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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł: Drabina partycypacji
Cel ćwiczenia: aby podnieść świadomość uczniów na temat ich aktywności
społecznej 
oraz szukania sposobów ich angażowania
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut
Materiały/ linki: kopia grafiki, sznurek lub taśma, etykiety symbolizujące
szczeble drabiny (8) Tu grafika: bit.ly/2MArtKj
Przebieg ćwiczenia:
Rozdaj kopie grafiki “Drabina partycypacji”
Wyjaśnij, że drabina partycypacji dziecięcej Harta to metafora relacji dziecko-
dorosły w kontekście swobody realizacji podejmowanych przez dzieci inicjatyw.
Im wyżej położone szczeble, tym bardziej rola dorosłych polega na wspieraniu
i docenianiu, natomiast trzy dolne szczeble drabiny oznaczają realny brak
uczestnictwa młodzieży w działaniach, tylko ich pozorowanie. Jeśli zajdzie
potrzeba, podaj przykłady (http://alesny.pl/model-drabiny-rogera-a-harta/)
Rozłóż na podłodze sznurek lub taśmę, a obok zaznacz symbolicznie 
szczeble drabiny (1-8)
Poproś uczniów, żeby stanęli obok szczebla, który według nich odpowiada
poziomowi współpracy z dorosłymi w ich codziennym życiu.
Następnie poproś, aby stanęli obok poziomu, który im najbardziej odpowiada.
Poproś o wyjaśnienie, dlaczego go wybrali, jakie warunki muszą być spełnione,
żeby im się dobrze współpracowało z dorosłymi.
Poproś o podanie przykładów działań, których doświadczyli uczniowie na
możliwie najwyższym z poziomów. Poproś o refleksję, jak się czuli w tej sytuacji,
oraz jak to wpłynęło na efekt współpracy.
Źródło: alesny.pl/model-drabiny-rogera-a-harta
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Ćwiczenie
asertywności
Cel ćwiczenia: wzmacnianie
umiejętności przyjmowania postaw
asertywnych
Czas przeznaczony na ćwiczenie:  45'
Materiały/ linki: Wydrukuj karty
sytuacji, wskazówki technik - po
zestawie na parę, przygotuj kostki do
gry (uczniowie mogą używać wirtualnej
kostki w telefonie) 
Przebieg ćwiczenia: 
Uczniowie pracują w parach. Na
zmianę losują po jednej karcie z kupki
sytuacji i rzucają kostką. Odgrywają
scenkę z zastosowaniem wylosowanej
sytuacji i techniki.
Pytania do refleksji: Co było trudne/
łatwe w ćwiczeniu? Czego
dowiedziałe/aś się o sobie w trakcie
ćwiczenia? Jakie są pozytywne strony
asertywności?
 
 
Pobierz instrukcję i sytuacje do druku`;
ko-lekcja.weebly.com/listopad-2
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Jak się porozumieć, skoro jesteśmy tak różni? Szukamy klasowych trojaczków. 
Cel ćwiczenia: pokonanie wzajemnej niechęci pomiędzy członkami zespołu klasowego 
Czas przenaczony na ćwiczenie: 20 minut
Materiały/ linki:

