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El¿bieta Ma³gorzata Nyga
Mazowieckie Samorz¹dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Wydzia³ w Ciechanowie

Wybrane aktywizuj¹ce metody nauczania w pracy z uczniem

na przyk³adzie lekcji podstaw przedsiêbiorczo�ci

Przedsiêbiorczo�æ jako przedmiot wymaga pracy nauczyciela efektywnego, który przejawia
cechy refleksyjnego praktyka, jednym s³owem nauczyciela niemal doskona³ego. Wed³ug Donalda
Schoena, profesora w Massachusetts Institute of Technology, dobry nauczyciel, praktykuj¹c
nauczanie, dokonuje jednocze�nie teoretycznej refleksji nad swoim dzia³aniem. Doskona³o�æ
zawodowa jako taka nie istnieje, ci¹gle d¹¿y siê do niej. D¹¿¹cy do doskona³o�ci nauczyciel nie
tylko stosuje rzeteln¹ i aktualn¹ wiedzê, ale przed ka¿dym procesem nauczania planuje sposób
jej przekazania, dokonuj¹c diagnozy potrzeb podmiotu.

Na ka¿dym etapie kszta³cenia u ucznia postaw przedsiêbiorczych nauczyciel musi spe³niaæ
rolê organizatora procesu dydaktycznego, wychowawcy, opiekuna i doradcy w poszukiwaniu
dróg jako dalszego rozwoju osobowego, jak: kontynuacja nauki, ustawiczne kszta³cenie po-
przez pracê itp., co przedstawia schemat (ryc. 1).

W trosce o jako�æ kszta³cenia nauczyciel musi stawiaæ cele kszta³cenia spe³niaj¹ce wymaga-
nia standardów edukacyjnych i egzaminacyjnych. Cele maj¹ wp³yw na:
� tre�ci zawarte w programach kszta³cenia;
� dobór �róde³ informacji odpowiadaj¹cych tre�ciom zawartym w programach kszta³cenia;
� tworzenie pakietów edukacyjnych wspomagaj¹cych pracê nauczyciela;
� strategiê pracy nauczyciela d¹¿¹c¹ do rozwoju osobowego ucznia (ryc. 2).

Ryc. 1. Nauczyciel wspó³czesnej szko³y
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Ryc. 2. Cele kszta³cenia

Skupmy siê na metodach i technikach pracy z uczniem, wykorzystanych w realizacji sce-
nariusza pt. Etyka i korupcja w biznesie. Wybra³am metody aktywizuj¹ce pracê ucz¹cego siê,
w których istotne jest stosowanie przez ucz¹cego wzglêdem siebie i ucz¹cych siê NLP (neuro-
lingwistycznego programowania) (ryc. 3).
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Ryc. 4. Organizacja pracy z uczniem w cyklu Davida Kolba

� wybór tematu przez ucz¹cego lub ucz¹cych siê
� wyszukiwanie obiektów obserwacji, æwiczeñ
� do�wiadczanie ucz¹cego siê poprzez:

� rozmowy o do�wiadczeniach z przesz³o�ci
� bie¿¹c¹ obserwacjê rzeczy, zjawisk
� rozwi¹zywanie samodzielnie lub w ma³ej grupie zadañ

obudowanych niezbêdnymi do jego rozwi¹zania infor-
macjami (niekoniecznie autentycznymi)

� retrospektywne spojrzenie ucz¹cego siê na zapamiêtan¹
obserwacjê, przebieg i wynik æwiczenia

� indywidualna refleksja, grupowanie elementów do�wiad-
czenia w okre�lone ca³o�ci (kategorie)

� dyskusja w grupie

� zbieranie informacji z ró¿nych �róde³ na temat do�wiad-
czenia

� przetworzenie informacji i umiejêtno�ci zdobytych w wy-
niku do�wiadczania i czytania w celu uogólnienia tematu

� powi¹zanie nowych tematów z nabytymi, usystematyzo-
wanymi do�wiadczeniami

� stawianie celów, dobieranie tre�ci, okre�lanie procedur dzia-
³ania i procedur ewaluacyjnych

� tworzenie nowych planów dzia³ania

Etap I
do�wiadczanie

Etap II
refleksja

Etap III
uogólnienie,

wnioskowanie

Etap IV
eksperyment

EL¯BIETA MA£GORZATA NYGA

NLP � neurolingwistyczne programowanie:

