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Temat lekcji
Polityka prorodzinna w Polsce
Klasa / czas trwania lekcji
IV liceum/V technikum – 45 minut
Cel ogólny (główny):
 Dokonanie analizy i oceny realizowania przez państwo konstytucyjnego obowiązku
opieki nad rodziną.
Cele operacyjne (szczegółowe). Uczeń:
 przedstawia działania państwa w sferze polityki prorodzinnej w Rzeczypospolitej
Polskiej;
 dokonuje analizy polityki prorodzinnej.
Metody/techniki/formy pracy
Metody kształcące umiejętność wymiany poglądów: dyskusja panelowa, dyskusja
plenarna
Środki dydaktyczne
Podręcznik, teksty źródłowe, internet, komputer, prezentacja multimedialna,
projektor multimedialny
Opis przebiegu lekcji
A. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji oraz formami pracy.
B. Wybrani uczniowie przedstawią z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
przygotowane wcześniej poszczególne strategiczne działania państwa w sferze
polityki prorodzinnej:
 Program „Rodzina 500+”.
 Program „Dobry Start”.
 Program „Maluch+”.
 Karta Dużej Rodziny.
 Świadczenia rodzinne.
 Fundusz alimentacyjny.
 Opieka zastępcza nad dzieckiem.
 Adopcja.
 Program „Za życiem”.
C. Nauczyciel prowadzi dyskusję plenarną na temat jakości działań państwa polskiego
w niesieniu pomocy rodzinie oraz skuteczności polityki pronatalistycznej.
D. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów i ocenia 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;
 pozyskiwania, gromadzenia, porządkowania i analizowania informacji;
 krytycznego odczytywania i wartościowania tekstów źródłowych;
 rozpoznawania potrzeb własnych i potrzeb innych ludzi;
 wykorzystania informacji na temat zjawisk życia społecznego do tworzenia własnej
wypowiedzi, w tym formułowania opinii oraz sądów wartościujących;
 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, wnikliwość rozważania
zagadnienia, formułowanie opinii oraz sądów wartościujących, kreatywne myślenie.
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.

