganizujemy proces powtarzania i utrwalania materiału, trwałość pamięci 

zatrzyma się na tym samym poziomie, który pojawia się tuż po zakończeniu lektury. Aby to osiągnąć, 

powtarzanie nie może być przypadkowe. Należy ponownie przejrzeć materiał tuż przed „załamaniem się” 

ilości zapamiętanych informacji.  

 I tak, pierwsza powtórka powinna mieć miejsce po godzinie nauki i trwać około 5 minut. Pozwoli to 

utrzymać wysoką trwałość pamięci mniej więcej przez 1 dzień. Po 24 godzinach przystępujemy do kolejnej, 

2-4 minutowej powtórki. Dzięki niej utrwalamy informacje w przybliżeniu na tydzień. Po siedmiu dniach 

ponownie przeglądamy materiał przez 2 minuty, dzięki czemu utrwalamy go na cały miesiąc. Po trzydziestu 

dniach wiedza, którą zdobyliśmy, zostanie dołączona do pamięci trwałej. Oznacza to, że będzie dla nas 

równie oczywista jak własny numer telefonu. Aby ją podtrzymać wystarczą najbardziej przypadkowe 

bodźce. Pierwsza powtórka, zwłaszcza jeśli robiliśmy notatki, powinna polegać na ich dokładnym 

przejrzeniu, usunięciu ewentualnych pomyłek i uzupełnieniu zapisków. Następnie polegają na zapisywaniu 

(bez zaglądania do notatek) wszystkiego, co pamiętamy. Dopiero kiedy skończymy pisać, możemy sięgnąć 

po nie i porównać obie wersje. Jeśli w tym, co zapamiętaliśmy, wystąpiły jakiś błędy lub przekłamania, 

natychmiast je korygujmy. Notatki i pisemne powtórki prowadzimy w formie mapy myśli.  

Jedną z największych zalet  tego systemu powtórek jest coraz większy jego wpływ na wszystkie 

aspekty uczenia się, myślenia i zapamiętywania. 

Osoba nie powtarzająca materiału ustawicznie marnuje wysiłek, który włożyła w naukę i sam sobie 

szkodzi. Gdy ktoś taki zaczyna się uczyć, jego zdolność do przypominania sobie nabytej uprzednio wiedzy 

wygasa. Połączenia, które powinny automatycznie tworzyć się w mózgu, nie zachodzą. Oznacza to, że 

zrozumienie przez tę osobę nowego materiału nie będzie całkowite. 

Źródło T. Buzan, ,,Pamięć na zawołanie” 
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Załącznik 4/Uczenie się 

System powtórek 

 
kiedy? ile czasu? w jaki sposób? 

na jak długo 

zapamiętujemy? 

I powtórka     

II powtórka     

III powtórka     

IV powtórka     
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Załącznik 1/Współpraca 

 

Numer i 
nazwa 
zadania 

Opis zadania 
(działania/czynności) 
Kto realizuje 

1 tydz 2 tydz 3 tydz 4 tydz (etc) 
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Załącznik 1/Woda 

Fakty dotyczące dostępu do wody na świecie 

Spośród wszystkich zasobów wodnych na świecie, woda 
słona                                                                                            

stanowi 97,5 %. 

Dobrym sposobem na oszczędzanie wody w toalecie jest                                                                                    
 

zamontowanie spłuczki z funkcją „stop”. 

Żeby wyprodukować jedną ryzę papieru, potrzeba           około 130 l wody. 

Biorąc prysznic, zużywasz                                                       średnio 3 razy wody mniej niż biorąc kąpiel w 
wannie. 

W przybliżeniu co ósmy mieszkaniec Ziemi cierpi z 
powodu                                                                                                         
                                                                                                    

pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem 
zanieczyszczonej wody. 

Co roku w wielkich miastach marnuje się                           od 250 do 500 mln m³ wody. 

W 2010 roku prawo do czystej wody oraz sanitariatów 
zostało                                                                                       

uznane przez ONZ za jedno z podstawowych 
praw człowieka. 

Według najbardziej optymistycznych prognoz, do roku 
2050 z powodu niedoboru wody cierpieć będzie                                                            

2 mld ludzi w 48 krajach. 

Przeciętna ilość wody przypadająca na jednego 
mieszkańca globu zmniejszy się                                           

o 1/3 w ciągu najbliższych 20 lat. 

Według szacunków WHO każdego dnia z powodu chorób 
wywołanych brudną wodą umiera                                     

1 800 dzieci. 

