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Temat lekcji
Współczesna myśl polityczna – socjaldemokracja a katolicka nauka społeczna
Klasa / czas trwania lekcji
III liceum/IV technikum – 45 minut
Cel ogólny (główny):
 Poznanie współczesnych myśli politycznych.
Cele operacyjne (szczegółowe).
Uczeń:
 wyjaśnia pojęcia: personalizm chrześcijański, solidaryzm społeczny, rewizjonizm,
interwencjonizm państwowy;
 porównuje założenia myśli socjaldemokratycznej i katolickiej nauki społecznej.
Metody/techniki/formy pracy
Metody integrujące wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin; uczniowski projekt
edukacyjny.
Metody kształcące umiejętność wymiany poglądów; dyskusja panelowa.
Środki dydaktyczne
Podręcznik, teksty źródłowe, prezentacja multimedialna, internet, komputer,
projektor multimedialny
Opis przebiegu lekcji
A. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji oraz formami pracy.
B. Uczniowie w dwóch pięcioosobowych zespołach opracowują (przez dwa tygodnie)
i zaprezentują na forum klasy założenia współczesnych myśli politycznych.
Zespół I – Założenia socjaldemokracji:
koncepcja człowieka; społeczeństwo; równość; wolność; sprawiedliwość społeczna;
państwo; ustrój polityczny i społeczny; rewizjonizm; własność; planowanie.
Zespół II – Założenia katolickiej nauki społecznej:
człowiek; prawa człowieka; gospodarka; dobro wspólne; solidaryzm społeczny;
zasada pomocniczości państwa; korporacjonizm; własność prywatna; spółdzielczość;
prawo; pokój.
C. Nauczyciel podsumowuje i ocenia (zgodnie z przedmiotowym systemem
oceniania) merytoryczne i prezentacyjne efekty pracy uczniów zaangażowanych
w realizację projektu, uwzględniając samoocenę uczniów.
D. Nauczyciel podsumowuje i ocenia (zgodnie z przedmiotowym systemem
oceniania) merytoryczne i prezentacyjne efekty pracy uczniów zaangażowanych
w realizację projektu, uwzględniając samoocenę uczniów.
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Komentarz metodyczny
Lekcja powinna się odbywać w pracowni przedmiotowej w czasie 45 minut.
Uczniowie wraz z nauczycielem przedmiotu powinni opracować: Kartę projektu
uwzględniającą szczegółowe wątki tematyczne do poszczególnych ww. zagadnień,
zasady samooceny uczniów i kryteria oceny dokonanej przez nauczyciela.
Efekty projektu powinny zostać przedstawione przez uczniów w formie dyskusji
panelowej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Uczniowie realizujący projekt poznawczo-badawczy rozwijają określone
umiejętności oczekiwane na współczesnym rynku pracy oraz kompetencje kluczowe:
 pozyskiwania, gromadzenia, porządkowania i analizowania informacji;
 krytycznego odczytywania i wartościowania tekstów źródłowych;
 opracowywania i prezentowania informacji o życiu społecznym, w tym publicznym,
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej;
 wymiany poglądów;
 aktywnego słuchania innych.
Uczniowie szczególnie uzdolnieni powinni pełnić role liderów zespołów zadaniowych.
Nauczyciel oceniając różne formy aktywności uczniów realizujących projekt
powinien w ostatecznej ocenie uwzględnić takie elementy jak: sformułowanie
tematu, określenie celów projektu, innowacyjność projektu, dobór źródeł informacji,
przestrzeganie harmonogramu prac, stopień realizacji zaplanowanych celów i działań,
jakość prezentacji projektu na forum klasy lub szkoły.
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.