zdjęcia ze strony pixabay.com/pl/ (pobierz paczkę ze strony Ko-lekcja)
Przebieg ćwiczenia:     
Połóż na podłodze zdjęcia pobrane ze strony pixabay.com/pl/. Poproś młodzież, aby się im dokładnie przyjrzała,
następnie zachęć uczniów i uczennice do tego, aby wybrali zdjęcie, z którym w jakiś sposób się utożsamiają, gdyż
jest związane z ich pasją, stylem bycia, ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu. Po wybraniu zdjęcia
młodzież uzasadnia swój wybór. Porozmawiaj z młodzieżą na temat tego, że ich wybory są różne, pokazują różnice
w ich cechach charakteru, które się dopiero kształtują, pasjach, które dopiero się ujawniają. Mimo widocznych
różnic, można znaleźć pewne podobieństwa, zarówno jeśli chodzi o cechy charakteru, jak i zainteresowania
uczniów i uczennic. Poproś uczniów i uczennice o to, by połączyli się w trzyosobowe grupy, szukając "klasowych
trojaczków". Zadaniem młodzieży jest znalezienie się w trzyosobowej grupie, a obecność w grupie jej członkowie
muszą uzasadnić, wskazując, co ich łączy. Po tym, jak "klasowe trojaczki" zostają wyodrębnione, uczniowie i
uczennice uzasadniają, wskazując na podobieństwa między nimi, odwołując się do wybranych na początku
ćwiczenia zdjęć. Na koniec poproś uczniów i uczennice o dokonanie podsumowania ćwiczenia za pomocą techniki
niedokończonych zdań: Nie mam problemu z... / Radzę sobie z... / Nie do końca wiem... / Muszę przemyśleć...  /
Mam problem z... / Kłopotem dla mnie jest...
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Testujemy osobowości, talenty, role w zespole  
Cel ćwiczenia: uświadomienie uczniom znaczenia współpracy i współdziałania jako niezbędnego elementu do realizacji zadania; roli różnorodności członków
zespołu i możliwości realizacji ich potencjału, ich różnych punktów widzenia, pomysłów.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: na przeprowadzenie testów oraz ich analizę i refleksję z uczniami należy przewidzieć minimum dwie godziny lekcyjne.
Materiały/ linki: Wprowadzenie uczniów do zagadnienia rol grupowych: www.youtube.com/watch?v=87b0aKHu3pU
Przeprowadzenie proponowanych testów wymaga dostępu do komputera (1-2) lub wydruku arkuszy dla wszystkich uczniów.
Test osobowości: Myers-Briggs www.16personalities.com/pl
Kompas talentów: prawdziwyskarb.pl/test/kompas-talentow
 
Role w zespole: Belblin www.qwsi.pl/asp/pliki/aktualnosci/rola_w_zespole-_cwiczenie.doc, bezscian.pl/wpcontent/uploads/2010/09/Test_role_w_zespole.pdf
W drugiej fazie grupowej - docierania się (storming) - w zespole dochodzi do konfliktów. Członkowie mogą czuć się obciążeni pracą lub nie akceptować
stosowanego podejścia. Ogarnia ich zwątpienie w sukces projektu, poszczególni członkowie czują opór przed wykonywaniem zadań związany z ich
indywidualnymi stylami pracy, demonstrują zniecierpliwienie, dochodzi do burzliwych dyskusji i kłótni, priorytetem stają się osobiste cele. W relacjach między
członkami zespołu pojawia się wzajemna wrogość, awersja wobec kontroli, otwarte krytykowanie i podważanie wcześniejszych decyzji, walka o władzę. Na tym
etapie warto wyjaśnić ideę etapów rozwoju zespołu, aby uczniowie zrozumieli, dlaczego występują problemy i aby uwierzyli, że w przyszłości sytuacja się poprawi.
Możesz wyjaśnić, że podczas realizacji projektów najlepiej działa zespół złożony z członków o różnych predyspozycjach. Aby zbadać, poznać różne style pracy i
mocne strony uczniów, warto wykorzystać wskaźniki psychometryczne. 
Przebieg ćwiczenia:
Wyjaśnij uczniom znaczenie ról w grupie. Możesz wykorzystać filmik: “Jakie role możemy pełnić w grupie”
Poproś uczniów o rozwiązanie testu. Zapytaj o wyniki testów, jakie wykazały typy osobowości, talenty, role. 
Zapytaj, czy uczniowie zgadzają się z wynikami, czy dowiedzieli się o sobie czegoś nowego. Poproś, aby porównali wyniki w parach/grupach. 
Zapytaj, dlaczego jest tak ważne, aby każdy członek zespołu czuł się ważny i doceniony.
 
Więcej: 
Polecamy Scenariusz lekcji Uniwersytetu Dzieci:
“Czym ludzie różnią się między sobą?”
www.scenariuszelekcji.edu.pl/scenariusz/czy-kazdy-ma-w-sobie-jakies-zwierze

 
 
 

 