Samo tylko uzdatnianie wody w punktach poboru 
mogłoby                                                                                   

obniżyć liczbę ludzi, która umiera w wyniku 
chorób związanych z użyciem zanieczyszczonej 
wody o 39%. 
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Oblicza się, że dzieci opuszczają w ciągu roku 443 mln 
godzin lekcyjnych                                                                      

z powodu chorób związanych z użyciem 
zanieczyszczonej wody. 

15% populacji Afryki Subsaharyjskiej korzysta ze źródeł 
wody                                                                                           

które są oddalone od ich domostw o ponad 30 
min drogi. 

3/4 chorób w krajach globalnego Południa                         spowodowane jest brakiem dostępu do czystej 
wody. 

Europejczyk zużywa dziennie                                                 ok. 150 l wody. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia 768 mln ludzi na 
świecie                                                                                        

nie ma dostępu do wody spełniającej 
podstawowe normy czystości. 

Mieszkaniec Kibery, największego slumsu w stolicy Kenii 
(Nairobi), po prywatyzacji usług wodnych płaci za litr 
wody                                                                                          

pięć razy więcej niż przeciętny obywatel USA. 
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Załącznik 2/Woda 

 

WODA - WSPÓLNY ŚWIAT, WSPÓLNY PROBLEM                 Część 1 

 

Woda a rozwój ekonomiczny 

W XX wieku pobór wody wzrósł sześciokrotnie, podczas gdy populacja na świecie zwiększyła się tylko 

trzykrotnie. Rozwój ekonomiczny, urbanizacja oraz poprawa warunków życia spowodowały wzrost 

zapotrzebowania na wodę i zwiększyły poziom jej zanieczyszczenia. 

 

Ślad wodny 

Ślad wodny (ang. water footprint) jest to pomiar pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przy 

konsumowaniu dóbr, do wytworzenia których potrzebna była woda. Inne określenie to tzw.:  

„wirtualna woda”. Każdy z nas oprócz tego, że zużywa wodę do mycia, gotowania i prania, zużywa też 

pośrednio tzw. „wirtualną wodę”, czyli tą która została użyta podczas procesu produkcji np. torebki herbaty, 

którą pijemy. Liczby są ogromne.  

W krajach takich jak Ruanda, Haiti czy Etiopia zużycie wody na gospodarstwo wynosi przeciętnie 15 litrów 

wody. Ślad wodny przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce wynosi ok. 360-400 litrów wody 

dziennie, czyli w ciągu miesiąca to ilość wody wystarczająca do napełnienia ogromnego zbiornika 

beczkowozu. 

 

Kupuj rozsądnie 

Czy wiesz, że potrzeba ok. 6800 litrów wody na wyhodowanie bawełny potrzebnej do wyprodukowania 

pary jeansów, a kolejne 1400 na zwykły T-shirt? Nie ważne jak wspaniała jest obniżka, dodatkowa para 

jeansów nie jest tego warta. 

 

Jedz mądrze 

Jedzenie mięsa takiego jak wołowina czy wieprzowina to ogromne zużycie wody (produkcja jednego 

kilograma wołowiny to ok. 50000 litrów wody), podczas gdy hodowanie warzyw czy owoców to 1000 razy 

mniejszy ślad wodny (ok. 55 litrów wody na kilogram). Sprawdź ile zużywasz wody na poszczególne rodzaje 

jedzenia i rozsądnie gospodaruj zasobami. 

 

Dostęp do wody 

Dostęp do wody i sanitariatów 

Ok. 40% populacji – 2,5 miliarda ludzi – żyje w warunkach sanitarnych, które zagrażają ich zdrowiu. 

Około 884 milionów ludzi na Ziemi nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody 

 3% z nich żyje w Europie 

 55% pochodzi z Azji 

 38% z Afryki 
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Zużycie wody: nierówności 

Mieszkańcy krajów Europy zużywają średnio 200 litrów wody dziennie, mieszkańcy USA – 400 litrów. 

Osoba żyjąca w jednym z krajów rozwijających się zużywa zaledwie 10 litrów. Mniej więcej tyle wody 

zużywamy każdego dnia spuszczając wodę w toalecie. 

