WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Program KOSS jest przeznaczony do nauczania wiedzy
o społeczeństwie w szkole podstawowej. To zmodyfikowana – zgodnie z założeniami podstawy programowej – wersja programu nauczania edukacji obywatelskiej, obecnego
w polskich szkołach od 1995 roku. Uwzględnia wszystkie
wymienione w podstawie cele kształcenia ogólnego (wymagania ogólne) oraz treści nauczania (wymagania szczegółowe). Program KOSS może być realizowany w klasie ósmej
w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Nazwa programu – Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej – podkreśla związek szkoły z samorządem lokalnym. Tematyka zajęć skłania uczniów do zainteresowania
się życiem społeczności lokalnej i rzeczywistego uczestnictwa w nim. W każdej jednostce lekcyjnej możemy odnaleźć
liczne odwołania do bezpośrednich doświadczeń młodych
ludzi oraz zaproszenia do działań obywatelskich, co czyni
edukację bardziej autentyczną i skuteczną.
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Za³o¿enia ogólne programu

I. ZA£O¯ENIA OGÓLNE PROGRAMU
Program KOSS – Kszta³cenie Obywatelskie w Szkole Samorz¹dowej – przeznaczony jest do nauczania wiedzy o spo³eczeñstwie w szkole podstawowej.
To zmodyfikowana – zgodnie z za³o¿eniami podstawy programowej – wersja
programu nauczania edukacji obywatelskiej obecnego w polskich szko³ach od
1995 roku. Uwzglêdnia wszystkie wymieniane w podstawie programowej cele
kszta³cenia ogólnego (wymagania ogólne) i treœci nauczania (wymagania szczegó³owe).
Program KOSS mo¿e byæ realizowany w klasie ósmej w wymiarze dwóch
godzin tygodniowo.
KOSS umo¿liwia skuteczn¹ realizacjê za³o¿eñ okreœlonych w podstawie programowej
kszta³cenia ogólnego dla szko³y podstawowej:
Nadrzêdnemu celowi kszta³cenia w zakresie wiedzy o spo³eczeñstwie – kszta³towaniu postaw obywatelskich i prowspólnotowych – sprzyjaæ ma nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejêtnoœci dotycz¹cych kolejnych krêgów œrodowiskowych, z którymi styka siê
uczeñ: od rodziny i szko³y przez wspólnotê lokaln¹ i regionaln¹, a¿ do wspólnoty narodowej, pañstwowej i miêdzynarodowej. Kszta³cenie to ma umo¿liwiaæ rozwój umiejêtnoœci
refleksyjnej obserwacji otaczaj¹cej rzeczywistoœci spo³ecznej, w tym ¿ycia publicznego.
Konieczna jest taka realizacja treœci nauczania, aby uczniowie rozumieli przydatnoœæ poszczególnych zagadnieñ w codziennym ¿yciu cz³owieka – cz³onka poszczególnych grup
i wspólnot spo³ecznych. Sprzyjaæ to ma rozwojowi umiejêtnoœci rozpoznawania i rozwi¹zywania prostych problemów w ¿yciu spo³ecznym. Kszta³cenie to ma tak¿e prowadziæ do
ugruntowania postaw szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoœwiatowego oraz
ciekawoœci poznawczej, otwartoœci i tolerancji *.

Programowi KOSS towarzysz¹: podrêcznik dla uczniów „KOSS. Wiedza o spo³eczeñstwie w szkole podstawowej”, zestaw scenariuszy zajêæ, z których ka¿dy zawiera wykaz
celów danej lekcji, szczegó³owe propozycje sposobu przeprowadzenia zajêæ i narzêdzia
oceny, które mog¹ byæ wykorzystywane przy ocenianiu uczniów realizuj¹cych program
KOSS (patrz: rozdzia³ V programu oraz ksi¹¿ka „Jak oceniaæ uczniów? Wskazówki dla
nauczycieli”) oraz „Zeszyt æwiczeñ KOSS. Wiedza o spo³eczeñstwie w szkole podstawowej”, skorelowany z treœci¹ podrêcznika. Zadania w zeszycie mog¹ s³u¿yæ do sprawdzania wiedzy i umiejêtnoœci uczniów zarówno na lekcji, jak i w domu. Zró¿nicowana
forma prezentacji materia³ów dydaktycznych u³atwia przyswajanie wa¿nych
treœci i umiejêtnoœci, a równoczeœnie zachêca uczniów do samodzielnej pracy
z podrêcznikiem oraz materia³ami zawartymi w serwisie internetowym KOSS
online.
* Patrz: Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla szko³y podstawowej,
s. 109 (Dz. U. z 24 lutego 2017 r., poz. 356).
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Program KOSS wype³nia za³o¿enie podstawy programowej dotycz¹ce stosowania w procesie kszta³cenia innowacyjnych rozwi¹zañ programowych, organizacyjnych oraz metodycznych:
W nauczaniu wiedzy o spo³eczeñstwie powinno siê stwarzaæ sytuacje edukacyjne,
w których uczeñ stosuje poszczególne metody autoprezentacji, rozwi¹zywania konfliktów i problemów, wspó³decydowania (...). Ma ono tak¿e uœwiadomiæ uczniom ich w³asne prawa i obowi¹zki. Treœci nauczania sformu³owano tak, aby uczeñ mia³ œwiadomoœæ
wp³ywu obywateli na ¿ycie publiczne – przy czym poza formami konwencjonalnymi uwypuklono tak¿e te niekonwencjonalne. Sprzyjaæ ma to kreowaniu aktywnych postaw w ¿yciu
spo³ecznym, ale i brania odpowiedzialnoœci za w³asne wybory i czyny.
W celu rozwijania umiejêtnoœci komunikacji i wspó³dzia³ania powinno siê stosowaæ
ró¿ne metody pracy grupowej, w tym uczniowskie projekty edukacyjne (...). Nale¿y tak¿e
wykorzystywaæ ró¿ne formy dyskusji (...) *.

