
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
na temat: GIEŁDA WARTOŚCI

opracowany przez mgr Barbarę Brewczyńską
wicedyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

(lekcja zgodna z programem wychowawczym Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1
– dział I pkt. 1)

ZADANIE OGÓLNE: Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna – dokonywanie
hierarchii wartości.

ZADANIE SZCZEGÓŁOWE: Pobudzanie do precyzowania preferowanych
wartości życiowych i kształtowanie hierarchii wartości.

Temat lekcji: Giełda wartości

Cele operacyjne:
Uczeń: wymienia preferowane wartości życiowe,

wyjaśnia znaczenie tych wartości,
ocenia zagrożenia wynikające z wyboru niewłaściwych wartości,
podaje argumenty przeciw wyborowi tych wartości,
tłumaczy przyczyny wyboru niewłaściwych wartości przez ludzi,
decyduje sam o wyborze,
uzasadnia swój wybór,
określa swoje priorytety dokonując wyboru wartości.

W czasie lekcji będą również kształtowane i pogłębiane umiejętności kluczowe
w zakresie: skutecznego komunikowania się, efektywnego współdziałania
w zespole, planowania oraz hierarchizacji wyborów.

Uwagi dotyczące realizacji lekcji: wszystkie klasy, 3 jednostki lekcyjne
/godziny wychowawcze/.
Metody i techniki pracy: ankiety, piramida priorytetów, metodaśnieżnej kuli.
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Środki dydaktyczne: 5 spisów wartości formatu co najmniej A – 2, arkusz

papieru z narysowaną piramidą priorytetów (format A –
2), artykuły z gazet, ankiety, arkusze papieru, flamastry,
kolorowe ”cenki”, załącznik nr 1, karta ewaluacyjna,



Pierwsza lekcja

Temat: Giełda wartości

Wprowadzenie do tematu:
nauczyciel informuje uczniów o celach lekcji oraz o tym,że ten temat będzie
realizowany na 3 jednostkach lekcyjnych. Omawia bardzo krótko przebieg każdej
z nich. Rozpoczynając właściwą lekcję mówi o powszechnym dążeniu ludzi
do zadowolenia zżycia, do szczęścia. Prosi wybranych uczniów o odczytanie
definicji szczęścia z dostępnych /przygotowanych przez siebie/ słowników.

Rozwinięcie:
Uczniowie podają przykłady kiedy czują się szczęśliwi i próbują określić czym
dla nich jest szczęście. Podają również przykłady ze znanego sobieśrodowiska
/należy zwracać uwagę, aby dyskusja z uczniami na temat innych, znanych im
osób miała charakter anonimowy i powściągliwy./. Nauczyciel omawia różnice
w poglądach uczniów i innych ludzi na to, co decyduje o zadowoleniu zżycia.

Uczniowie z pomocą wychowawcy zaznaczają na wywieszonym wcześniej spisie
wartości te, o których była mowa na lekcji.

Następnie uczniowie otrzymują ankiety /anonimowe/, na których wskazują 10,
według nich, najważniejszych wartości życiowych, które powodują, że ludzie są
zadowoleni zżycia.

Zakończenie:
Podsumowanie lekcji. Krótka informacja dotycząca następnej lekcji.
Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy (losowo). Każda z nich otrzymuje 10 spisów
wartości małego formatu oraz ankiety (ilość ankiet określa uczący w zależności
od liczebności grupy), które przeprowadza: grupa 1 – wśród rówieśników, grupa
2 – wśród rodziców, grupa 3 – wśród rodziny lub znajomych starszego pokolenia.
Nauczyciel opracowuje ankietę przeprowadzoną wśród uczniów.



Druga lekcja

Temat: Giełda wartości – c.d.

Wprowadzenie:
Uczący informuje uczniów o przewidywanym przebiegu lekcji, zadaniach
zespołów oraz swoich oczekiwaniach. Rozdaje dla każdej grupy spisy wartości
z odpowiednimi napisami (wartości preferowane przez rówieśników, przez
rodziców, przez znajomych starszego pokolenia) oraz „cenki” dla każdej grupy
innego koloru.(w zależności od ilości opracowywanych przez grupę ankiet
odpowiednia ilość „cenek”).

Rozwinięcie:
Nauczyciel rozwiesza w sali spis wartości z napisem - wartości preferowane
przez uczniów. Następnie uczący omawia opracowaną przez siebie ankietę
uczniów przyklejając przy poszczególnych wartościach odpowiednią ilość
„cenek.” Uczniowie opracowują w grupach przeprowadzone ankiety. Wybrany
przez grupę lider referuje w jakimśrodowisku grupa zbierała materiały do ankiet,
omawia spis wartości tej grupy i wywiesza go w sali. Po wywieszeniu wszystkich
spisów uczniowie porównują wartości wskazane przez różne grupy wiekowe.
Następnie w grupach na czystych kartkach papieru wypisują różnice występujące
w preferowanych wartościach: 1 grupa między swoimi wartościami
a rówieśników, 2 grupa między rówieśnikami a rodzicami, 3 grupa między
rodzicami a najstarszym pokoleniem. Liderzy grup odczytują różnice. Uczący
prosi uczniów, aby zastanowili się czym spowodowane są różnice w wyborze
wartości przez poszczególne grupy wiekowe. Razem z uczniami określa
przedziały wiekowe dla poszczególnychgrup ankietowanych izapisuje na tablicy
oraz zachęca uczniów do dyskusji. Głos powinni zabierać uczniowie z różnych
grup. Nauczyciel kieruje dyskusją i najważniejsze wnioski zapisuje na tablicy.