� bada cechy, które wyró¿niaj¹ cz³owieka
� modeluje cechy przydatne w skutecznym komunikowaniu siê, przyspieszonym uczeniu siê,

w negocjacjach, biznesie
� wspomaga rozwój osobowy i zawodowy
� tworzy wzorce do uczenia innych
� ma zastosowanie w doradztwie
� jest niezbêdne w kierowaniu

Ryc. 3. Obszary NLP

PROGRAMOWANIE
tworzenie wzorów zachowania stawianie celów, zadañ

NEURO
procesów my�lowych

LINGWISTYCZNE
porozumiewanie siê

NLP ³¹czy trzy obszary:

z pomoc¹
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Proces uczenia NLP jest mo¿liwy przez do�wiadczanie. Aby zrozumieæ istotê uczenia przez
do�wiadczanie, wystarczy zestawiæ procedurê uczenia siê tradycyjnego z uczeniem opartym na
do�wiadczaniu.

Tradycyjne uczenie siê polega na gromadzeniu pojêæ, faktów, wzorów, regu³, koncepcji itd.
Ucz¹cy siê zwykle jest bierny, siedzi spokojnie, s³ucha, robi notatki, a nauczyciel wystêpuje
w roli eksperta. Uczenie siê oparte na do�wiadczaniu zak³ada, ¿e ucz¹cym siê niezbêdne s¹
problemy, idee, cele i teorie oraz do�wiadczenia. Wszystkie te czynniki razem s¹ motywacj¹ do
powstawania potrzeby uczenia siê, co obrazuje cykl Davida Kolba (ryc. 4).

Je�li w pracy z uczniem stosuje siê cykl D. Kolba, zmienia siê rola nauczyciela (ryc. 5);
uczeñ ma szansê uczyæ siê przez refleksjê, zbieranie i przetwarzanie informacji z zakresu reali-
zowanych tre�ci programowych, ale i przez testowanie do�wiadczenia zbli¿onego do realizo-
wanego w procesie uczenia siê.

Uczenie przez do�wiadczanie jest bliskie zainteresowaniom i potrzebom ucz¹cego siê szcze-
gólnie wówczas, gdy aktywne eksperymentowanie dotyczy sytuacji ¿ycia codziennego.

Ryc. 5. Rola nauczyciela w pracy z uczniem opartej na do�wiadczeniu

Nauczyciel w pracy z uczniem opartej na do�wiadczaniu winien pe³niæ rolê:

W metodach pracy opartych na do�wiadczaniu ucz¹cy siê powinni:
� byæ niezale¿ni od nauczyciela;
� kszta³towaæ w³asne umiejêtno�ci czterech etapów cyklu uczenia siê;
� akceptowaæ odpowiedzialno�æ za w³asne uczenie siê;
� rozumieæ w³asne potrzeby w zakresie uczenia siê;
� znaæ swój najlepszy styl uczenia siê;
� znaæ ograniczenia, które utrudniaj¹ uczenie siê z pomoc¹ cyklu;
� odnosiæ uczenie do siebie i w³asnych sytuacji;
� budowaæ w³asny styl wsparcia.

Metody pracy z uczniem, które warto zastosowaæ na lekcji o etyce, to: burza mózgów, mapa
mentalna, trójk¹tna hierarchizacja wa¿no�ci, szkielet rybi, dyskusja panelowa. A oto praktyczne
wskazówki do ich stosowania:

Burza mózgów � sesja odroczonego celu, sesja odroczonej oceny (pochodzi z dydaktyki
doros³ych)

animatora, lidera
prowadz¹cego zajêcia

 dobieraj¹cego odpowiednio
tre�ci i proces uczenia

�ród³a informacji
dla ucznia

dbaj¹cego o równowagê
miêdzy potrzebami grupy

wykorzystuj¹cego �rodki
i koncepcje w procesie

kszta³cenia

niepostrzegaj¹cego siebie
jako eksperta

czuwaj¹cego nad dynamik¹
pracy grupy i stadiami

jej rozwoju

dbaj¹cego o relacje miêdzy-
ludzkie w celu zwiêkszenia

efektów kszta³cenia
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� s³u¿y do wizualnego opracowania pojêcia z wykorzystaniem: symboli, krótkich s³ów,
rysunków, krótkich zwrotów, wycinków, krótkich hase³,

� mo¿na j¹ stosowaæ w celu definiowania pojêæ, rozwi¹zywania problemów, planowa-
nia dzia³ania, okre�lania dotychczasowych wyobra¿eñ i wiedzy,

� stosuje siê j¹  przed rozpoczêciem pracy nad nowym projektem, przy powtarzaniu
du¿ych partii materia³u, sprawdzaniu stopnia opanowania wiedzy i umiejêtno�ci.

kiedy?