Program KOSS mo¿e tak¿e stanowiæ wa¿ny element programu wychowawczego szko³y. Kolejne dzia³y programu zawieraj¹ istotne wartoœci wychowawcze i mog¹
doskonale s³u¿yæ integracji zespo³u klasowego, spo³ecznoœci szkolnej, a tak¿e budowaniu
wiêzi ze wspólnot¹ lokaln¹, narodow¹ i europejsk¹.
Nazwa programu Kszta³cenie Obywatelskie w Szkole Samorz¹dowej podkreœla zwi¹zek szko³y z samorz¹dem lokalnym. Znajduje to odbicie w tematyce zajêæ, sk³aniaj¹cej
uczniów do zainteresowania siê ¿yciem spo³ecznoœci lokalnej i rzeczywistego uczestnictwa
w nim. W ka¿dej jednostce tematycznej kilkakrotnie odwo³ujemy siê do bezpoœrednich
doœwiadczeñ m³odych ludzi i zachêcamy do dzia³ania obywatelskiego – czyni to edukacjê
bardziej autentyczn¹ i skuteczn¹. Lista tematów zajêæ wraz z ich krótkimi streszczeniami
stanowi integralny element programu i zosta³a przedstawiona w dalszej czêœci publikacji.
Istotn¹ cech¹ programu KOSS jest tak¿e przek³adanie treœci bardziej abstrakcyjnych na zadania i dylematy bli¿sze codziennemu ¿yciu uczniów. Uczniowie maj¹
mo¿liwoœæ odnoszenia zdobywanych na lekcjach wiadomoœci na temat demokracji, samorz¹du czy pañstwa prawa do wydarzeñ i zjawisk ze swojego najbli¿szego otoczenia
spo³ecznego – ¿ycia szko³y i swojej spo³ecznoœci lokalnej.
KOSS jest programem sprawdzonym w szko³ach – wieloletnia praktyka szkolna,
sta³a wspó³praca z nauczycielami-liderami ucz¹cymi wed³ug programu KOSS oraz regularne aktualizowanie oraz dostosowywanie programu i podrêcznika do zmieniaj¹cych siê
warunków politycznych i prawnych (np. zmiany ustroju administracyjnego Polski, wejœcie
do Unii Europejskiej) oraz nauczania (nowoczesne metody dydaktyczne) gwarantuj¹ jego
jakoœæ.
Do reformy strukturalnej szkolnictwa KOSS by³ nauczany jako rozszerzony program
wiedzy o spo³eczeñstwie w klasach VII i VIII szko³y podstawowej. Od 1999 roku wiedza
o spo³eczeñstwie by³a nauczana na poziomie gimnazjalnym, a z programu KOSS zaczê³o
korzystaæ znacznie wiêcej szkó³. Co roku ponad 1/4 gimnazjów w Polsce zdecydowa³o siê
*

Tam¿e, s. 110.
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na wprowadzenie KOSS do programu nauczania z uwagi na jego du¿e walory merytoryczne i dydaktyczne.
KOSS zyska³ wiele pozytywnych opinii – chwalono go przede wszystkim za tematykê,
a zw³aszcza za szczegó³owe i umiejêtne nauczanie o samorz¹dzie terytorialnym oraz za
zaproponowane w programie metody nauczania. Opinie samorz¹dów, dyrektorów szkó³,
nauczycieli, rodziców i – co równie wa¿ne – uczniów zosta³y poparte wynikami badañ
prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Badañ Edukacyjnych.
Program KOSS nauczany jest w klasie ósmej w szkole podstawowej. Zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkó³ na realizacjê zajêæ WOS-u w tej klasie
przeznacza siê 2 godziny tygodniowo.
Towarzysz¹cy programowi podrêcznik „KOSS. Wiedza o spo³eczeñstwie
w szkole podstawowej” zawiera treœci zgodne z zapisami nowej podstawy,
zachêca uczniów do samodzielnego myœlenia i szukania rozwi¹zañ wielu problemów
spo³ecznych, anga¿uje ich do aktywnego dzia³ania na rzecz innych i dobra wspólnego
– szko³y, spo³ecznoœci lokalnej, Polski, Europy i œwiata. Kszta³tuje postawy obywatelskie, m.in. postawê otwartoœci, odpowiedzialnoœci, anga¿owania w debaty i dyskusje,
w tym te¿ na tematy kontrowersyjne, przedsiêbiorczoœci, uczciwoœci, szacunku dla innych, a tak¿e sprzyja rozwojowi indywidualnemu.
Edukacja obywatelska, aby mog³a byæ skuteczna musi byæ praktyczna
i umo¿liwiaæ rzeczywiste nabywanie kompetencji spo³ecznych i obywatelskich.
Program i podrêcznik KOSS w pe³ni realizuj¹ warunki opisane w podstawie programowej
kszta³cenia ogólnego do wiedzy o spo³eczeñstwie.
W nauczaniu wiedzy o spo³eczeñstwie powinno siê stwarzaæ sytuacje edukacyjne,
w których uczeñ stosuje poszczególne metody autoprezentacji, rozwi¹zywania konfliktów
i problemów, wspó³decydowania – np. w realizacji wymagañ szczegó³owych okreœlonych
w dziale I pkt 2–6 czy dziale III pkt 2. Ma ono tak¿e uœwiadomiæ uczniom ich w³asne prawa
i obowi¹zki. Treœci nauczania sformu³owano tak, aby uczeñ mia³ œwiadomoœæ wp³ywu obywateli na ¿ycie publiczne – przy czym poza formami konwencjonalnymi uwypuklono tak¿e
te niekonwencjonalne. Sprzyjaæ ma to kreowaniu aktywnych postaw w ¿yciu spo³ecznym,
ale i brania odpowiedzialnoœci za w³asne wybory i czyny.
W celu rozwijania umiejêtnoœci komunikacji i wspó³dzia³ania powinno siê stosowaæ
ró¿ne metody pracy grupowej, w tym uczniowskie projekty edukacyjne (ka¿dy uczeñ powinien uczestniczyæ w dwóch projektach – np. w realizacji wymagañ szczegó³owych okreœlonych w dziale III pkt 4, dziale VI pkt 5 i dziale VII pkt 5). Nale¿y tak¿e wykorzystywaæ
ró¿ne formy dyskusji – np. w realizacji wymagañ szczegó³owych okreœlonych w dziale VI
pkt 6, dziale VIII pkt 5, dziale IX pkt 5 i dziale XII pkt 5 *.