 

 

Skutki problemu z dostępem do wody                                Część 2 

Problem dostępu do wody to problem znacznie bardziej złożony niż to się może wydawać. Brak wody to: 

1. Choroby wywołane bakteriami i pierwotniakami obecnymi w zanieczyszczonej wodzie, którą z 

braku dostępu do czystej wody piją mieszkańcy ubogich krajów. Brudna woda powoduje biegunki 

z powodu, których umierają zwłaszcza dzieci poniżej 5tego roku życia. 

Co minutę czworo dzieci umiera z powodu biegunki. Sama tylko możliwość umycia mydłem rąk 

w czystej wodzie zmniejszyłaby ten współczynnik o 40%. Dzieci, które nie mają co pić chorują 

na świerzb, anemię, tracą wzrok, nie rosną. 

2. Brak wody to również utrudniony dostęp do edukacji dla dzieci. 

Dostarczaniem wody do gospodarstw domowych zajmują się głównie dzieci. Noszenie wody 

zajmuje cały dzień, a dzieci nie mogą wówczas uczyć się i chodzić do szkoły. 

3. Nierówna sytuacja kobiet, które zmuszone są nosić wodę a tym samym nie mają czasu na pracę 

zarobkową, a tym samym uzależnione są od swoich mężów. 

4. Bez wody wysychają pola uprawne i giną zwierzęta, a tym samym mieszkańcom zaczyna 

brakować również jedzenia. 

 

 

 

 

Zużycie wody na świecie                                 Część 3 

Przeciętny mieszkaniec Australii zużywa dziennie około 500 litrów wody. W krajach europejskich,  

w tym w Polsce, jest to około 200-300 litrów dziennie. Natomiast przeciętny mieszkaniec Kenii ma do 

dyspozycji około 50 litrów. Średnie dzienne zużycie wody przypadające na jednego Palestyńczyka wynosi 

również 50 litrów, choć niektórzy zmuszeni są do użycia nie więcej niż 30 litrów na dobę. Mieszkaniec 

Mozambiku ma do dyspozycji tylko 10 litrów wody dziennie. 

Woda jest bezcennym surowcem, bez którego niemożliwe jest życie na Ziemi. Szanujmy ją, gdyż bez naszej 

troski i świadomego jej konsumowania wody może niedługo zabraknąć. 
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Dane dotyczące wody na świecie                                Część 4 

Zachęcamy do zainteresowania się wyzwaniami związanymi z dostępem do wody pitnej na świecie. Tylko 

dzięki znajomości świata i jego problemów możemy świadomie i odpowiedzialnie przyczyniać się do jego 

zrównoważonego rozwoju. 

Na początek warto zapoznać się z aktualnymi danymi dotyczącymi wody: 

• Mimo że zbiorniki wodne zajmują 71% powierzchni globu, jedynie 2,5% światowych zasobów wody 

to woda słodka, a mniej niż 1% to woda pitna. 

• Ponad 40% państw usytuowanych jest w obszarach, gdzie występują stałe niedobory wody. 

Oznacza to, że ilość wody zużywanej co roku w tych państwach przekracza o 20% całkowite krajowe 

odnawialne zasoby wody pitnej. 

• 41 krajów czerpie ponad 50% swojej wody z ujęć leżących poza ich granicami. Wraz z rosnącym 

zapotrzebowaniem na wodę możliwy jest rozwój nowych konfliktów międzynarodowych. 

• Około 884 mln osób nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody. Oznacza to w przybliżeniu, że 

co ósmy mieszkaniec Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem 

zanieczyszczonej wody. 3% spośród tych osób żyje w Europie; 53% pochodzi z Azji, 38% z Afryki. 

• Miliony kobiet i dzieci spędzają kilka godzin dziennie na zdobywaniu wody dla rodziny, często z 

odległych i zanieczyszczonych ujęć. Te godziny to czas, który można by wykorzystać na naukę i 

pracę. 

• 18% populacji Afryki Subsaharyjskiej korzysta ze źródeł wody, które są oddalone od ich domostw o 

ponad 30 minut drogi. 

• Ponad 3,5 mln osób umiera co roku na choroby powstałe w wyniku chorób związanych z użyciem 

zanieczyszczonej wody. Samo tylko uzdatnianie wody w punktach poboru mogłoby zmniejszyć tę 

liczbę aż o 39%. 

• Szacuje się, że dzieci opuszczają w ciągu roku 443 mln godzin lekcyjnych z powodu chorób 

związanych z użyciem zanieczyszczonej wody. 