Mapa mentalna � mapa pojêciowa, mapa mózgu, mapa my�li, mapa pamiêci;
twórca metody Tony Buzan

Metodê mo¿na podsumowaæ powiedzeniem:
�Jeden obraz wart tysi¹ca s³ów�

EL¯BIETA MA£GORZATA NYGA

Zasady:
1. przemy�leæ odpowiednio wcze�niej zastosowanie metody,
2. dobraæ tre�ci programowe,
3. wybraæ uczniów, którzy bêdê pe³nili role specjalistów,
4. przydzieliæ uczniom-specjalistom tre�ci programowe do przyswojenia.

Przebieg lekcji z zastosowaniem burzy mózgów:
� Etap I � wprowadzenie w problem (przez nauczyciela)
� Etap II � zg³aszanie pomys³ów przez uczniów-laików (niepe³ni¹cych roli specjalistów) i ich

rejestracja
� Etap III

� dokonanie analizy pomys³ów przez poszczególnych specjalistów (ka¿dy osobno),
� wybranie jednego pomys³u spo�ród zg³oszonych lub nowego, wynikaj¹cego z analizy

pomys³ów przeprowadzonej przez ucznia specjalistê,
� wypisywanie wybranych pomys³ów na tablicy (np. w postaci skrótów my�lowych),
� uzasadnienie wybranego pomys³u (ok. 1min, maksymalnie 6 zdañ).

� Etap IV
� warto�ciowanie pomys³ów przez jedn¹ z grup: jury, uczniowie z ko³a zainteresowañ,

olimpijczycy ka¿dego etapu olimpiady lub przez nauczyciela przedmiotu albo innego
nauczyciela,

� g³osowanie ogólnoklasowe (ka¿dy uczeñ dysponuje dwoma g³osami).
� Etap V � wybór pomys³u/problemu do rozwi¹zania:

� jednego dla ca³ej klasy,
� jednego dla grupy 4-osobowej.

� Etap VI � rozwi¹zanie problemu jedn¹ z wybranych metod: projektów, tekstu przewodniego,
mapy mentalnej, metaplanu.

Mapa mentalna � mapa pojêciowa

Przebieg lekcji z wykorzystaniem mapy mentalnej:
1. przedstawienie celów zadania/lekcji,
2. rozdanie uczestnikom uczenia siê we wspó³pracy kartek z has³em wywo³awczym (po�rodku

kartki, w nag³ówku lub naro¿niku),
3. rozpracowanie przez uczestników has³a wywo³awczego: wypisanie skojarzeñ, etapów dzia-

³ania, problemów itd.,
4. grupowanie stwierdzeñ tematycznych, wspólnych, istotnych w jednym dzia³aniu, np. zapisy-

wanie lub obrazowanie stwierdzeñ z jednego obszaru tematycznego w jednym miejscu.

po co?
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klienci wewnêtrzni

klienci zewnêtrzni

podmiot gospodarczy

w pierwszej kolejno�ci

w dalszej kolejno�ci

Wybrane aktywizuj¹ce metody nauczania w pracy z uczniem...

� Etap IV
Okre�lenie priorytetów hierarchizacji przez grupy uczniów lub przez nauczyciela

� Etap V
Na polecenie nauczyciela uczniowie:

� wypisuj¹ na kartkach samoprzylepnych pojêcia, zjawiska, pomys³y na rozwi¹zanie proble-
mów wytworzone w procesie burzy mózgów,

� segreguj¹ je wed³ug wcze�niej okre�lonych priorytetów,
� przyklejaj¹ je na trójk¹tnej piramidzie.

Ucz¹c przedsiêbiorczo�ci, nale¿y wyrobiæ u uczniów poczucie wa¿no�ci klienta zewnêtrz-
nego z jednoczesnym zachowaniem rozwoju podmiotu gospodarczego i dba³o�ci o klienta
wewnêtrznego.