Podrêcznik ³¹czy akademick¹ precyzjê z 25-letnim doœwiadczeniem Centrum Edukacji
Obywatelskiej w rozwijaniu kompetencji obywatelskich m³odych ludzi. Zawiera materia³y przydatne do pracy na lekcji oraz u³atwiaj¹ce uczniom przygotowanie siê do zajêæ
w szkole oraz utrwalanie, poszerzanie i pog³êbianie zdobytych wiadomoœci. Podrêcznik
jest napisany ¿ywym jêzykiem, ma przejrzysty uk³ad graficzny, zawiera interesuj¹ce tek*
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sty Ÿród³owe, pytania pomagaj¹ce w ich analizie oraz ciekawostki i dowcipy rysunkowe
urozmaicaj¹ce naukê. Praktyczne wskazówki, jak podj¹æ obywatelskie dzia³ania oraz prowadziæ projekty uczniowskie s¹ pomocne w realizacji programu. Wzbogacony zosta³
o „S³owniczek”, „Kalendarium: œwiat i Polska 1945–2017”, a tak¿e „Miniporadnik m³odego obywatela” i „Projekt dla ka¿dego” oraz „Prawa i wolnoœci zawarte w Konstytucji
RP”. Podrêcznik jest od lat wysoko ceniony przez nauczycielki i nauczycieli, a program
KOSS zosta³ wyró¿niony przez MEN.
Zarówno podrêcznik, jak i zeszyt æwiczeñ oraz serwis internetowy KOSS online zawieraj¹ du¿y wybór zadañ, które pozwalaj¹ sprawdziæ wiadomoœci i umiejêtnoœci uczniów.
Wiele z nich mo¿na wykonaæ samodzielnie w domu, w krótkim czasie i bez dodatkowych pomocy czy Ÿróde³, np. pytania testowe; zadania polegaj¹ce na formu³owaniu
krótkich wyjaœnieñ wybranych zjawisk; odczytywanie danych z tabel, wykresów, zdjêæ,
ulotek i innych Ÿróde³; zadania na uzupe³nianie tekstu lub schematu; dopasowanie czy
wyszukiwanie wskazanych elementów w wybranym tekœcie (np. informacji, komentarzy,
argumentów na rzecz wskazanej tezy). Celowo jednak nie ograniczyliœmy siê do takich
sposobów sprawdzania i oceniania – w edukacji obywatelskiej jest wiele rzeczy naprawdê
wa¿nych, których da siê sprawdziæ za pomoc¹ zadañ czy testów. Dlatego te¿ wiele uwagi
poœwiêciliœmy ocenie kszta³tuj¹cej, która powinna uzupe³niaæ ocenê sumuj¹c¹, wyra¿on¹
stopniem. Podsumowuje one pe³niej dotychczasow¹ pracê ucznia, a przede wszystkim
pomaga mu siê lepiej uczyæ i zrozumieæ, co zrobi³ dobrze, a co powinien poprawiæ, w jaki
sposób powinien to zrobiæ i jak dalej ma to siê rozwijaæ (patrz: rozdzia³ V).
Integralnym elementem programu KOSS s¹ wskazówki dotycz¹ce prowadzenia edukacyjnych projektów uczniowskich na lekcjach wiedzy o spo³eczeñstwie (patrz: rozdzia³ IV programu, a tak¿e informacje zawarte w podrêczniku KOSS
w „Projektownikach” i miniporadniku „Projekt dla ka¿dego”). Wprowadzenie nowej podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla szkó³ podstawowych, na³o¿y³o na nauczycielki i nauczycieli obowi¹zek przekazywania wybranych treœci nauczania za pomoc¹ metody projektu uczniowskiego. Program KOSS u³atwia realizacjê tego zadania, pozwala im
bowiem indywidualizowaæ techniki pracy, ró¿nicuj¹c swoje wymagania (patrz: s. 49):
Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu (...) kompetencji [spo³ecznych i obywatelskich – przyp. redakcji], pomaga równie¿ rozwijaæ u uczniów przedsiêbiorczoœæ i kreatywnoœæ oraz umo¿liwia stosowanie w procesie kszta³cenia innowacyjnych
rozwi¹zañ programowych, organizacyjnych lub metodycznych *.