Uczniowie uzasadniają różnice w wyborze wartości w poszczególnych grupach
wiekowych.

Zakończenie:
Uczący podsumowuje lekcję – ocenia pracę każdej grupy. Krótko omawia temat
następnej lekcji. Prosi, aby każda z grup przyniosła na następną lekcję 2 wycinki
prasowe z artykułami omawiającymi postępowanie ludzi (jeden negatywny, drugi
pozytywny). Artykuły należy przeczytać w domu, przemyśleć jakie wartości
życiowe są w nich preferowane i spróbować je ocenić. Nauczyciel informuje,że
na następnej lekcji członkowie poszczególnych grup omówią krótko swoje
artykuły i ocenią je w grupach.



Trzecia lekcja

Temat: Giełda wartości – jaki (a) chciałbym, chciałabym być.

Wprowadzenie:
Nauczyciel, nawiązując do poprzedniej lekcji, wywiesza w klasie wszystkie
opracowane spisy wartości oraz kartki z różnicami w wyborze wartości między
poszczególnymi grupami wiekowymi.

Rozwinięcie:
Przedstawiciele każdej z grup krótko referują wybrane i przeczytane artykuły
z prasy, uzasadniając wybór i omawiając preferowane w nich wartości.
Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów i prosi, aby uczniowie jeszcze raz
zastanowili się jakie wartości będą dla nich ważne,jacy chcieliby być.

Na spisach wartości, które otrzymała każda grupa jej członkowie przyklejają
swoje cenki przy10 wartościach. Liderzy w swoich grupach sumują ilość cenek
przyklejonych przy poszczególnych wartościach i wybierają 10 z największą
ilością cenek. W tym czasie nauczyciel wywiesza spis wartości z napisem „Jaki
(jaka) chciałbym (chciałabym) być.” Liderzy kolejno podchodzą do spisu
i przy10 wartościach najbardziej preferowanych przez grupę wpisują liczbę
przyklejonych cenek. Nauczyciel razem z klasą sumuje liczby wszystkich grup
i odczytuje te wartości, które uzyskały najwięcej. Na arkuszu
z rysunkiem piramidy uczniowie wpisują w kolejności (od największej
do najmniejszej liczby uzyskanych głosów) priorytetowe wartości. Następnie
uczący wywiesza opracowanyprzez siebie spis wartości wybranych przez
uczniów na pierwszej lekcji i razem z uczniami porównuje go z obecną piramidą
priorytetów. Uczniowie wyciągają wnioski.

Zakończenie:
Nauczyciel dziękuje klasie za pracę, wyraża zadowolenie (lub nie) z dokonanego
przez uczniów wyboru wartości i krótko komentuje. Następnie rozdaje uczniom
do wypełnienia kartę ewaluacyjną.



ZAŁ ĄCZNIK nr 1 do tematu: Giełda wartości

1. uczciwość 27. litość
2. miłość 28. szacunek
3. tolerancja 29. nienawiść
4. prawdomówność 30. skromność
5. pracowitość 31. podłość
6. empatia 32. rozwaga
7. cwaniactwo 33. łaskawość
8. egoizm 34. uczynność
9. lenistwo 35. lizusostwo

10. odpowiedzialność 36. donosicielstwo
11. kompetencja 37. służalczość
12. pycha 38. obojętność
13. rozrzutność 39. ugodowość
14. życzliwość 40. zawiść
15. lojalność 41. dociekliwość
16. dobroć 42. ambicja
17. agresywność 43. honor
18. uczynność 44. arogancja
19. zazdrość 45. ignorancja
20. zarozumiałość 46. samowola
21. miłosierdzie 47. sadyzm
22. serdeczność 48. okrucieństwo
23. złośliwość 49. pobłażliwość
24. wyrozumiałość 50. oszczędność
25. kłótliwość 51. skąpstwo
26. litość 52. wrażliwość



ANKIETA do tematu: Giełda wartości

Do każdego z pytań dobierz najważniejsze według Ciebie 2 lub 3 wartości
z załącznika nr 1. Suma dobranych wartości nie może przekroczyć 10.
Wartości mogą się powtarzać.

1. Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze wżyciu rodzinnym?

2. Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze w pracy (szkole)?

3. Jakie wartości najbardziej cenisz u przyjaciół, znajomych (kolegów,
koleżanek)?

4. Jakie wartości uważasz za najważniejsze w kontaktach z ludźmi?



KARTA EWALUACYJNA

Klasa.................., data............................

• ZADOWOLENIE
• FORMA ZAJĘĆ

I II III

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY

Zakreśl jedno z dziewięciu pól
Objaśnienie schematu:
I – mało wiem o skutkach złego wyboru wartości życiowych i nie potrafię

wybrać.
II – jestemśrednio zorientowany (a).
III – wiem dużo o skutkach złego wyboru wartości życiowych i potrafię

słusznie wybrać.

Jestem zadowolony (a), lubię tego typu lekcje.

Jestem zadowolony (a) częściowo, mogę brać udział w tego typu
zajęciach.

Jestem zły (zła), forma zajęć mi nie odpowiada.