Uk³ad priorytetów przypomina trójk¹tn¹ piramidê.
� uporz¹dkowanie zjawisk, pomys³ów, pojêæ wed³ug wyznaczonego kryterium, np.: wa¿no�ci,

kolejno�ci, znaczenia.
Przebieg lekcji z wykorzystaniem piramidy priorytetów:
� Etap I

Wyszczególnianie pojêæ, zjawisk, pomys³ów na rozwi¹zanie problemów metod¹ burzy mózgów
(im wiêcej, tym lepiej)

� Etap II
Podzia³ klasy na grupy 6�8-osobowe

� Etap III
Rozdanie grupom arkuszy z trójk¹tn¹ piramid¹ priorytetów

Ryc. 6. Trójk¹tna hierarchizacja wa¿no�ci � piramida priorytetów
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Problem,

np.: Dlaczego

spo³eczeñstwo jest

skorumpowane?

EL¯BIETA MA£GORZATA NYGA

� Etap VI
Je¿eli hierarchizacja dotyczy:

� pojêæ, zjawisk � to poznawanie ich rozpoczynamy od usytuowanych na szczycie piramidy,
� pomys³ów na rozwi¹zanie problemu, to uczniowie mog¹ metod¹ kuli �niegowej sporz¹dziæ

jedn¹ dla ca³ej klasy piramidê priorytetów, a nastêpnie w grupach rozwi¹zywaæ problem.

Rybi szkielet

Rybi szkielet to metoda rozwi¹zywania problemów wed³ug schematu przyczyn i skutków.
Nazwa pochodzi od sposobu zapisywania w kszta³cie rybiego szkieletu.
Przebieg lekcji z zastosowaniem rybiego szkieletu:
� Etap I

� Nauczyciel na planszy rysuje rybi szkielet. W �g³owie ryby� zapisuje problem (bêd¹cy
skutkiem pewnych nieprawid³owo�ci, zaniedbañ, nieprzemy�lanych dzia³añ itp.)

� Etap II
� Uczniowie metod¹ burzy mózgów ustalaj¹ czynniki, które mog¹ stanowiæ przyczyny

problemu i wpisuj¹ je w du¿e o�ci.

Problem,

np.: Dlaczego

spo³eczeñstwo jest

skorumpowane?

czynnik istnienia
problemu

czynnik istnienia
problemu

czynnik istnienia
problemu

czynnik istnienia
problemu
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� Etap IV
� Ka¿da grupa próbuje znale�æ przyczyny, które maj¹ wp³yw na dany czynnik (�du¿¹ o�æ�).

Lider grupy wpisuje przyczyny w ma³e o�ci.
� Etap V

� Uczniowie za pomoc¹ punktacji wybieraj¹ te przyczyny, które wed³ug nich maj¹ najwiêk-
szy wp³yw na problem ogólny (np. korupcjê w spo³eczeñstwie).

� Etap VI
� Wyci¹gaj¹ wnioski, szukaj¹ rozwi¹zania, sposobu przeciwdzia³ania przyczynom, które

prowadz¹ do powstania problemu (np. korupcji).
Zalecenia:
� czynniki istnienia problemu musz¹ byæ ogólne, nie powinno ich byæ wiêcej ni¿ 4�6,
� im wiêksza liczba okre�leñ przyczyn, tym lepiej,
� nauczyciel musi limitowaæ czas pracy nad poszczególnymi etapami rozwi¹zywania problemu.

Dyskusja panelowa

Dyskusja obserwowana �panel� � zespó³ dyskutantów specjalistów albo wybrana grupa przed-
stawicieli wiêkszego audytorium zabiera g³os w ich imieniu.
Zastosowanie:
� w s³abych zespo³ach,
� przy du¿ej liczbie uczestników procesu uczenia siê,
� przy du¿ej liczbie przeciwników g³o�nego dyskutowania.

Przebieg  lekcji z zastosowaniem dyskusji panelowej:
� Etap I � podzia³ uczniów na grupy (3�5 uczestników dyskusji � �panelowców�), wybór

prowadz¹cego;
� Etap II

� wprowadzenie w problem (przez nauczyciela),
� ka¿dy uczestnik dyskusji przedstawia swój punkt widzenia na problem (bez porozumie-

wania siê),
� dyskusja.

� Etap III
� audytorium dyskutuje � zadaje pytania bezpo�rednio lub za po�rednictwem prowadz¹cego,
� dyskutanci uzupe³niaj¹ wypowiedzi,
� dyskusja z udzia³em wszystkich uczestników,
� ostateczne ustosunkowanie siê audytorium do stanowisk ekspertów,
� podsumowanie dyskusji przez prowadz¹cego.