• Każdego dnia do światowych zasobów wody trafiają 2 mln ton zanieczyszczeń. Jeden litr ścieków 

zanieczyszcza około ośmiu litrów czystej wody. Szacuje się, że ilość zanieczyszczonej wody na 

świecie jest większa niż łączna ilość wody z dziesięciu największych dorzeczy świata. 

• Kiedy Europejczyk spuszcza wodę albo Amerykanin bierze prysznic, zużywa więcej wody niż ma do 

dyspozycji setki milionów mieszkańców slumsów albo terenów suchych w krajach rozwijających 

się. Z odkręconych kranów wycieka codziennie więcej wody niż ma do dyspozycji miliard osób. 

• Dziecko urodzone w kraju rozwiniętym konsumuje 30-50 razy więcej wody niż dziecko, które 

przyszło na świat w kraju rozwijającym się. 

• Dostęp do wody dostarczanej za pomocą wodociągów posiada 85% ludzi bogatych (stanowiących 

20% populacji globu), a tylko 25% najbiedniejszych (stanowiących 20% populacji) posiada taką 

możliwość. 
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GLOBALNE PRZYCZYNY NIEDOBORU WODY                  Część 5 

 

Współczesny świat zaczął być nazywany globalną wioską. Gospodarki wszystkich państw są coraz bardziej 

współzależne, zanikają kolejne bariery komunikacyjne. Problemy społeczne i ekologiczne potęgują globalny 

charakter tych współzależności. Kryzys wodny jest wymownym świadectwem tego faktu. Zmiany 

klimatyczne, katastrofy naturalne, ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost populacji i urbanizacja — wszystkie 

te czynniki wpływają bezpośrednio na dostęp do wody. Brak dostępu do wody może dotknąć każdego 

mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko 

połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu. 

 

Świadomość, że życiodajny płyn pokrywa 71% powierzchni globu powoduje, iż traktujemy go jako dobro 

nieograniczone i ogólnodostępne. Tymczasem jedynie 2,5% światowych zasobów wody to woda słodka, a 

mniej niż jedna setna procenta to woda pitna. Według prognoz zasoby te będą się kurczyły wraz ze 

zwiększaniem się liczebności mieszkańców Ziemi. W 2050 roku nawet 7 mld osób w 60 krajach może cierpieć 

z powodu niedostatku wody pitnej. 

Przyczyną tego zjawiska jest m.in. globalne ocieplenie, a szerzej zmiany klimatu.  

Każdego dnia do światowych zasobów wody trafiają 2 mln ton zanieczyszczeń. Niemal połowa największych 

rzek na świecie jest poważnie zanieczyszczona lub zagrożona wyschnięciem.  

Aż 70% światowego zużycia wody przypada na rolnictwo. Ze względu na niską jakość systemów irygacyjnych 

wykorzystywanych w krajach globalnego Południa, znaczna część wody przeznaczana na nawadnianie 

upraw jest marnotrawiona.  

Na przemysł przypada 22% światowego zużycia wody. Prognozy wskazują, że o ile w 1995 roku zużycie to 

wyniosło 725 km3, to w roku 2025 wyniesie już 1170 km3.  

Jednocześnie na skutek rabunkowej gospodarki zmniejsza się powierzchnia lasów, które są naturalnym 

czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu odpowiedniej jakości i ilości światowych zasobów wody. 

Od połowy XX w. na skutek eksplozji demograficznej potroiła się całkowita liczebność ludzi na Ziemi. 

Obecnie jest nas prawie 7 mld, a w 2025 roku liczba ta wzrośnie prawdopodobnie do 8 mld. Zmiany 

demograficzne wpływają znacząco na jakość i ilość wody zdatnej do spożycia. 

 

 

 

Opracowano na podstawie: Woda. Materiał wprowadzający do zestawu scenariuszy o wodzie z publikacji 

Globalnie – odpowiedzialnie, Tadeusz Szczepaniak. 

https://e-globalna.edu.pl/index.php?etap=10&i=470 

 

  

https://e-globalna.edu.pl/index.php?etap=10&i=470
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Załącznik 1/Twórczość 
 

Jak stałeś się aktywnym internautą? 

Poniższe cytaty pochodzą z publikacji  
Pyżalski J. (red.) (2019). Internet i jego młodzi twórcy – dobre i złe wiadomości z badań jakościowych, 
Warszawa: NASK. 
 
