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I. Treści tematyczne

1. Kim jestem? Dlaczego i jak znalazłem się w tej szkole? - pogadanka

2. Skuteczne nauki metody ( 2h ).

• Schemat : Jak się uczymy?

• Analiza SOFT / Brudnik Ewa, Moszyńska Anna, Owczarska Beata, Ja i mój

uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Zakład

Wydawniczy SFS, Kielce 2000

• pogadanka w oparciu o artykuł / ‘Charaktery’ /

3. Ślubowanie klas pierwszych – rota ślubowania; Hymn szkoły; film video

4. Wybór samorządu klasowego; planowanie wycieczek klasowych; sprawy

organizacyjne

5. Wspólny wybór treści tematycznych do dyskusji - ankieta

6. Kryteria oceny z zachowania – omówienie /pogadanka z rodzicami na temat

zachowania młodzieży/

7. Integracja zespołu – jak sprawić żeby klasa była zgrana i solidarna? Co zrobić żeby

nasza klasa wyróżniała się w szkole pozytywnie? - burza mózgów; circept

8. Problemy współczesnej młodzieży – alkohol, narkotyki, papierosy (‘Charaktery’

Nr 9(56) Wrzesień 2001) / projekt grupowy/

9. Co sprawia ci największe problemy w szkole (w nauce), w uczeniu?/ Wizerunek

idealnego ucznia – ankieta

10. Jak skutecznie formułować i osiągać cele – ćwiczenia w oparciu o założenia

metody NLP.

11. Halloween w klasie – dekoracja klasopracowni języka angielskiego; Czy uważasz

że powinniśmy asymilować tradycje i obyczaje napływające z zachodu? - dyskusja

12. ‘Andrzejki’ w klasie – ankieta (opracowana przez zespół uczniów dotycząca

ciekawych i charakterystycznych informacji z życia ich kolegów– nagrody; wybór

najsympatyczniejszej dziewczyny w klasie

13. Wartości – ankieta indywidualna projekt grupowy – dyskusja sterowana.

14. Prawo moralne w relacjach interpersonalnych – drama

15. Wigilia klasowa / opłatek; prezenty; kolędy/. Czy powinniśmy kultywować Polskie

tradycje i obyczaje ?- wypowiedzi ustne



16. Co sprawia ci trudności w nauce, w uczeniu? Ankieta II. Omówienie. Wspólne

szukanie rozwiązań.

17. Podsumowanie wyników nauczania / semestralne/. Zachowanie- samoocena.

18. Zainteresowania i hobby współczesnej młodzieży. Jak efektywnie spędzać czas

wolny – propozycje w formie negocjacji

19. Muzyka i jej wpływ na rozwój i zachowania ludzi – prezentacja w dowolnej formie

swoich upodobań muzycznych wraz z motywacją wpływu muzyki na życie

nastolatka.

20. Podróże kształcą? W jaki sposób? – pogadanka

21. Tolerancja wobec ludzi oraz zjawisk ( chorzy, niepełnosprawni, religie...) –

symulacja

22. Przezwyciężyć lęk i nieśmiałość – asertywność – sceny rodzajowe; wizualizacja

23. Sekty – ucieczka w nieznane – dyskusja; praca nad tekstem źródłowym

24. Moja przyszłość – umiem dobrze.../ nadaję się do ..... – preorientacja zawodowa

25. Podsumowanie roku szkolnego; samoocena; wystawienie ocen z zachowania

I. WARTOŚCI - co jest dla mnie wa żne teraz i w przyszło ści?

Być tolerancyjnym
Być samokrytycznym
Umieć przystosowywać się do każdej
Dbać o środowisko naturalne
Być twórczym
Odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie
Wierzyć w Boga
Żyć demokratycznie
Spędzać czynnie czas wolny
Dawać sobie radę w trudnych sytuacjach
Mieć oboje rodziców
Mieć dobry kontakt z otoczeniem
Nie głodować
Móc posługiwać się wszystkimi zmysłami
Mieć dużo wolnego czasu
Mieć swobodny dostęp do przyrody
Posiadać dom według własnych upodobań
Umieć przyjmować krytykę
Mieć hobby, zainteresowania
Mieć dobrych przyjaciół
Nie rozpamiętywać krzywd
Pomagać innym
Móc współdecydować
Umieć oszczędzać
Być empatycznym
Mieć zaufanie innych
Być w silnych więzach rodzinnych
Posiadać dużo pieniędzy
Znać receptę na udane życie
Chronić słabszych
Mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa
Kochać kogoś i być kochanym
Mieć dobre wykształcenie
Być zdrowym
Być aktywnym społecznie
Być mądrym
Mieć uznanie i poważanie innych
Inne (jakie?)



( Bogdan Jankowski, Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego,

Poznań 2000)

II. Pytania / ANKIETA /

1. 1. W jakim klubie gra ..................?

2. Kiedyurodziłasię ..................?
3. Do której klasychodzi siostra ..................?
4. Ileważy..................?
5. Gdziesięurodził ..................?
6. Jakiego języka uczy się dodatkowo ..................?
7. Jak ma na imięcórka pani profesor..................?
8. Jakmana imięchłopak ..................?
9. W jakiej szkoleuczymama..................?
10. Na jakim osiedlumieszka ..................?
11. Jakąksywęma..................?
12. Konsultantką j akiej firmy..................?
13. Cosięprzydarzyło się ..................na lekcji WF-u?
14. Czym zajmuje się tata..................?
15. Kim w trójce klasowej jestmama ..................?
16. Doktórej godzinynajdłużej uczyłasię ..................?
17. Kto rozbawiłprof. ..................najzabawniejsząodpowiedzią?
18. Ktootrzymał ocenęcelująca zrecytacji Bogurodzicy?

19. 19. Kto korzystał zcudzej herbatyna lekcjiPodstawyprzedsiębiorczości?

20. Gdziemieszka..................?
21. Ktomanajdonośniejszygłoswnaszej klasie?
22. Kto jest najniższy w naszej klasie?
23. Do jakiego gimnazjum chodziła..................?
24. Ilesióstrma ..................?
25. Czyj brat był równieżwychowankiem prof. ..................?
26. Jakieżeńskie imięotrzymał..................??
27. Kiedy ..................obchodzi imieniny?
28. Dzięki czemu ..................miał 6 z fizyki?
29. Którynr w dziennikuma..................??
30. Jakieprzezwiskoma..................?
31. Kim sąklasoweschizole?
32. Ktonieumie liczyćwedług prof. ..................?
33. W jakim klubiegra..................?
34. Jakie zwierzątkoprzyplecakunosi..................?

III. Scenariusz lekcji op. Małgorzata Wardzińska

Temat : Uwaga pułapka!

Metody : czytanie według ‘5 kroków’, informacja błyskawiczna, burza mózgów, rybi

szkielet, list do siebie. / Edyta Brudnik Anna Moszyńska Beata Owczarska ‘ Ja i mój uczeń pracujemy

aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących’. Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000 /

Środki dydaktyczne : artykuł Ewy Woydyłło ‘ Co nas trzyma w pętli uzależnień’; plakat,

karta pracy ucznia, mazaki, klej, koperta, papier listowy, znaczek


