
Temat: Podejmowanie decyzji.

Poziom nauczania, zakres treści, liczba jednostek lekcyjnych:
Szkoła ponadgimnazjalna, komunikacja interpersonalna, 45 minut

Metody:
- Praca w grupach, rozwiązania procesu decyzyjnego na temat: „Wybór miejsca na

wycieczkę klasową”
- Prezentacja wyników
- Wykorzystywanie informacji z różnych źródeł np. Internet

Cele:
Uczeń:

- charakteryzuje proces podejmowania decyzji;
- posługuje się pojęciami i terminami: problem decyzyjny, decydent, decyzja,

racjonalność decyzji;
- wymienia i charakteryzuje rodzaje racjonalności decyzji;
- omawia formy podejmowania decyzji;
- wskazuje zalety i wady decyzji indywidualnych i grupowych;
- wymienia bariery racjonalności decyzji;
- ocenia poprawność podjętej decyzji;
- podaje przykłady decyzji racjonalnych i nieracjonalnych;

Środki dydaktyczne:
Podręcznik, kartki papieru, wcześniej przygotowany schemat procesu decyzyjnego, komputer
z Internetem lub wcześniej przygotowane wydruki stron www.

Metody i formy pracy:
Rozmowa dydaktyczna, praca w grupach, dyskusja, prezentacja wyników pracy
poszczególnych grup, praca z komputerem.



Czynności nauczyciela i uczniów metody formy materiały wskazówki
•  Rozpocznij lekcję od dyskusji na temat:

Czy warto uczyć się sztuki
podejmowania decyzji?

Rozmowa
dydaktyczna,
wykład

Praca z całą klasą podręcznik

•  Poproś uczniów o krótką prezentację
przygotowaną na podstawie róż nich
źródeł informacji miejsc typowanych
przez nich na wycieczkę klasową.

Opis
wyjaśniający,
rozmowa
kontrolowana

Praca z całą klasą Załączniki, wydruki z
programów
multimedialnych,
informacje przygotowane
przez uczniów z różnych
źródeł

Prezentacja powinna mieć
charakter uporządkowany

•  Pomóż uczniom dokonać podziału na
grupy (tak aby dokonywana decyzja
grupy nie była sprzeczna z ich
wyborem). Zadaniem poszczególnych
4-5 osobowych zespołów jest
zapoznanie się z opisem procesu
decyzyjnego i ujęcie tego procesu w
schematach czteroetapowego modelu
według wzoru przedstawionego na
wydrukach rozdanych przez
nauczyciela dla poszczególnych grup.
Dodatkowo należy sporządzić
zestawienie kryteriów, jakimi kierowali
się przy ocenie poszczególnych
wariantów.

Opis
wyjaśniający,
praca z różnymi
źródłami
informacji

Praca w grupach Podręcznik, schemat
procesu decyzyjnego,
materiały z różnych źródeł
informacji, kartki na
prezentacje

Na osobnych arkuszach
uczniowie zapisują
kryteria, którymi się
kierowali



•  Uczniowie prezentują i komentują
przygotowane w grupach wnioski.

Opis
porównujący

Praca z całą klasą Materiały przygotowane w
grupach

Należy zwrócić uwagę aby
arkusze zostały przypięte w
widocznym miejscu i aby
prezentacja przebiegała w
sposób uporządkowany

•  Po przedstawieniu wyników pracy
zespołu nauczycielowi i pozostałym
grupom oraz uzyskaniu jego akceptacji
przez nauczyciela, każdy zespół
przenosi wykonany wspólnie schemat
na wspólny schemat procesu
decyzyjnego, który ułatwi grupom
podjęcie racjonalnej decyzji.

dyskusja Praca zcała klasą Schematy procesu
decyzyjnego

Tu możesz zwrócić uwagę
na sposoby porządkowania
informacji.

•  Podjęcie decyzji i podsumowanie lekcji.Rozwiązywanie
problemu
decyzyjnego,
korzystając z
podanych przez
nauczyciela
kryteriów
wyboru, np.:
czas,
efektywność,
cena, walory
krajobrazowe,
baza turystyczna

Praca z całą klasą. Schematy procesu
decyzyjnego, karteczki na
których grupy wybiorą
dwie alternatywne
wycieczki.

Należy przypomnieć
uczniom, że jeżeli zależy
nam na podjęciu decyzji
racjonalnej to należy
postępować zgodnie z
zasadami  podejmowania
decyzji.

Załącznik: schemat procesu decyzyjnego