Wybrane aktywizuj¹ce metody nauczania w pracy z uczniem...

� Etap III
� Nauczyciel dzieli klasê na tyle grup, ile jest czynników istnienia danego problemu, czyli

�du¿ych o�ci�. Grupa wybiera lidera.

czynnik
istnienia problemu przyczyny
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Za³¹cznik. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem ró¿nych �róde³ informacji

Temat: Etyka i korupcja w biznesie

1. Za³o¿enia ogólne lekcji
Podczas lekcji uczniowie bêd¹ mogli kszta³ciæ umiejêtno�ci rozró¿niania podstawowych pojêæ
i odró¿niania zachowañ etycznych od nieetycznych w przedsiêbiorczo�ci; dowiedz¹ siê, jakie
prawa i organy chroni¹ spo³eczeñstwo przed korupcj¹ i korumpowaniem. Zak³ada siê wyko-
rzystanie podrêcznika Zbigniewa Makie³y i Tomasza Rachwa³a Podstawy przedsiêbiorczo�ci,

Wydawnictwo Nowa Era 2005 (rozdz. II, podrozdz. 8. Postêpowanie etyczne).
2. Cele ogólne

W wyniku procesu kszta³cenia uczeñ powinien:
� przyjmowaæ postawy zgodne z przyjêtymi systemami warto�ci etycznych,
� oceniaæ zachowania etyczne uczestników ¿ycia gospodarczego,
� korzystaæ z aktów prawnych w przypadkach zachowañ nieetycznych w stosunku do siebie

i innych.
3. Szczegó³owe cele kszta³cenia

W wyniku procesu kszta³cenia uczeñ bêdzie umia³:
� rozró¿niaæ podstawowe pojêcia z dziedziny etyki,
� oceniaæ w kategoriach etycznych przyk³adowe zjawiska w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym,
� postêpowaæ zgodnie z przyjêtymi normami etycznymi,
� stosowaæ zasady kodeksu etyki zawodowej w swojej przysz³ej pracy,
� okre�laæ rolê pañstwa w zwalczaniu korupcji.

4. Metody i techniki pracy: burza mózgów, mapa mentalna, trójk¹tna hierarchizacja wa¿no�ci,
rybi szkielet, dyskusja panelowa.

5. Czas: 2 x 45 minut
6. �rodki i materia³y dydaktyczne

� podrêcznik Podstawy przedsiêbiorczo�ci Zbigniewa Makie³y i Tomasza Rachwa³a,
Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2005,

� Wielka Encyklopedia Powszechna PWN,
� Raport na temat korupcji w 2003 r., Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
� czasopisma, np. �Profit� i �Polityka�, zawieraj¹ce przyk³ady zachowañ na rynku gospo-

darczym,
�  instrukcje i materia³y do æwiczeñ, arkusze papieru, paski papieru, mazaki, ta�ma klej¹ca.

EL¯BIETA MA£GORZATA NYGA
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Przebieg lekcji

Czynno�ci uczniów
Faza

zajêæ
Czynno�ci nauczyciela

1. Co to jest etyka?

2. Czy m³odzie¿ jest
ska¿ona korupcj¹?

3. Nie zawsze i nie
wszêdzie postêpuje
siê zgodnie z zasa-
dami fair play

4. Terminy zwi¹zane
z korupcj¹

� Nauczyciel poleca uczniom
odszukanie w encyklopedii
pojêæ: etyka, etyk, cz³owiek
etyczny (czas 0,5 min); poka-
zuje planszê z podstawowymi
pojêciami etyki (czas 1 min);
zapowiada æwiczenie pt.: �Ada,
to nie wypada�. W tym celu
dzieli uczniów na trzy grupy.
Poleca wybraæ liderów grup,
zaprasza liderów do wyloso-
wania jednego z trzech tema-
tów (czas 2 min):

� Jak nie wypada zachowywaæ
siê w domu?

� Jak nie wypada zachowywaæ
siê w szkole?

� Jak nie wypada zachowywaæ
siê poza szko³¹?

� Nauczyciel rozdaje uczniom
plansze z gr¹ dydaktyczn¹ Bin-
go: �Czy s¹dzisz, ¿e m³odzi
Polacy s¹ spo³eczeñstwem po-
datnym na korupcjê?�. Poleca
uczniom przeczytanie instruk-
cji i wykonanie zadania (czas
8 min).