KOSS przeznaczony jest zarówno dla uczniów zdolnych i ambitnych, jak te¿
maj¹cych trudnoœci w uczeniu siê. Z relacji wielu nauczycieli wynika, ¿e realizacja
programu dobrze udaje siê nawet w klasach stwarzaj¹cych problemy wychowawcze.
Wynika to z zastosowania metod nauczania wymagaj¹cych od uczniów samodzielnoœci,
aktywnoœci i pos³ugiwania siê – poza nowym materia³em – tak¿e wiedz¹ z ¿ycia codziennego i w³asnych doœwiadczeñ. Takie metody okazuj¹ siê atrakcyjne zarówno dla uczniów
bardzo zdolnych, jak i s³abszych.
*
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Oddzia³ywanie edukacyjne KOSS-a mo¿e byæ wzmocnione, gdy program zostanie skorelowany z nauczaniem innych przedmiotów humanistycznych oraz
profilem wychowawczym szko³y. Tematyka poruszana w ramach KOSS-a w sposób
naturalny pojawia siê na lekcjach jêzyka polskiego i historii, po¿¹dana jest wiêc wspó³praca nauczycieli tych przedmiotów oraz wspólne planowanie sekwencji zajêæ wykraczaj¹cych poza granice poszczególnych przedmiotów. Nauczyciel realizuj¹cy program
KOSS powinien wspó³pracowaæ tak¿e z wychowawc¹ klasy oraz opiekunem samorz¹du
uczniowskiego – u³atwi mu to dostosowanie zajêæ do realiów ¿ycia klasy i szko³y. Bardzo
wa¿ne bêdzie tak¿e zaanga¿owanie siê razem z uczniami w dzia³ania Centrum Edukacji
Obywatelskiej w ramach programu edukacji obywatelskiej „KOSS” lub innych programów
edukacyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej, medialnej, globalnej czy programów m³odzie¿owych (np. „M³odzi Przedsiêbiorczy”, „M³odzi g³osuj¹”, „M³odzi w Akcji”, „Edukacja
w polityce”, „Samorz¹d Uczniowski”, „W œwiat z klas¹”). Wiêcej informacji znajduje siê
na s. 84 lub w portalu internetowym CEO pod adresem www.ceo.org.pl.
W wychowaniu obywatelskim zasadnicze znaczenie ma sposób, w jaki nauczyciel kontaktuje siê z uczniami, jak przedstawia i sam realizuje wzorce myœlenia i postêpowania. Mo¿na ca³ymi godzinami mówiæ o tolerancji dla odmiennoœci,
prawach mniejszoœci czy procedurach demokratycznych, ale je¿eli nie bêdzie temu towarzyszy³a otwarta wymiana pogl¹dów, w której uczniowie bêd¹ mogli wyraziæ swoje
zdanie, efekt edukacyjny zostanie os³abiony lub wrêcz unicestwiony.
Tak¿e szko³a jako instytucja oddzia³uje na myœlenie uczniów o demokracji.
£atwiej kszta³ciæ postawy obywatelskie w szkole, w której uczniowie rzeczywiœcie doœwiadczaj¹ na co dzieñ dobrodziejstw rz¹dów prawa, bior¹ udzia³ w demokratycznych
wyborach do w³adz samorz¹du uczniowskiego, maj¹ realny wp³yw na ¿ycie szko³y i potrafi¹ korzystaæ z procedur chroni¹cych prawa ucznia.
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II. CELE PROGRAMU
Program KOSS, zgodnie z za³o¿eniami nowej podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla szkó³ podstawowych, ma wyposa¿yæ uczennice/uczniów nie
tylko w podstawowe wiadomoœci dotycz¹ce funkcjonowania ¿ycia spo³ecznego
i politycznego. Pomaga im równie¿ zdobywaæ i doskonaliæ te umiejêtnoœci oraz
postawy obywatelskie i spo³eczne, które warunkuj¹ sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we wspó³czesnym œwiecie.

W podstawie programowej kszta³cenia ogólnego czytamy:
Wiedza o spo³eczeñstwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystaj¹cy w szkole podstawowej z dorobku nauk spo³ecznych (socjologii, nauk o polityce i elementów: nauk
o poznaniu i komunikacji spo³ecznej, psychologii, ekonomii i nauk prawnych) oraz elementów nauk humanistycznych (kulturoznawstwa i etnologii). Przedmiot bazuje tak¿e na
wiedzy i umiejêtnoœciach uczniów z zakresu jêzyka polskiego, historii i geografii.
Cele kszta³cenia (wymagania ogólne) przedmiotu zosta³y sformu³owane dla czterech
obszarów: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie
oraz rozpoznawanie i rozwi¹zywanie problemów; komunikowanie i wspó³dzia³anie. Realizacja celów i treœci kszta³cenia ma s³u¿yæ kszta³towaniu postaw obywatelskich i prowspólnotowych uczniów. Treœci te skonstruowano wed³ug koncepcji krêgów œrodowiskowych
– od pierwotnych grup spo³ecznych przez spo³ecznoœæ lokaln¹ i regionaln¹, wspólnotê
narodow¹ i pañstwow¹, a¿ do spo³ecznoœci miêdzynarodowej *.

Program KOSS umo¿liwia realizacjê nastêpuj¹cych celów (wymagañ ogólnych) i treœci
kszta³cenia wiedzy o spo³eczeñstwie na II etapie edukacyjnym:

Cele kszta³cenia – wymagania ogólne
(wed³ug nowej podstawy programowej kszta³cenia ogólnego)
I.

