SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO ROZDZIAŁU 10

	A CO, JEŚLI MI SIĘ NIE UDA?
CZYLI O SILE ELIKSIRU, KTÓREGO NIE TRZEBA PIĆ
		 język polski, godzina wychowawcza
		 etyka, filozofia
		 warsztaty psychologiczne
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		 lub inne wybrane lekcje

Temat:
A jeśli się nie uda? Czyli jak się nie dać lękom i uwierzyć w siebie
Czas trwania zajęć: 1–3 godziny lekcyjne, w zależności od potrzeb i możliwości grupy.

Grupa docelowa:
	uczennice i uczniowie szkół

Cele zajęć:
	uczennica/uczeń uzmysławia

Metody pracy:
	burza mózgów,

podstawowych (klasy 6–8)

sobie, dlaczego tak wielu ludzi

	dyskusja moderowana,

i szkół ponadpodstawowych.

nie wierzy w siebie i swoje

	pytania sokratejskie.

możliwości,
	wie, po co jej/jemu pewność

Potrzebne narzędzia:
1. ZAJĘCIA STACJONARNE:

	kartki papieru/kartki od flipcharta,

siebie i poczucie sprawstwa,
	zaczyna bardziej wierzyć
w siebie i w swoje możliwości,
	poznaje metody i narzędzia,

	tablica/flipchart,

dzięki którym zyska wiarę

	markery, pisaki, materiały piśmiennicze,

w siebie i w swoje możliwości,

	magnesy,
	materiały plastyczne,

	cechuje ją/jego refleksyjność,
otwartość na zmianę i empatia.

	„Szkoła bohaterek i bohaterów”
Przemka Staronia (rozdział 10),
scenariusz lekcji.
2. ZAJĘCIA ONLINE:

	aplikacje typu Jamboard (G Suite),
Mentimeter, Wakalet, Flipgrid i inne.

Kontrakt zajęć
(przykład):
	słuchamy się nawzajem
i mówimy pojedynczo,
	jesteśmy uważni
i szanujemy się
wzajemnie,

Formy pracy:
praca indywidualna,
praca w zespole,
praca na forum.

	wykazujemy otwartą
postawę i jesteśmy
aktywni,
	dbamy o dobrą
atmosferę.
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Organizacja i przebieg zajęć

Wprowadzenie
Nauczycielka/nauczyciel pyta uczennice/uczniów, jak się dziś czują. Uczestnicy dzielą się na forum informacją o swoim samopoczuciu. (Zajęcia zdalne
– Mentimeter.) Nauczycielka/nauczyciel dziękuje za podzielenie się. Następnie podaje temat – hasło przewodnie zajęć – i określa cele.

Część główna
Prezentujemy Państwu wzór karty pracy z kilkoma ćwiczeniami do książki
Przemka Staronia „Szkoła bohaterek i bohaterów” (rozdział 10). Dobór zadań,
metod, form pracy zależy tylko od Was oraz potrzeb, oczekiwań, poziomu, wieku Waszych uczennic i uczniów. Przed rozpoczęciem zajęć należy przeczytać
wspólnie dziesiąty rozdział „Szkoły bohaterek i bohaterów” Przemka Staronia.
	Nauczycielka/nauczyciel pyta, co to znaczy być pewną/pewnym siebie.
Uczennice/uczniowie podczas burzy mózgów dzielą się na forum swoimi
spostrzeżeniami. (ĆWICZENIE NR 1)
	Zastanawiają się, czy są pewne/pewni siebie, i argumentują swoje wypowiedzi na forum. (ĆWICZENIE NR 2)
	Nauczycielka/nauczyciel prosi, aby zastanowili się (pracując w zespołach),
dlaczego wielu z nas tak bardzo brakuje pewności siebie. Prosi, aby odnieśli
się do rozdziału dziesiątego „Szkoły bohaterek i bohaterów”. Po kilku minu-
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tach grupy dzielą się na forum swoimi spostrzeżeniami. (ĆWICZENIE NR 3)
	W kolejnym ćwiczeniu, nadal w zespołach, uczennice/uczniowie zastanawiają się, jakie czynniki mają wpływ na pewność siebie, i tworzą listę swoich propozycji. Dzielą się swoimi refleksjami na forum. (ĆWICZENIE NR 4)
	Nauczycielka/nauczyciel prosi, aby uczennice/uczniowie przeczytali
fragment rozdziału dziesiątego (s. 123/124) od słów „Jest taka scena w Harrym Potterze (...) do „Wiedziałem, że tym razem mi się uda (...)”. Nauczycielka/
nauczyciel może też pokazać scenę z filmu „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” (https://www.youtube.com/watch?v=RezjC4jdbTU&t=15s) oraz
zapytać o refleksje, emocje i odczucia po projekcji. Warto zapytać również,
jak Harry’emu „udało się” wyczarować patronusa? Uczennice/uczniowie
dzielą się na forum swoimi spostrzeżeniami. (ĆWICZENIE NR 5)
	Pracując w zespołach, uczennice/uczniowie przypominają sobie sytuację ze swojego życia lub życia swoich najbliższych/rodziny/przyjaciół,
która była dla nich wyjątkowo trudna, wymagała od nich determinacji,
wysiłku i zakończyła się „sukcesem”. Dzielą się swoimi refleksjami na forum. (ĆWICZENIE NR 6)
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Organizacja i przebieg zajęć