� Nauczyciel poleca uczniom po-
zostanie w grupach utworzo-
nych poprzednio i przeprowa-
dzenie krótkiej dyskusji na te-
mat: �W jakich dziedzinach
¿ycia gospodarczego i spo-
³ecznego mo¿na zauwa¿yæ
zjawiska zachowañ nieetycz-
nych?� (czas 1,5 min).

� Nauczyciel wymienia podsta-
wowe terminy zwi¹zane z ko-
rupcj¹. Prosi uczniów, aby na
paskach papieru wypisywali
wszelkie skojarzenia z korup-
cj¹ i opracowali plakat pt.:
Korupcja niejedno ma imiê.

� Uczniowie czytaj¹ wyja�nie-
nia pojêæ (czas 1 min), zapi-
suj¹ je w zeszytach.

� Liderzy pobieraj¹ arkusze pa-
pieru i mazaki; uczniowie two-
rz¹ tematyczne mapy mental-
ne wed³ug wzoru pokazanego
przez nauczyciela na planszy
(czas 8 min).

� Liderzy prezentuj¹ wyniki pra-
cy grup (czas 3 x 2 min).

� Uczniowie czytaj¹ instrukcjê
i wykonuj¹ zadanie; po zakoñ-
czeniu pracy dyskutuj¹ na te-
mat: �Trudno czy ³atwo ulec
korupcji�.

� Uczniowie wypisuj¹ na paskach
papieru dziedziny dzia³alno-
�ci gospodarczej i spo³ecznej,
w których dopatruj¹ siê postê-
powania niezgodnego z zasa-
dami fair play. Lider przycze-
pia kartki na tablicy; kartki o po-
wtarzaj¹cej siê tre�ci nak³ada
jedna na drug¹ (odnotowuj¹c
ich liczbê) (czas 6 min).

� Uczniowie w 2 grupach sporz¹-
dzaj¹ plakaty (czas 2,5 min).

Zagadnienie
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� Nauczyciel przedstawia uczniom
czynno�ci korupcyjne z pomo-
c¹ planszy pod takim samym
tytu³em jak tytu³ plakatu (czas
1,5 min). Wymienia dziedziny
najbardziej zagro¿one korup-
cj¹ (na podstawie raportu
MSWiA) i wymienia rodzaje
korupcji (pos³uguj¹c siê plan-
sz¹ II; czas 2 min).

� Nauczyciel dzieli uczniów na
3�4-osobowe grupy i rozdaje
im po 2 przyk³ady przypadków
korupcyjnych z ¿ycia spo³eczno-
-gospodarczego. Poleca ucz-
niom, by dokonali ich analizy
i odpowiedzieli na pytanie: Kto
jest winien opisanej sytuacji:
korumpowany czy korumpuj¹-
cy? (czas 2 min)

� Nauczyciel poleca opracowanie
plakatu pt. �Co sprzyja korup-
cji?�. Proponuje uczniom usze-
regowanie dzia³añ korupcyj-
nych (technik¹ piramidy prio-
rytetów) od najgro�niejszych
dla gospodarki pañstwa do naj-
mniej gro�nych (czas 8 min).

� Nauczyciel dzieli uczniów na
4�5 grup i podaje tematy opra-
cowañ (czas 10 min):

� grupa 1 � skutki ³apówkarstwa
� grupa 2 � skutki marnotraw-

stwa �rodków publicznych
� grupa 3 � skutki kradzie¿y do-

bra publicznego
� grupa 4 � skutki nieuczciwej

konkurencji
� grupa 5 � skutki p³atnej pro-

tekcji

� Nauczyciel przedstawia fikcyj-
n¹ firmê �Buduj ze mn¹� i po-
leca uczniom postawienie siê
w roli jej prezesa. Informuje, ¿e
na tym samym terenie dzia³aj¹

� Uczniowie sporz¹dzaj¹ notat-
kê na kartce wklejonej do ze-
szytu æwiczeñ.

� Uczniowie dokonuj¹ analizy
przypadków, odpowiadaj¹c na
pytanie, które przez czas wy-
konywania zadania widnieje
na planszy (czas 1 min).

