
Scenariusz lekcji wychowawczej. 
 
Temat: Motywy wyboru szkoły średniej. 
Cele ogólne: Kształtowanie potrzeby dokonania świadomego i przemyślanego wyboru szkoły 
średniej. 
Cele szczegółowe:  

1. Integracja grup wybranych losowo. 
2. Uczeń potrafi samodzielnie sprecyzować swoje oczekiwania wobec przyszłej 

szkoły. 
3. Uczeń potrafi wydawać opinie, argumentować, podejmować własne decyzje. 
4. Rozwój samoświadomości ucznia dotyczącej jego dalszej edukacji. 

Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, 
Środki dydaktyczne: kartki papieru dla grup, mazaki, ankiety. 
Czas trwania: 45 minut. 
 
TOK LEKCJI 
WPROWADZENIE 

1. Powitanie 
2. Czynności organizacyjne i wychowawcze. 
3. Podział klasy na grupy 4-5 osobowe. 
4. Wyjaśnienie celu lekcji – uświadomienie, jak ważne jest dokonanie świadomego i 

właściwego wyboru szkoły średniej. 
 
PRZEBIEG LEKCJI 

1. Podanie tematu lekcji. Motywy wyboru szkoły średniej. 
 
2. Ćwiczenie 1. 

Uczniowie kolejno podają, jakie ich zdaniem cech powinna kształtować szkoła? 
Jedna osoba zapisuje wypowiedzi kolegów na tablicy. Następnie każda grupa wybiera 
5 propozycji z zapisanych na tablicy, które jej zdaniem są najistotniejsze i szereguje je 
według ważności. Lider każdej grupy odczytuje wybrane cechy opatrując je krótkim 
komentarzem. 
 

3. Ćwiczenie 2. 
Podobnie jak w ćwiczeniu 1 uczniowie wypisują, jakie umiejętności powinna 
kształtować szkoła? Następnie w grupach ustalają 5 umiejętności szeregując je 
według ważności i prezentują z krótkim uzasadnieniem swój wybór. 
 
Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie nie powtarzali pojęć z ćwiczenia1 w 
ćwiczeniu 2 i odwrotnie, oraz aby nie mylili pojęcia cechy z pojęciem umiejętności. 
 

4. Ćwiczenie 3. 
     Uczniowie zapisują na tablicy te czynniki, którymi będą się kierować wybierając  

szkołę średnią. Zapisywane są wszystkie propozycje tak, aby się nie powtarzały a 
następnie w wyniku dyskusji klasa wspólnie nadaje rangi zapisanym propozycjom od 
najistotniejszej do najmniej ważnej.  

5. Rozdanie ankiet. 
6. Dyskusja na temat zagadnień poruszonych w ankiecie, szczególnie dotyczących opinii 

o tym, czy gimnazjum pozwala rozwinąć cechy z ćwiczenia 1 (pytanie 3) i czy 
gimnazjum pozwala rozwinąć umiejętności z ćwiczenia 2 (pytanie 5). Uczniowie, 
którzy wyrażają chęć mogą odczytać swoje wypowiedzi z pytań nr 3 i nr 5. 

7. Podsumowanie lekcji. 
 
 
       Opracowała mgr inż Ewa Kaczmarczyk 
 
 



 
Ankieta 

 
Płeć:  K     M  
  
Wiek: ….......................................................... 
Szkoła: ……………………………………… 
Klasa: ………………………………………. 
 
Czy rodzice pracują zawodowo? 
 
Ojciec:  Tak    Nie   Matka:  Tak    Nie 
 

Pytania 
1. Jakim uczniem jesteś? 
 
 Bardzo dobrym     Przeciętnym 
 Dobrym      Słabym 
 
2. Jakie, Twoim zdaniem, cechy powinna kształtować szkoła?  

(zaznacz max. 2 odpowiedzi) 
 

 Tolerancja        Odpowiedzialność 
 Wrażliwość na sztukę, przyrodę     Samodzielność 
 Umiejętność znalezienia się w różnych sytuacjach   Niezależność 
 Inne (jakie?) ……………………………………..................  Kultura 
 
3. Czy szkoła daje Ci możliwość rozwinięcia tych cech?   Tak     Nie 

Uzasadnij: 
…………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
……………………….………………………………………………………………… 

 
4. Jakie umiejętności powinna rozwijać szkoła? (zaznacz max. 3 odpowiedzi) 
 
 Twórcze myślenie    Efektywne uczenie się 
 Samodzielne myślenie    Doświadczenie 
 Dokładność     Podejmowanie decyzji 
 Praca w zespole     Obsługa komputera 
 Poczucie obowiązku    Inne (jakie?)………………………………….. 

 
5. Czy szkoła daje Ci możliwość rozwinięcia tych umiejętności?  Tak     Nie 

Uzasadnij: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………..…………............................................................................. 

 
6. Najchętniej uczę się 

………………………………………………………………………………………… 
 

Najwięcej trudności sprawia mi 
…………………………………………………………………………………………….. 

 



 
 
 

7. Jakie są Twoje motywacje do nauki? (zaznacz max. 2 odpowiedzi) 
 
 Zdobycie zawodu 
 Zdobycie pozycji społecznej 
 Przygotowanie do przyszłej pracy 
 Zdobycie wiedzy 
 Chęć ukończenia szkoły wyższej 
 Ukształtowanie osobowości 
 Inne (jakie)? ………………………………………………………………………… 
 
8. Czym kierujesz się wybierając szkołę średnią?  

(zaznacz max. 3 odpowiedzi) 
 

 Opinią rodziców 
 Opinią nauczycieli 
 Opinią kolegów 
 Tradycjami rodzinnymi 
 Renomą szkoły 
 Własnym wyborem 
 Odległością szkoły od miejsca zamieszkania 
 Sytuacją ekonomiczną rodziny 
 Kryteriami naboru do szkoły 
 Modnym kierunkiem 
 Inne (jakie)? ………………………………………………………………………… 
 
9. Jaki jest Twój wymarzony zawód ? 

……………………………………………………………………........................... 
 
10.  Czy szkoła średnia, którą chcesz wybrać pozwoli uzyskać Ci wymarzony zawód?  

 
 Tak         Nie 
 
Uzasadnij: 

………………………………………………………………………………………………
……………….........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 


