
„ Ku dorosłości – jak napisać życiorys?”
scenariusz lekcji diagnozującej z j. polskiego w klasie III gimnazjum

wraz z arkuszem diagnozującym

Temat: „Ku dorosłości...” – jak poprawnie napisać życiorys?

Cel główny: Sprawdzenie opanowania umiejętności samodzielnego pisania życiorysu.

Cele operacyjne: Uczeń:
- zna wzory redagowania życiorysu (tradycyjną formą ciągłą

i kwestionariuszem),
- potrafi logicznie, zwięźle i rzeczowo przekazać informacje o sobie,
- stosuje w swej wypowiedzi poprawne formy gramatyczne

i ortograficzne,
- czyta tekst ze zrozumieniem oraz analizuje zawarte w nim informacje,
- formułuje wnioski na dany temat.

Metody pracy: problemowa, poglądowa, ćwiczeń praktycznych

Formy pracy: zespołowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne: ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

                                                      Przebieg lekcji

       1.Wprowadzenie przez nauczyciela
          Życiorys – powszechnie wymagane pismo urzędowe  (oficjalne, dołączone do podania,
          np.: w  związku ze staraniem się o przyjęcie do szkoły wyższej czy o pracę), a zarazem
          forma autoprezentacji, dlatego obowiązuje w nim logiczne, zwięzłe i rzeczowe
          przekazywanie informacji o sobie. Informacje te muszą być zgodne z prawdą oraz
          istotne dla sprawy, której dotyczy podanie.
       2. Przypomnienie wiadomości na temat dwóch schematów pisania życiorysu:

a) pierwszy ma formę tradycyjną, pisze się go w 1 osobie liczy pojedynczej, podając
informacje o przebiegu swojego życia,

b) drugi ma formę ankiety – kwestionariusza, jest pisany w formie bezosobowej.
       3. Określenie stałych elementów życiorysu pisanego formą tradycyjną na podstawie
           przygotowanego przez nauczyciela życiorysu osoby dorosłej: (załącznik nr 1)

a) data i miejsce urodzenia,
b) imiona rodziców, po imieniu matki jej nazwisko rodowe,
c) zawód rodziców,
d) informacje o rodzeństwie,
e) przebieg nauki (rok rozpoczęcia i ukończenia nauki w szkole podstawowej,

gimnazjum, szkole średniej, studia i ich kierunek),
f) przebieg pracy zawodowej,
g) okres służby wojskowej (mężczyźni)
h) informacje o stanie rodzinnym,
i) informacje o pełnionych funkcjach zawodowych, wyróżnieniach, odznaczeniach,
j) informacje o przynależności do organizacji społecznych lub politycznych.

       4. Ćwiczenia składniowe zapobiegające błędom językowym (przygotowane przez
           nauczyciela, załącznik  nr 2)
       5. Omówienie Curriculum Vitae z łac. „przebieg życia”, (załącznik nr 3)

a) zasady, jakie powinno spełniać dobrze napisane CV:



- przejrzysta i czytelna struktura [ułożony według rodzajów informacji:
dane personalne,(imię, nazwisko, adres, wiek,), wykształcenie,
doświadczenie zawodowe, zainteresowania]

- forma bezosobowa wypowiedzi.

      6. Ćwiczenia w redagowaniu CV (na podstawie wcześniej omawianego  życiorysu
           osoby dorosłej zredagować CV).
       7. Redagowanie własnego życiorysu w formie tradycyjnej i CV).

 8. Odczytywanie i poprawa życiorysów zredagowanych przez uczniów.
 9. Zadanie domowe: do zredagowanego w czasie lekcji życiorysu dopisz dalsze

           (wyobrażone) koleje swego życia.

       Załącznik nr 1*

       Urodziłem się 10 maja 1948 roku w  Płocku. Moimi rodzicami są Józef i  Marta
z domu Kowalska. Ojciec mój, obecnie emeryt, był ślusarzem i pracował w Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejowego, a matka nie pracowała zawodowo.   Mam starszego brata.
       W roku 1956 rozpocząłem naukę w  Szkole  Podstawowej  nr 27 im.  Mikołaja
Kopernika w Płocku, a po jej ukończeniu wstąpiłem do  I  Liceum   Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego, gdzie w 1967 roku uzyskałem świadectwo dojrzałości.
Po maturze studiowałem w Politechnice Warszawskiej na wydziale Budownictwa  i w  1972
roku  uzyskałem  dyplom magistra inżyniera. W tymże roku podjąłem pracę zawodową
w Miejskim  Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie. W 1975 roku
powołano mnie do rocznej służby  wojskowej, którą odbyłem w Rawie Mazowieckiej.
       W rok  później zawarłem związek  małżeński z  Anną Piotrowską. Mam dwoje dzieci:
syna Piotra- studenta medycyny i córkę Monikę- uczennicę gimnazjum.
       Od  roku 1978  mieszkam z  rodziną  w  Katowicach  i pracuję  w Urzędzie
Wojewódzkim. Obecnie jestem kierownikiem  Wydziału  Architektury. Dwukrotnie: w roku
1989 i 1994 otrzymałem wyróżnienie za wzorową pracę.