� Uczniowie wypisuj¹ na pa-
skach papieru czynniki sprzy-
jaj¹ce korupcji, przyczepiaj¹ je
na arkuszu papieru i dokonu-
j¹ ich hierarchizacji technik¹
piramidy priorytetów.

� Prezentacje (czas 4 min).

� Uczniowie rozwi¹zuj¹ pro-
blem; pos³uguj¹ siê metod¹
rybiego szkieletu.

� Uczniowie odpowiadaj¹ na lo-
sowo wybrane przez grupê pyta-
nie. Wybrany przez grupê li-
der prezentuje wyniki pracy
grupy.

� Prezentacje (5 min).

� Uczniowie w dyskusji panelo-
wej tworz¹ kodeks postêpowa-
nia etycznego pracowników
firmy �Buduj ze mn¹�.

� Prezentacje (czas 4 min).

5. Rodzaje korupcji

6. Analiza i ocena
zdarzeñ korupcyj-
nych (organizacja
0,5 min)

7. Co sprzyja korup-
cji? (organizacja
1 min)

8. Skutki korupcji dla
pañstwa i spo³eczeñ-
stwa (organizacja
1 min)

9. Kodeks postêpowa-
nia etycznego (or-
ganizacja 1 min)

Czynno�ci uczniów
Faza

zajêæ
Czynno�ci nauczycielaZagadnienie
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Czynno�ci uczniów
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10. Prawodawstwo
w Polsce wspoma-
gaj¹ce walkê z ko-
rupcj¹

liczne firmy tej samej bran¿y.
Prezes wie o tym, ale jest oso-
b¹ o twardych zasadach. Zada-
nie polega na stworzeniu ko-
deksu postêpowania etycznego
pracowników (czas 11 min).

� Pos³uguj¹c siê foliogramem,
nauczyciel przedstawia prze-
pisy prawne wspomagaj¹ce
walkê z korupcj¹ oraz organa
do walki z korupcj¹ (czas
1,5 min).

� Uczniowie sporz¹dzaj¹ notatkê.

Bingo

Poszukaj kogo�, kto mo¿e odpowiedzieæ �tak� na które� z pytañ w tabeli. Kiedy zbierzesz
piêæ podpisów w jednym rzêdzie � pionowo, poziomo lub po przek¹tnej � wygra³a�/e�. Powiedz
g³o�no: bingo!

Czy
namówi³a�/e�
kole¿ankê/
kolegê do
�krycia� Ciê
przed rodzicami
w zamian za
jakie� korzy�ci
(np. milsze
traktowanie)?

Czy sprzeciwi³a�/e�
siê choæ raz
namowom do
pój�cia na wagary?

Czy uwa¿asz, ¿e
bez znajomo�ci
mo¿na za³atwiæ
wszystkie sprawy?

Czy my�lisz, ¿e
dobr¹ pracê, np.:
brygadzisty,
starszego
kelnera,
sekretarki du¿ej
firmy, po szkole
�redniej
dostaniesz bez
znajomo�ci?

Czy przymusza-
no Ciê kiedy-
kolwiek do
wniesienia
sk³adki na
prezent
�osiemnastko-
wy�?

Czy nie
uwa¿asz, ¿e
odpowiadanie
�dobrze� na
pytanie
rodziców: co
by³o w szkole?
�  nawet je�li
dosta³a�/e�
ocenê negatyw-
n¹, jest
krêtactwem, byæ
mo¿e prowa-
dz¹cym
w przysz³o�ci
do korupcji?

Czy uwa¿asz, ¿e
czêstowanie
kole¿ankê/kolegê
czekoladkami,
napojem w zamian
za umo¿liwienie
�ci¹gania na
klasówce to forma
korupcji?

Czy s¹dzisz, ¿e
�wiat by³by
o wiele lepszy bez
korupcji?

Czy znalaz³a�/e�
siê choæ raz
w sytuacji, gdy
kierownik
poci¹gu,
rewizor,
zasugerowa³
wrêczenie
gratyfikacji
w zamian za
odst¹pienie od
wypisania biletu
kredytowego?

Czy choæ raz
jak¹kolwiek
sytuacjê,
w której
uczestniczy³e�,
oceni³e� po
fakcie jako
korupcyjn¹?

Wybrane aktywizuj¹ce metody nauczania w pracy z uczniem...
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Czy potrafisz
wskazaæ
przyk³ad
korupcji
gospodarczej
w miejscu
zamieszkania?

