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EU GRANT: 195.278,00 EUR

Temat: Zarządzanie sobą.
Klasa: 21 uczniów z pięciu szkół partnerskich: Mäntsälän lukio from Finland
(Mäntsälä), Escola Secundária Jaime Moniz from Portugal (Funchal, Madeira), IES
CAYETANO SEMPERE from Spain (Elche), 5th General Lyceum of Thessaloniki
from Greece and Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "Danilo Dolci" from Italy
(Sicily, Palermo), 21 uczniów z IX LO im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu z klas:
3TP, 2TP, 4DP, 2EP, 3M, 2MJ, 4CP.
Warsztaty prowadzone w języku angielskim.
Data: 5.12.2022

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą*:
Rozwijanie sześciu indywidualnych kompetencji uczenia się i myślenia. Uczniowie
wcześniej zgłębili i przećwiczyli tematy: Refleksyjni Uczący Się, Pracujący w Zespołach,
Efektywni Uczestnicy, Kreatywni Myśliciele.

Cele lekcji:
Analiza różnych obszarów swojego życia pod kątem kompetencji “zarządzania sobą”.
Wyodrębnienie konkretnych przykładów z życia, kiedy efektywnie zarządzam sobą (z
poziomu abstrakcji do konkretu).
Uczenie się od siebie nawzajem - dzielenie się dobrymi praktykami, pozyskanie nowych
życiowych pomysłów na efektywne zarządzanie sobą i swoim życiem.



Przebieg lekcji (ze wskazaniem metod, form i aktywności):

metody:
● metoda podająca
● rutyna myślowa uruchamiająca krytyczne myslenie- wędrujące kartki
● burza mózgów

Formy: indywidualna, grupowa

1. Powitanie z uczestnikami zajęć;
2. Przedstawienie celu i tematu warsztatów;
3. Zapoznanie uczniów z podstawowymi obszarami zarządzania sobą w kontekście

równowagi między życiem prywatnym a szkołą - co to jest zarządzanie sobą?
dlaczego zarządzanie sobą nie jest łatwe? od czego zacząć?;

4. Praca w międzynarodowych zespołach. Uczniowie podzieleni na 7 zespołów 7-8
osobowych. Każdy zespół otrzymuje kartkę z tematem. Zadaniem zespołu jest
napisac jak najwięcej praktycznych przykładów z zycia do danego tematu. Co 3-4
minuty, na komendę nauczyciela,  zespoły przechodzą do innych kartek, zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. Zespoły czytają, co jest napisane na kartce i mają
dopisać kolejne pomysły, rozwiązania, wskazówki. I tak po kolei, tyle zmian, ile
jest zespołów, aby zespoły wróciły do swoich startowych kartek.
Tematy:

● Umiem zarządzać swoim zdrowiem (fizycznym i psychicznym
samopoczuciem).

● Umiem zarządzać swoim czasem.
● Umiem zarządzać przestrzenią w swoim pokoju.
● Umiem zarządzać swoim procesem uczenia się.
● Umiem zarządzać swoimi emocjami.
● Umiem zarządzać swoimi relacjami z innymi ludźmi (rodzina, przyjaciele,

znajomi).
● Umiem zarządzać swoją energią.

5. Prezentacja swoich prac;
6. Porządkowanie pomocy dydaktycznych i sali;



7. Pożegnanie.

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
Analiza gotowych prac.

Materiały i pomoce dydaktyczne: Kolorowy brystol, mazaki, laptop i wyświetlacz -
prezentacja multimedialna.

Dostosowania w zakresie:
● dzielenie zadań na etapy;
● stopniowanie trudności;
● kontrolowanie stopnia rozumienia poleceń;
● po kilku zmianach, nalezy dać uczniom więcej czasu w grupach, celem

przeczytania zapisanych już odpowiedzi.

* w tym miejscu warto wpisać, w jaki sposób nauczyciel aktywuje potrzebne:
wiedzę/umiejętności z poprzednich lekcji/zajęć.
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