                                                                                                               Stefan Lipowski
           Katowice, 15 lipca 2000

     Załącznik nr 2

     Oto  tekst życiorysu Janka C. Które informacje są w tym życiorysie zbędne, a jakimi
informacjami należałoby  go uzupełnić? Jakie błędy językowe  zauważasz w tym tekście ?
    Po usunięciu niepotrzebnych informacji i poprawie błędów zapisz zmienioną wersję
życiorysu.

   Urodziłem  się w Radomiu 16.III.1986. Ojciec mój Karol jest z zawodu ekonomistą,
a matka, Anna z domu Kowalskich, nauczycielem. W dzieciństwie poważnie chorowałem, a
mając pięć  lat, rodzice  posłali mnie do przedszkola.
   Naukę w szkole podstawowej rozpocząłem w 1993 roku. Byłem uczniem  przeciętnym,  ale
miałem dobre wyniki z przedmiotów praktycznych (plastyki, pracy  i techniki). Mam
młodsze rodzeństwo. Siostra  Zofia chodzi do klasy czwartej, a brat  Michał uczęszcza
do przedszkola. Przez ostatni miesiąc przebywałem w szpitalu, lecz teraz już nadrobiłem
zaległości .
   Obecnie kończę  klasę II gimnazjum  i w przyszłości chcę uczyć się za mechanika
samochodowego. Dlatego staram się  o przyjęcie na Technikum Samochodowe w Radomiu.

                                                                                                   Janek C



Załącznik nr 3

                              CURRICULUM VITAE

Imię i nazwisko:                                           Jan Kamoński

Adres:                                                            ul. Reja 5 / 7            30- 205 Kraków              

Tel.:                                                               (0-12)  289-89-01  (dom)

Wiek:                                                             37 lat

Data urodzenia:                                             O1.04.1966, Rzeszów

Stan cywilny:                                               żonaty, dwoje dzieci

Ukończone szkoły:                                       Szkoła Podstawowa nr 2
                                                          w Rzeszowie    1973-1981
                                                          Technikum Elektryczne nr 1
                                                          w Mielcu                            1981-1986

                                                                   Uniwersytet Jagielloński            1986-1991

Dyplomy:                                                      świadectwo dojrzałości
                                                          dyplom magistra matematyki
                                                          (specjalność nauczycielska)

Przebieg pracy zawodowej:                          nauczyciel matematyki
                                                          w Szkole Podstawowej nr 2
                                                          w Krakowie                               1991-1993

                                                                      nauczyciel matematyki
                                                                      w Szkole Podstawowej nr 5
                                                                      w Krakowie                               od 1993

Praktyczne umiejętności:                              język angielski (biegle),
                                                                      język francuski (biernie),
                                                                      praca z komputerem IBM,
                                                                      prawo jazdy kat. B

Zainteresowania:                                          judo, taternictwo

                                                                                                                 Jan Kamoński

   Kraków, 11. 04. 2002

* proponowane przeze mnie teksty i ćwiczenie można znaleźć w podręczniku
   „Język ojczysty” dla kl. II gimnazjum



ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJ ĄCEJ

Imię i nazwisko nauczyciela:           ....................................................
Data                                                  ..............................................
Klasa:                                                  III gimnazjum
Temat zajęć:                                       „Ku dorosło ści...”-jak poprawnie napisać życiorys?

Ocena* umiejętności wgZagadnienia hospitacyjne
(standardy osiągnięć)

Oczekiwania hospitacyjne
(standardy wymagań) nauczyciela hospitującego

1.Znajomość jednej z form
   wypowiedzi użytkowej –
   życiorysu.

2.Czytanie ze zrozumieniem tekstu
   i określanie informacji w nim
   zawartych.

3.Stosowanie poprawnych form
  gramatycznych (składniowych).

4.Analizowanie informacji
   przedstawionych w formie
  schematu i formułowanie
  wniosków.

5.Samodzielne redagowanie
  życiorysu.                

1.Uczniowie znają wzory
    redagowania życiorysu tradycyjną
    formą ciągłą i formą

    kwestionariusza.
2. Rozumieją czytany tekst
    i potrafią wskazać elementy,
    z których jest on zbudowany.

3. Dostrzegają błędy językowe,
    występujące w tekście
    i umiejętnie je poprawiają.

4. Analizują zawarte w schemacie CV
    informacje i formułują wnioski
    na temat struktury CV.

5. Poprawnie pod względem
    językowym redagują własny
    życiorys formą tradycyjną
    i kwestionariuszem.

Ocena: trudno zaobserwować, słabo, poniżej przeciętej, przeciętnie, dobrze, b. dobrze, znakomicie, celująco

Diagnoza:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................

Sformułowanie wspólnie z nauczycielem wniosków do dalszej pracy:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

.................................                                                                             ...............................
podpis hospitującego                                                                            podpis hospitowanego