 

Postanowiłam założyć blog kulinarny za namową mojej najlepszej przyjaciółki. Namówiła mnie, 
żebym spróbowała podzielić się swoimi przepisami z innymi ludźmi, zawsze gdy do mnie przychodziła, 
gotowałam jej moje autorskie dania. 
 
 
Z inicjatywą wyszłam razem z przyjaciółką z dzieciństwa, planowałyśmy coś takiego, ale ja założyłam, 
a ona tylko pogadała o tym, ale ja w to bardziej weszłam. To mi się spodobało i staram się to 
kontynuować do dzisiaj. 
 
 
Do prowadzenia bloga namówił mnie kolega. Stwierdził, że zrobiłem kawał dobrej roboty i powinienem 
się podzielić tym ze światem. Jestem mu bardzo wdzięczny, ponieważ dzięki niemu znalazłem 
pewien sposób na siebie. 
 
 
Moja przygoda z internetem trwa od roku i prężnie się rozwija, będąc w szóstej klasie za namową 
mojej cioci, która jest zawodową malarką, postanowiłam założyć bloga, na którym zamieszczam 
swoje szkice i różne inne ciekawe formy plastyczne, np. obrazy, grafiki, graffiti.  
 
 
Pewnego dnia na lekcji informatyki mieliśmy za zadanie stworzyć stronę internetową, ja właśnie 
stworzyłam stronę internetową o swoim stylu tańca i później stwierdziłam, że to jest nawet spoczko 
sprawa, no i założyłam w prawdziwym życiu mojego bloga, no i zaczęłam tam pisać o swojej 
przygodzie, o tym, co teraz robię, jakie osiągnięcia zdobywam, wstawiam tam mnóstwo zdjęć 
z zawodów, no i tak to wszystko się zaczęło i teraz to ciągnę. 
 
 
(…) wykorzystując Facebooka, założyłem fanpage mojego studia tworzącego gry (które robiłem 
z przyjacielem, dziś nie istnieje) i tam starałem się pisać artykuły dotyczące naszych gier lub innych 
okołoinformatycznych rzeczy. Potem razem z tym przyjacielem prowadziliśmy ministronkę również 
na Facebooku, gdzie komentowaliśmy obecne wydarzenia za pomocą komicznych opisów i obrazków, 
tzw. orków. Potem założyłem fanpage, który traktowałem jako swój pamiętnik tworzonych 
grafik. 



 
 
 
 

 

Zawodowo i profesjonalnie 
 Realizator: Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu  

Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel/fax 75 64 553 40. Biuro projektu: tel. 75 645 53 49  

60 

Z i P

Załącznik 1/Ocena projektu 

 

PRZYKŁADOWA KARTA SAMOOCENY 
 
Oceń w skali 0–6 swój wkład w pracę nad realizacją projektu. 
 

Oceniane elementy 
Liczba 

punktów 

Zrealizowanie przydzielonych zadań.  

Dotrzymywanie ustalonych terminów.  

Zaangażowanie w pracę.  

Współpraca z innym członkami grupy.  

Udzielanie pomocy pozostałym osobom z zespołu.  

Zaprezentowanie opracowanego materiału.  

Konsultowanie wątpliwości z opiekunem projektu.  

Suma punktów: 
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KARTA OCENY PRACY W GRUPIE 

Oceń pracę w swojej grupie. 

Moja grupa 
Całkowicie 

się 
zgadzam 

 

Raczej się 
zgadzam 

Częściowo 
się zgadzam 

Raczej się 
nie 

zgadzam 

Całkowicie 
się nie 

zgadzam 

Miała jasne cele       

Dążyła do realizacji 
celów  

     

Podejmowała decyzje, 
biorąc pod uwagę 
zdanie wszystkich  

     

Członkowie mojej 
grupy: 

     

Słuchali siebie 
nawzajem  

     

Pomagali sobie 
nawzajem  

     

Szanowali odmienne 
punkty widzenia  

     

Wszyscy byli 
zaangażowani w pracę  
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Załącznik 2/Ocena projektu 

Polecenia do wydrukowania i pocięcia na paski 

Stań w kącie i licz do 100 

Stań w kącie i licz od 70 do 1 

Stań na krześle i zaśpiewaj piosenkę 

Stań na krześle i powiedz coś ważnego 

Powiedz komplement 3 osobom 

Obejdź salę tyłem 

Zrób 10 pajacyków 

Obiegnij salę krokiem dostawnym 

Stań w kącie i wymień 10 czasowników 

Przejdź długość sali tip-topkami 

 

 


