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Temat: Refleksyjny uczeń, refleksyjny nauczyciel - jak wyznaczać sobie cele edukacyjne i
skutecznie je realizować.
Data: 05.11.21
Klasa: 1P
Prowadzący: Izabela Zdańkowska, Patrycja Zbieranek-Pietraszczyk

Cele lekcji:
1. Uczeń myśli  o nauce jako o procesie, na który ma wpływ.
2. Uczeń samodzielnie planuje naukę.
3. Uczeń wyznacza swoje  cele edukacyjne i sposoby ich realizacji.
4. Uczeń podejmuje konkretne działania, zbliżające go do osiągnięcia celu.

Przebieg lekcji:
1. Przypomnienie głównej idei projektu: We do not learn from experience...We learn

from REFLECTING on experience (John Dewey) Tytułem wstępu i inspiracji,
uczniowie zapoznają się ze wskazówkami wypracowanymi przez międzynarodowy
zespół projektowy Erasmus + Refleksyjni uczący się, Złote zasady refleksyjnego
ucznia, Pytania dla refleksyjnego ucznia.

2. Praca warsztatowa nad wyznaczaniem własnego celu i drogi jego realizacji (za
pomocą modelu GROW) + załączone zdjęcia z warsztatów

a) uczniowie ustalają swój cel edukacyjny według zasady SMART (prowadzący
podają przykładowe cele, przypominają co to zasada SMART), zapisują na
karteczkach i przyklejają do planszy w kolumnie GOAL.

b) uczniowie opisują swoją rzeczywistość edukacyjną (prowadzący zadają
pomocnicze pytania o mocne strony, deficyty, zasoby, ograniczenia), zapisują
na karteczkach i przyklejają do planszy w kolumnie REALITY.

c) uczniowie generują różne rozwiązania i drogi do realizacji celu, zapisują na
karteczkach i umieszczają na planszy w kolumnie OPTIONS.

d) uczniowie planują tzw. pierwszy krok (jaki i kiedy go zrobią) oraz co nastąpi
po nim, zapisują na karteczce i przyklejają na planszy w kolumnie WILL DO.

3. Omówienie lekcji z uczniami:



- który etap sprawiał najwięcej trudności
- co najłatwiej  określić
- dlaczego prowadzimy takie zajęcia
- ogólne refleksje na temat zajęć

Wnioski do dalszej pracy:

- jak najczęściej skłaniać uczniów do wyznaczania sobie własnych, konkretnych celów
SMART (krótko i długoterminowych)

- jak najczęściej inspirować uczniów do szukania różnych rozwiązań
- próbować przeformułować problemy edukacyjne w konkretne cele/wyzwania
- wspierać uczniów w procesie dążenia do celu

(powyższe zajęcia można przeprowadzać w całości - 45 min. lekcji lub w uproszczonej
wersji na podsumowanie lekcji i wzmocnienie motywacji do odrobienia pracy domowej

Topic: Reflective student, reflective teacher - how to set educational goals and achieve them
effectively.
Date: 05.11.21
Class: 1P
Instructors: Izabela Zdańkowska, Patrycja Zbieranek-Pietraszczyk

Lesson Objectives:
1. The student thinks of learning as a process over which he/she has influence.
2. The student plans learning independently.
3. The student sets his own educational goals and ways of achieving them.
4. The student takes concrete actions that bring him/her closer to achieving the goal.

Course of the lesson:
1. Warm up: reminder of the main idea of the project: We do not learn from

experience...We learn from REFLECTING on experience (John Dewey) As an
introduction and inspiration, students are introduced to the guidelines developed by
the Erasmus + international project team: Reflective learners, Golden rules for a
reflective learner, Questions for a reflective learner.

2. Workshop work on setting one's own goal and the way to achieve it (using the
GROW model)

a) pupils set their educational goal according to the SMART principle (trainers give
examples of goals, remind what the SMART principle is), they write them down on
cards and stick them to the board in the GOAL column.

b) pupils describe their educational reality (the trainers ask auxiliary questions about
strengths, deficits, resources, limitations), they write them down on cards and stick
them to the board in the REALITY column.

c) pupils generate different solutions and ways to achieve the goal, write them down on
cards and put them on the board in OPTIONS column.

d) pupils plan the first step (what? and when?), they write it down on cards and stick
them to the board in column WILL DO.



3. Class discussion:
a) which stage was the most difficult
b) what was the easiest thing to identify
c) why we are doing this activity
d) general impression of the lesson

Conclusions for further work:

- encourage students to set their own specific SMART goals (short and long term)
- inspire students to look for different solutions
- try to transform the educational problems into specific goals/challenges
- support students in goal setting process

(the above activities can be done as a whole 45 min lesson or as a simplified version for the
lesson summary and homework motivation) + PHOTOS POSTED ON THE SCHOOL’S
WEBSITE AND THE PROJECT PUBLIC FB GROUP

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.