Wiedza i rozumienie. Uczeñ:
1) wyjaœnia podstawowe prawid³owoœci ¿ycia spo³ecznego, w tym funkcjonowania
grup spo³ecznych oraz spo³ecznoœci lokalnej i regionalnej oraz wspólnoty etnicznej
i pañstwowej;
2) uzasadnia znaczenie procedur demokratycznych i stosuje je w ¿yciu szko³y oraz
grup, w których uczestniczy;
3) wyjaœnia znaczenie aktywnoœci obywatelskiej;
4) przedstawia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i podstawowe organy w³adz
publicznych;
5) ma podstawow¹ wiedzê na temat praw cz³owieka, œrodków masowego przekazu
oraz wybranych spraw miêdzynarodowych;
*

Patrz: Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., s. 23.
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6) wykorzystuje sw¹ wiedzê do interpretacji wydarzeñ ¿ycia spo³ecznego, w tym publicznego.
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeñ:
1) znajduje informacje na temat ¿ycia spo³ecznego, w tym publicznego;
2) wykorzystuje informacje do tworzenia w³asnej wypowiedzi na temat wydarzeñ
z ¿ycia spo³ecznego, w tym publicznego.
III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwi¹zywanie problemów. Uczeñ:
1) rozpoznaje w³asne potrzeby i potrzeby innych;
2) planuje dalsz¹ edukacjê, uwzglêdniaj¹c swe umiejêtnoœci i zainteresowania;
3) wyjaœnia zwi¹zek miêdzy godnoœci¹ a prawami, które mu przys³uguj¹;
4) przedstawia w³asne prawa i obowi¹zki;
5) powiêksza treœæ w³asnej to¿samoœci lokalnej, regionalnej, etnicznej i obywatelskiej;
6) rozpoznaje przypadki ³amania praw w swoim otoczeniu;
7) argumentuje zasadnoœæ postaw obywatelskich – m.in. odpowiedzialnoœci, troski
o dobro wspólne i tolerancji;
8) rozpoznaje problemy najbli¿szego otoczenia i szuka ich rozwi¹zañ.
IV. Komunikowanie i wspó³dzia³anie. Uczeñ:
1) komunikuje siê w sprawach ¿ycia spo³ecznego, w tym publicznego, oraz dyskutuje
i przedstawia w³asne argumenty w wybranych sprawach tego typu;
2) rozpoznaje przypadki wymagaj¹ce postaw asertywnych;
3) wspó³pracuje z innymi – dzieli siê zadaniami i wywi¹zuje siê z nich;
4) wykazuje koniecznoœæ wspó³dzia³ania w ¿yciu spo³ecznym i wyjaœnia istotê samorz¹dnoœci;
5) korzysta z prostych procedur oraz z mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ obywatelom instytucje ¿ycia publicznego – wskazuje, gdzie za³atwiæ proste sprawy urzêdowe.

Treœci nauczania – wymagania szczegó³owe
(wed³ug nowej podstawy programowej kszta³cenia ogólnego)
Program KOSS realizuje nastêpuj¹ce wymagania szczegó³owe zwi¹zane z przedmiotem wiedza o spo³eczeñstwie na II etapie edukacyjnym:
I. Spo³eczna natura cz³owieka. Uczeñ:
1) uzasadnia, ¿e cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹; wyjaœnia znaczenie potrzeb spo³ecznych cz³owieka (kontaktu, przynale¿noœci, uznania);
2) przedstawia zasady komunikowania siê; wyjaœnia zasady skutecznej autoprezentacji – kszta³towania swojego wizerunku;
3) wymienia cechy grup spo³ecznych; charakteryzuje grupê kole¿eñsk¹ i grupê nastawion¹ na realizacjê okreœlonego zadania; uzasadnia, ¿e efektywna wspó³praca
przynosi ró¿ne korzyœci; przedstawia ró¿ne formy wspó³pracy w grupie;
4) rozpoznaje sytuacje wymagaj¹ce podjêcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaœnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;
5) podaje przyk³ady trudnych spo³ecznie sytuacji, w których nale¿y zachowaæ siê asertywnie; uzasadnia, ¿e mo¿na zachowaæ dystans wobec nieaprobowanych przez
siebie zachowañ innych ludzi lub przeciwstawiæ siê im; przedstawia ró¿ne formy
zachowañ asertywnych;
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II.

III.

IV.

V.

