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Temat lekcji
Polska pomoc
Klasa / czas trwania lekcji
IV liceum/V technikum – 45 minut
Cel ogólny (główny):
 Kształtowanie postaw humanitarnych.
Cele operacyjne (szczegółowe). Uczeń:
 przedstawia udział Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych misjach
pokojowych i operacjach militarnych oraz polskie inicjatywy na rzecz
międzynarodowego pokoju, demokracji oraz w zakresie pomocy humanitarnej
i rozwojowej od lat 90. XX wieku.
Metody/techniki/formy pracy
Metody podające: wykład, rozmowa nauczająca.
Praca z tekstem źródłowym
Środki dydaktyczne
Podręcznik, teksty źródłowe, prezentacja multimedialna, internet, projektor
multimedialny
Opis przebiegu lekcji
A. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji oraz formami pracy.
B. Nauczyciel prowadzi wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na temat
udziału Rzeczypospolitej Polskiej w inicjatywach pokojowych i stabilizacyjnych
NATO oraz przedstawia polskie inicjatywy na rzecz międzynarodowego pokoju
i demokracji.
C. Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę nauczającą na temat „Polska pomoc dla
świata”:
 cele polskiej pomocy humanitarnej;
 formy polskich działań humanitarnych;
 formy polskiej pomocy rozwojowej;
 programy, kampanie i akcje w zakresie pomocy rozwojowej prowadzone przez
organizacje pozarządowe z udziałem polskiej młodzieży.
D. Nauczyciel podsumowuje dyskusję i ocenia uczniów zgodnie z przedmiotowym
systemem oceniania.
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Komentarz metodyczny
Lekcja powinna się odbywać w pracowni przedmiotowej w czasie 45 minut.
Zaproponowane w ramach lekcji metody nauczania kształcą u uczniów określone
umiejętności oczekiwane na współczesnym rynku pracy oraz kompetencje kluczowe:
 krytycznego odczytywania i wartościowania tekstów źródłowych;
 określania przyczyn i przewidywania skutków wybranych problemów życia
społecznego;
 rozpoznawania potrzeb innych ludzi;
 opracowywania i prezentowania informacji o życiu społecznym, w tym publicznym;
 wymiany poglądów;
 aktywnego słuchania innych.
Nauczyciel oceniając uczniów powinien uwzględnić następujące kryteria oceny:
rzetelność w pozyskiwaniu materiałów źródłowych, wnikliwość rozważania
zagadnienia, formułowanie opinii oraz sądów wartościujących.
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.

