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Temat lekcji
Media społecznościowe
Klasa / czas trwania lekcji
III liceum/IV technikum – 45 minut
Cel ogólny (główny):
 Uświadomienie znaczenia mediów społecznościowych w życiu politycznym
współczesnego świata.
Cele operacyjne (szczegółowe). Uczeń:
 wykazuje role, zadania i znaczenie mediów społecznościowych w życiu politycznym
we współczesnym świecie.
Metody/techniki/formy pracy
Metody kształcące umiejętność twórczego myślenia; Kapelusze myślowe Edwarda de
Bono. Praca z tekstem źródłowym
Środki dydaktyczne
Podręcznik, internet, teksty źródłowe, karty pracy ucznia – „kapelusze myślowe”
Opis przebiegu lekcji
A. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji oraz formami pracy.
B. Uczniowie podają przykłady współczesnych mediów społecznościowych. +
C. Uczniowie wybierają do analizy media społecznościowe mające znaczenie i wpływ
na życie polityczne współczesnego świata spośród następujących: Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, Pinterest, Google Plus, Flickr, Tumblr,
Slideshare, Messenger, WhatsApp, LinkedIn, Wordpress.
D. Uczniowie podzieleni na sześć zespołów („kapelusze myślowe: biały, czerwony,
czarny, żółty, zielony, niebieski”) wszechstronnie analizują problem – rolę mediów
społecznościowych we współczesnym życiu politycznym oraz prezentują na forum
klasy opracowany kontekst zadania.
E. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów i ocenia zgodnie z przedmiotowym
systemem oceniania.

Komentarz metodyczny
W scenariuszu zostały ujęte dodatkowe treści nauczania (zaznaczone znakiem
„+”), stanowiące propozycję uzupełnienia wymagań szczegółowych podstawy
programowej.
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Lekcja powinna się odbywać w pracowni przedmiotowej w czasie 45 minut.
Uczniowie, przygotowując się do zajęć, powinni zapoznać się z zasadami
funkcjonowania poszczególnych rodzajów mediów społecznościowych.
Zaproponowane w ramach lekcji metody nauczania kształcą u uczniów określone
umiejętności oczekiwane na współczesnym rynku pracy oraz kompetencje kluczowe:
 twórczego myślenia;
 pozyskiwania, gromadzenia, porządkowania i analizowania informacji;
 krytycznego odczytywania i wartościowania tekstów źródłowych;
 opracowywania i prezentowania informacji o życiu społecznym, w tym publicznym;
 określania przyczyn i przewidywania skutków wybranych problemów życia
społecznego;
 wymiany poglądów;
 aktywnego słuchania innych.
Nauczyciel oceniając uczniów powinien uwzględnić następujące kryteria oceny:
rzetelność w pozyskiwaniu materiałów źródłowych, dokładność rozważanego
zagadnienia, dobór i rzeczowość argumentów i ocen.
Przykładowe działania, które nauczyciel powinien uwzględnić w pracy
z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostały przedstawione w autorskim
programie nauczania pt. Człowiek w świecie współczesnym.