6) uzasadnia, ¿e konflikt w grupie mo¿e wynikaæ z ró¿nych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwi¹zywania konfliktów oraz analizuje ich
zalety i wady.
Rodzina. Uczeñ:
1) charakteryzuje rodzinê jako grupê spo³eczn¹; przedstawia rolê rodziców i osób
starszych w rodzinie; analizuje wartoœci wa¿ne dla jego rodziny;
2) analizuje wp³yw, jaki rodzina wywiera na dzieci; przedstawia prawa i obowi¹zki
dzieci w rodzinie;
3) wyjaœnia, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe; wymienia g³ówne Ÿród³a jego
dochodów (z dzia³alnoœci zarobkowej: pracy, dzia³alnoœci gospodarczej, umów
cywilnoprawnych oraz ze œwiadczeñ spo³ecznych – w powi¹zaniu z rodzajami
ubezpieczeñ spo³ecznych);
4) wymienia kategorie wydatków gospodarstwa domowego; planuje jego bud¿et.
Szko³a i edukacja. Uczeñ:
1) przedstawia funkcje szko³y w systemie edukacji oraz strukturê polskiego systemu
edukacyjnego;
2) charakteryzuje klasê szkoln¹, pozalekcyjne ko³o zainteresowañ, ¿ycie szkolnej spo³ecznoœci; przedstawia dzia³ania samorz¹du uczniowskiego; wyjaœnia, jak przeprowadzane s¹ wybory organów samorz¹du szkolnego;
3) wymienia prawa i obowi¹zki ucznia; rozpoznaje przypadki naruszania praw
uczniów oraz pracowników szko³y; przedstawia sposoby dochodzenia praw, które
zosta³y naruszone;
4) charakteryzuje oczekiwane kompetencje wybranych kategorii spo³eczno-zawodowych i ich miejsce na rynku pracy;
5) planuje dalsz¹ edukacjê, uwzglêdniaj¹c w³asne zainteresowania, zdolnoœci i umiejêtnoœci oraz rady innych osób i sytuacjê na rynku pracy.
Prawa cz³owieka. Uczeñ:
1) uzasadnia, ¿e godnoœæ cz³owieka jest podstaw¹ ró¿nych systemów moralnych;
wyjaœnia, ¿e jest ona Ÿród³em powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych
i niezbywalnych wolnoœci i praw cz³owieka; analizuje sformu³owania preambu³y
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka;
2) wykazuje ró¿nice miêdzy prawami a wolnoœciami cz³owieka; wymienia prawa i wolnoœci osobiste zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
3) wymienia prawa dzieci i analizuje przepisy Konwencji o prawach dziecka;
4) podaje przyk³ady dzia³añ Rzecznika Praw Dziecka; przedstawia cele dzia³alnoœci
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci;
5) wymienia prawa i wolnoœci polityczne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, ¿e dziêki nim cz³owiek mo¿e mieæ wp³yw na ¿ycie publiczne;
6) wykazuje, ¿e prawa cz³owieka musz¹ byæ chronione; wyjaœnia rolê Rzecznika Praw
Obywatelskich i podaje przyk³ady jego dzia³añ;
7) przedstawia przyk³ady dzia³añ organizacji pozarz¹dowych na rzecz ochrony praw
cz³owieka; uzasadnia potrzebê przeciwstawiania siê zjawiskom braku tolerancji
wobec ró¿nych mniejszoœci.
Nieletni wobec prawa. Uczeñ:
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1) rozpoznaje zachowania zwi¹zane z przemoc¹ fizyczn¹ i psychiczn¹, w tym werbaln¹, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które nale¿y powiadomiæ
w takich sytuacjach;
2) przedstawia korzyœci i zagro¿enia wynikaj¹ce z korzystania z zasobów internetu;
rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaœnia, jak nale¿y na ni¹ reagowaæ;
3) wyjaœnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadaj¹ za pope³nienie wykroczeñ i przestêpstw;
4) przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych s³u¿b porz¹dkowych
oraz swoje prawa w kontakcie z tymi s³u¿bami.
VI. Spo³ecznoœæ lokalna. Uczeñ:
1) wymienia zadania samorz¹du gminnego; przedstawia g³ówne Ÿród³a przychodów
i kierunki wydatków w bud¿ecie gminy;
2) przedstawia, jak zorganizowany jest urz¹d gminy (miasta/dzielnicy); podaje, w jakim wydziale mo¿na za³atwiæ wybrane sprawy; przedstawia mo¿liwoœci za³atwienia
spraw poprzez e-urz¹d; pos³uguje siê formularzami urzêdowymi – wype³nia wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego;
3) wymienia organy stanowi¹ce i wykonawcze w gminie (mieœcie/dzielnicy); przedstawia, jak s¹ one wybierane i jak mog¹ zostaæ odwo³ane; podaje uprawnienia tych
organów;
4) podaje, kto pe³ni funkcje wójta/burmistrza/prezydenta miasta i przewodnicz¹cego
rady gminy/miasta; znajduje w mediach lokalnych informacje na temat publicznych
dzia³añ osób pe³ni¹cych funkcje w organach samorz¹du terytorialnego;
5) znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeñ i postaci z jej
dziejów;
6) rozpoznaje problemy spo³eczne swojej spo³ecznoœci lokalnej (np. wynikaj¹ce z sytuacji demograficznej, gospodarczej, infrastrukturalnej); formu³uje s¹dy dotycz¹ce
tych problemów.
VII. Spo³ecznoœæ regionalna. Uczeñ:
1) znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje w³asne województwo i powiaty wchodz¹ce w jego
sk³ad oraz pozosta³e województwa;
2) wymienia zadania samorz¹du powiatowego i województwa;
3) podaje, w jakim wydziale starostwa powiatowego mo¿na za³atwiæ wybrane
sprawy; pos³uguje siê formularzami urzêdowymi – wype³nia wniosek o paszport
(delegatura urzêdu wojewódzkiego);
4) wymienia organy stanowi¹ce i wykonawcze samorz¹du powiatowego i województwa; przedstawia, jak s¹ one wybierane i jak mog¹ zostaæ odwo³ane; podaje zadania tych organów;
5) przedstawia tradycje i zwyczaje swojej spo³ecznoœci regionalnej.
VIII.Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna. Uczeñ:
1) wyjaœnia, co oznacza byæ Polakiem lub cz³onkiem innej wspólnoty narodowej/etnicznej oraz co ³¹czy cz³owieka z ojczyzn¹ – Polsk¹; przedstawia te wiêzi
na w³asnym przyk³adzie;
2) wyjaœnia, czym obywatelstwo ró¿ni siê od narodowoœci; przedstawia warunki nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa i wymienia inne formy uznania za
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obywatela polskiego oraz nadania obywatelstwa polskiego; wymienia konstytucyjne obowi¹zki obywatela;
3) analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaœnia, czym powinna przejawiaæ siê
postawa patriotyczna m³odego i doros³ego cz³owieka;
4) wymienia mieszkaj¹ce w Polsce mniejszoœci narodowe i etniczne, grupê pos³uguj¹c¹ siê jêzykiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodŸców) i lokalizuje
miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przys³uguj¹ce etnicznym grupom mniejszoœciowym;
5) uzasadnia, ¿e mo¿na pogodziæ ró¿ne to¿samoœci spo³eczno-kulturowe (regionaln¹,
narodow¹/ etniczn¹, pañstwow¹/ obywatelsk¹, europejsk¹); rozpoznaje przejawy
ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebê
przeciwstawiania siê tym zjawiskom.
IX. Udzia³ obywateli w ¿yciu publicznym – spo³eczeñstwo obywatelskie. Uczeñ:
1) podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialnoœæ, troska o dobro wspólne, aktywnoœæ, przedsiêbiorczoœæ, solidarnoœæ, roztropnoœæ, tolerancja, odwaga cywilna);
wykazuje, odwo³uj¹c siê do dzia³añ wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla po¿ytku publicznego;
2) przedstawia cele i formy dzia³añ organizacji pozarz¹dowych aktywnych w spo³ecznoœci lokalnej i regionie; wykazuje, ¿e dzia³alnoœæ tego typu prowadzi do realizacji
ró¿norodnych potrzeb;
3) przedstawia cele i przyk³ady dzia³ania organizacji spo³ecznych skupiaj¹cych m³odych ludzi w Polsce; wyjaœnia ideê wolontariatu i przedstawia formy dzia³alnoœci
wolontariuszy;
4) przedstawia formy wp³ywania obywateli na decyzje w³adz samorz¹dowych,
przyk³ady realizacji lokalnych inicjatyw mieszkañców finansowanych z bud¿etów obywatelskich oraz przedsiêwziêæ podejmowanych przez m³odzie¿owe rady
gminy/miasta;
5) uzasadnia potrzebê przestrzegania zasad etycznych w ¿yciu publicznym; rozpoznaje przejawy ich ³amania i podaje skutki takich dzia³añ.
X. Œrodki masowego przekazu. Uczeñ:
1) przedstawia funkcje i rodzaje œrodków masowego przekazu; wyjaœnia znaczenie
œrodków masowego przekazu dla wolnoœci s³owa;
2) znajduje w mediach wiadomoœci na wskazany temat; odró¿nia informacje o faktach
od komentarzy i opinii; wyjaœnia, na czym powinna polegaæ rzetelnoœæ dziennikarzy;
3) przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy;
4) wskazuje cele kampanii spo³ecznych; analizuje materia³y z wybranej kampanii tego
rodzaju;
5) wykazuje znaczenie opinii publicznej; znajduje w internecie komunikaty z badañ
opinii publicznej oraz odczytuje i interpretuje proste wyniki takich badañ.
XI. Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeñ:
1) wymienia podstawowe cechy i funkcje pañstwa; wyjaœnia, czym zajmuje siê w³adza
pañstwowa;
2) wyjaœnia zasadê suwerennoœci narodu; przedstawia sprawy, które mog¹ byæ poddane pod referendum; wymienia referenda ogólnokrajowe, których wyniki by³y
wi¹¿¹ce, oraz referenda lokalne we w³asnej spo³ecznoœci, które by³y wa¿ne;
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3) wyjaœnia zasadê przedstawicielstwa (demokracji poœredniej); przedstawia zasady
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zasady dzia³ania i najwa¿niejsze kompetencje izb parlamentu;
4) wyjaœnia zasadê pluralizmu politycznego; wymienia partie polityczne, których
przedstawiciele zasiadaj¹ w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach stanowi¹cych samorz¹du terytorialnego; przedstawia cele dzia³ania partii politycznych
oraz wykazuje, ¿e konkuruj¹ one w ¿yciu publicznym; znajduje informacje na temat
dzia³añ wybranej partii (jej struktur regionalnych lub centralnych);
5) wyjaœnia zasadê republikañskiej formy rz¹du; przedstawia sposób wyboru i podstawowe kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; znajduje informacje
o ¿yciorysie politycznym osób pe³ni¹cych ten urz¹d, które wybrano w wyborach
powszechnych, oraz o dzia³aniach urzêduj¹cego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
6) wyjaœnia zasadê pañstwa prawa, w tym zasady niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci
sêdziów; wyjaœnia podzia³ na s¹dy powszechne i administracyjne oraz zasadê dwuinstancyjnoœci postêpowania s¹dowego; przedstawia, w jakich sprawach orzeka
s¹d rejonowy;
7) wyjaœnia zasadê konstytucjonalizmu; podaje szczególne cechy konstytucji; znajduje w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotycz¹ce wskazanej kwestii;
podaje kompetencje Trybuna³u Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wyjaœnia zasadê trójpodzia³u w³adzy; objaœnia koniecznoœæ poparcia wiêkszoœci
sejmowej dla Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (b¹dŸ jej dzia³añ); przedstawia podstawowe kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; podaje
imiona i nazwiska urzêduj¹cych prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, ¿e decyzje podejmowane w wybranym ministerstwie
maj¹ wp³yw na ¿ycie jego rodziny.
XII. Sprawy miêdzynarodowe. Uczeñ:
1) wymienia cele i przejawy dzia³ania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Paktu Pó³nocnoatlantyckiego;
2) wymienia cele dzia³ania Unii Europejskiej; znajduje informacje o ¿yciorysie politycznym Ojców Europy oraz obywateli polskich pe³ni¹cych wa¿ne funkcje w instytucjach unijnych;
3) przedstawia podstawowe korzyœci zwi¹zane z obecnoœci¹ Polski w Unii Europejskiej dla pracowników i osób podró¿uj¹cych; znajduje informacje o wykorzystaniu
funduszy unijnych w swojej gminie lub swoim regionie;
4) przedstawia dzia³alnoœæ Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacja Paktu Pó³nocnoatlantyckiego;
5) formu³uje s¹dy w sprawach wybranych problemów spo³ecznych wspó³czesnego
œwiata; rozwa¿a propozycje dzia³añ w kierunku poprawy warunków ¿ycia innych
ludzi na œwiecie.

