
Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klasy II gimnazjum

Nauczyciel wychowawca
Klasa
Data:

Zadanie w planie wynikowym: Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych –
                                                  łagodzenie sytuacji stresowych.

Temat: Konflikty z kolegami i sposoby ich rozwiązywania.

Cele ogólne:
- poznanie konfliktów zaistniałych między uczniami
- poznanie pojęć: asertywność, uległość, empatia, agresja, konflikt
- doskonalenie umiejętności prezentacji i obrony własnego zdania
- doskonalenie umiejętności właściwego porozumiewania się

Cele operacyjne – uczeń potrafi:
- analizować przyczyny określonych zachowań
- zaproponować sposoby rozwiązań sytuacji konfliktowych
- dostrzegać i formułować problemy
- tworzyć plan rozwiązania trudnej sytuacji życiowej

Spodziewane efekty:
- mniej sytuacji konfliktowych w klasie
- poprawa komunikacji grupowej

Metody pracy: „burza mózgów”, drzewko decyzyjne
Środki dydaktyczne: duży arkusz papieru, karty pracy, magnesy, flamastry
Forma pracy: indywidualna, zespołowa

Tok lekcji

FAZA WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjne:
- sprawdzenie listy obecności
- omówienie spóźnień i nieobecności za ubiegły tydzień



FAZA REALIZACYJNA

1. Wyjaśnienie celów lekcji i przedstawienie tematu.
2. Realizacja zamierzonych celów.

Czynności nauczyciela Czynności uczniów
1. 
•  Eksponuje na tablicy znaczenia pojęć:

asertywność, uległość, empatia, agresja,
konflikt i prosi uczniów o przeczytanie

•  Tłumaczy, że przedstawione pojęcia pomogą
w zrozumieniu i wyborze rozwiązywania
problemów wychowawczych.

1.
•  Głośno czytają pojęcia wyeksponowane

na tablicy.
•  Zgłaszają ewentualne wątpliwości

dotyczące dokładnego zrozumienia
określonego pojęcia.

2.
•  Zwraca się do klasy z pytaniem: Jakie

sytuacje problemowe (konfliktowe)
występują w naszej klasie?

•  Prosi o szczere zgłoszenie konkretnych
sytuacji.

2.
•  Zgłaszają sytuacje problemowe.
•   Jeden z uczniów zapisuje na arkuszu

papieru zawieszonym na tablicy.

3.
•  Prosi o wybranie jednej z przedstawionych

sytuacji, zdaniem uczniów najtrudniejszej lub
najbardziej dla nich uciążliwej i próbę
rozwiązania jej metodą drzewka
decyzyjnego.

•  Pomaga w rozumieniu wykonania zadania.
Określa czas pracy.

3.
•  Wybierają jedną z przedstawionych

sytuacji.
•  Rozwiązują problem metodą drzewka

decyzyjnego (próba wskazania
rozwiązań, wraz z określeniem ich
pozytywnych i negatywnych skutków).

4.
•  Prosi o przedstawienie sposobu rozwiązania

wybranego problemu wraz z uzasadnieniem
podjętej decyzji.

•  Pyta, czy ostateczna decyzja satysfakcjonuje
klasę, czy na jej podstawie można
sformułować zasadę postępowania do
regulaminu współżycia w klasie?

4.
•  Przedstawiają swoje sposoby

rozwiązania problemu, wskazują

pozytywne i negatywne skutki podjętej
decyzji.

•  Wybierają rozwiązanie, które powtarza
się najczęściej - zostaje ono przyjęte
jako decyzja ostateczna rozwiązania
przedstawionego problemu.

•  Ustosunkowują się do pytań nauczyciela.

FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Nauczyciel:
•  prosi, żeby uczniowie odpowiedzieli, czy odpowiada im taki sposób rozwiązywania

konfliktów klasowych
•  podsumowuje lekcję, ocenia aktywność uczniów, dziękuje za szczere wypowiedzi
•  proponuje temat następnej lekcji „Układamy regulamin współżycia uczniów w klasie”

Opracowała:  mgr inż. Halina Makowska
                                                                                                         nauczyciel PG nr 3 w Łomży



DRZEWKO DECYZYJNE

Decyzja ostateczna

Minusy decyzji                                                             Minusy decyzji

Plusy decyzji                                                                 Plusy decyzji

I wariant rozwiązania                                                   II wariant rozwiązania

PROBLEM