	Nauczycielka/nauczyciel pyta, jak rozumieją (po przeczytaniu całego rozdziału) słowa „ponieważ już to zrobiłem”. Potem uczennice/uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami z resztą zespołu. (ĆWICZENIE NR 7)
	Nauczycielka/nauczyciel pyta, co jest ważne w budowaniu pewności siebie.
Uczennice/uczniowie tworzą swoje listy, po czym prezentują je na forum.
(ĆWICZENIE NR 8)
	Kolejne zadanie w zespołach polega na pochyleniu się nad tym, co może
wnieść do życia większa wiara w siebie i w swoje możliwości. Uczennice/
uczniowie zastanawiają się, co by było, gdyby wiedzieli, że na pewno podołają jakiemuś wyzwaniu i trudnemu zadaniu. Po kilku minutach dzielą się
na forum. (ĆWICZENIE NR 9)
	Nauczycielka/nauczyciel pyta, co może oznaczać zdanie „Ograniczenia są
tylko w naszej głowie”. Pracując w zespołach, uczennice i uczniowie mają
za zadanie zwizualizować swoje pomysły. Forma pracy jest dowolna. Po kilku minutach dzielą się swoimi pomysłami na forum. (ĆWICZENIE NR 10)
	Nauczycielka/nauczyciel pyta, jakie zdanie bądź zdania z tego rozdziału
książki utkwiły im najbardziej w pamięci i dlaczego. Uczennice/uczniowie
podają swoje propozycje. Nauczycielka/nauczyciel dziękuje im za podzielenie się swoimi opiniami. (ĆWICZENIE NR 11)
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Podsumowanie:
	Nauczycielka/nauczyciel podsumowuje temat oraz pyta zebranych, z czym
wychodzą z dzisiejszej lekcji, czego dowiedzieli się na dzisiejszych zajęciach i co zabierają z nich dla siebie.
	Nauczycielka/nauczyciel dziękuje za współpracę, uważność i zaangażowanie. (Zajęcia zdalne – Mentimeter.)
Marta Młyńska
trenerka, edukatorka, coach,
finalistka konkursu Nauczyciel Pomorza 2018

Szkoła bohaterek i bohaterów,
czyli jak radzić sobie z życiem”

“

Przemek Staroń
il. Marta Ruszkowska
WYDAWNICTWO AGORA, WARSZAWA, 2020

Link d o k sią żki: https : //cutt . ly/Szkola - B o hate re k- i - B o hate row -1

	Nauczycielki i Nauczycieli poszukujących
dodatkowych inspiracji do ciekawych i wartościowych zajęć z młodzieżą zachęcamy do
odwiedzenia strony Autora: szkolastaronia.pl.
Polecamy również grupę „Szkoła bohaterek
i bohaterów” na Facebooku:
szkolabohaterekibohaterow
	Jeśli są Państwo zainteresowani nabyciem
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większej liczby egzemplarzy książki
„Szkoła bohaterek i bohaterów”,
zapraszamy do kontaktu z działem handlowym
Wydawnictwa Agora:
kulturalnysklep@agora.pl,
tel. 22 555 44 00

Kolejna część
pt. “Szkoła bohaterek
i bohaterów 2,
czyli jak radzić sobie
ze złem”
już w październiku!
www.wydawnictwoagora.pl

www.wydawnictwoagora.pl/agoradladzieci