Czy uwa¿asz, ¿e
wrêczenie ma³ej
kwoty, do 50 z³, za
wypisanie zwolnie-
nia lekarskiego to
podziêkowanie?

Czy dzia³anie
dwóch osób,
polegaj¹ce na
usprawiedliwianiu
pojedynczej
nieobecno�ci
w dzienniku
szkolnym, to prze-
stêpstwo w wyniku
korupcji?

Czy uczestni-
czy³a�/e� choæ
raz w dyskusji
na temat
korupcji?

Czy systema-
tyczne niewy-
dawanie 1�2 gr
reszty przez
sprzedawczyniê
za cich¹ zgod¹
w³a�ciciela
sklepu to
korupcja?

Czy s¹dzisz, ¿e
w m³odym
pokoleniu
kwitnie
korupcja?

Czy potrafisz
podaæ przyk³ady
du¿ych prze-
stêpstw na skalê
krajow¹, do
których dosz³o
wskutek korupcji?

Czy niszczenie
wyposa¿enia
szkolnego za
Twoj¹ cich¹
aprobat¹ oznacza,
¿e jeste� skorum-
powana/ny?

Czy obdarowy-
wanie kanapk¹,
batonem itp.
w zamian za
�ci¹ganie prac
domowych to
korupcja?

Czy uwa¿asz,
¿e pokolenie
Twoich
dziadków nie
by³o skorumpo-
wane

Czy Twój
stosunek do
korupcji wyra¿a
siê oburzeniem?

Czy s¹dzisz, ¿e
ludzie m³odzi,
�wiadomi szkodli-
wo�ci korupcji,
w doros³ym ¿yciu
nie dadz¹ siê
korumpowaæ?

Czy by³a�/e� choæ
raz zmuszana/y do
wagarów?

Czy
namawia³a�/e�
choæ raz
kole¿ankê/
kolegê do
pój�cia na
wagary?

Czy oszukujesz
rodziców, aby
dwukrotnie
otrzymaæ
pieni¹dze na
sk³adki?

Selected Methods of Teaching Students

in the Exemplary Lesson on Entrepreneurship

The subject of entrepreneurship needs an affective attitude of a teacher who:
� besides he or she has got great knowledge about the subject he/she is at the same time careful

about good and achievements of his or her students,
� he or she has got knowledge about the teaching � learning process,
� he or she knows different methods and ways of working.

This kind of the teacher is a reflective and experienced person. He knows not only �what?�
should be taught but also �how?� and �why?�.This teacher accepts behaviours that are descri-
bed by Schoen, and he aims at the professional perfection. He thinks teaching of Entrepreneur-
ship is a permanent process which is connected with him and his students.

During every stage of learning process, teacher plays the roles:  an organizer of a teaching
process, a tutor, a carer, and an adviser who helps students to find new ways of a personal
development. /diagram 1/

The teacher has to assume the teaching aims which come up to requirements of educational
and examination standards. It is explained in a the diagram 2.
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The article does not deal with teaching in a comprehensive way. It is only a focus on methods
and techniques of work with a student while using a script �Etyka i korupcja w biznesie� (Ethics
and Corruption in Business). The methods and techniques are based on NLP- neuro-linguistic
programming of student�s work. It is based on teaching by experience that is D. Kolb�s cycle.
You will understand better both issues if you look at diagram 3 and 4. The most important for
understanding the essence of the teaching by experience is acquainting readers with teacher

,
s

and learner
,
s duties (diagram 5 and 6).

On the next pages of the article there are some practical hints about using active student
methods: brainstorming, map of thoughts, importance hierarchy triangle, fish skeleton, panel
discussion.

If you illustrate and schematically show the teacher above methods it will be easier for him to
select them with a syllabus and lesson organization.

At the end of the article there is an outline of a two-hour lesson. During the lesson, students
will be able to acquire skills of distinction some different basic ideas and ethical and unethical
behaviours in business. Learners will know laws and institutions that protect a society from
corruption and corrupting.

The outline shows not only the order of the lesson, but describes in details the teacher
,
s and

students
,
 behaviours. For every operation we weed specified time. It suggests the sources of

information that can be useful while we are executing the syllabus during the lesson. There are
presumable learner

,
s achievements after the lesson. There is a game Bingo titled �Are You

Contaminated by Corruption?� in the enclosure.

Wybrane aktywizuj¹ce metody nauczania w pracy z uczniem...