Cele edukacyjne i wychowawcze KOSS
1) przyswojenie przez uczniów okreœlonego zasobu wiadomoœci na temat faktów, zasad,
teorii i praktyk ¿ycia publicznego;
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2) zdobycie przez uczniów umiejêtnoœci wykorzystania posiadanych wiadomoœci podczas wykonywania zadañ i rozwi¹zywania rzeczywistych problemów;
3) kszta³towanie u uczniów postaw warunkuj¹cych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we wspó³czesnym œwiecie.
Program KOSS odwo³uje siê trzech elementów kompetencji obywatelskich – wiedzy,
umiejêtnoœci i postaw. Dostarcza uczniom u¿ytecznej wiedzy o ¿yciu spo³ecznym i politycznym spo³ecznoœci lokalnej, Polski, Europy i œwiata. Umo¿liwia realizacjê wymagañ
szczegó³owych okreœlonych w podstawie – sposób powi¹zania treœci programu z tymi
wymaganiami zawiera rozdzia³ III Treœci nauczania i oczekiwane osi¹gniêcia uczniów wraz
z zestawieniem ukazuj¹cym, na jakich lekcjach KOSS mog¹ byæ realizowane poszczególne
wymagania.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W szczególnoœci uczniowie winni poznaæ nastêpuj¹ce zagadnienia:
¿ycie spo³eczne, normy i instytucje;
wspó³czesne spo³eczeñstwo polskie;
rodzina i gospodarstwo domowe;
szko³a jako instytucja i wspólnota;
wybór szko³y i zawodu;
samorz¹d uczniowski;
podstawowe kompetencje spo³eczne i obywatelskie;
cnoty obywatelskie i zasady etyczne w ¿yciu;
udzia³ obywateli w ¿yciu publicznym;
organizacje spo³eczne i ich znaczenie;
œrodki masowego przekazu;
media spo³ecznoœciowe i zagro¿enia z tym zwi¹zane;
zasady i procedury demokratyczne;
naród i mniejszoœci narodowe;
wspó³czesny patriotyzm;
pañstwo i w³adza demokratyczna;
RP jako demokracja konstytucyjna;
system wyborczy i partyjny;
w³adza ustawodawcza w Polsce;
w³adza wykonawcza w Polsce;
w³adza s¹downicza w Polsce;
prawa cz³owieka i sposoby ich ochrony;
przemoc w szkole i jej przeciwdzia³anie;
m³odzi ludzie wobec prawa;
samorz¹dy lokalne i ich znaczenie;
gmina jako wspólnota mieszkañców;
relacje Polski z innymi pañstwami (polityka miêdzynarodowa, NATO, ONZ, UE);
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• miejsce Polski w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania;
• wspó³praca i konflikty miêdzynarodowe;
• problemy wspó³czesnego œwiata (globalizacja, terroryzm, pomoc humanitarna,
uchodŸcy i imigranci).
Aby zdobywanie wiedzy uczyniæ bardziej autentycznym i skutecznym, w programie
KOSS do poszczególnych modu³ów w³¹czono tematy bliskie codziennemu doœwiadczeniu uczniów. Doœwiadczenia te mog¹ wynikaæ zarówno z bezpoœredniego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, jak i z obserwacji wydarzeñ oraz procesów zachodz¹cych
na scenie ¿ycia publicznego, z którymi m³odzi ludzie stykaj¹ siê za poœrednictwem mediów (w tym internetu) i kontaktów z doros³ymi obywatelami. Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ
odnoszenia zdobywanych informacji na temat demokracji, samorz¹du, pañstwa, integracji europejskiej do wydarzeñ ze swojego najbli¿szego otoczenia spo³ecznego (szko³y
i spo³ecznoœci lokalnej) tak w teorii, jak i w praktyce (dzia³ania projektowe).
Wa¿nym celem kszta³cenia ogólnego w szkole podstawowej jest umo¿liwienie
uczniom zdobywania i doskonalenia umiejêtnoœci wykorzystywania posiadanych wiadomoœci podczas wykonywania zadañ i rozwi¹zywania rzeczywistych problemów (w trakcie
edukacji szkolnej i w przysz³oœci). Kszta³towaniu postaw obywatelskich i prowspólnotowych na lekcjach wiedzy o spo³eczeñstwie ma sprzyjaæ:
nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejêtnoœci dotycz¹cych kolejnych krêgów œrodowiskowych, z którymi styka siê uczeñ: od rodziny i szko³y przez wspólnotê lokaln¹ i regionaln¹,
a¿ do wspólnoty narodowej, pañstwowej i miêdzynarodowej. Kszta³cenie to ma umo¿liwiaæ rozwój umiejêtnoœci refleksyjnej obserwacji otaczaj¹cej rzeczywistoœci spo³ecznej,
w tym ¿ycia publicznego. Konieczna jest taka realizacja treœci nauczania, aby uczniowie
rozumieli przydatnoœæ poszczególnych zagadnieñ w codziennym ¿yciu cz³owieka – cz³onka
poszczególnych grup i wspólnot spo³ecznych. Sprzyjaæ to ma rozwojowi umiejêtnoœci rozpoznawania i rozwi¹zywania prostych problemów w ¿yciu spo³ecznym. Kszta³cenie to ma
tak¿e prowadziæ do ugruntowania postaw szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoœwiatowego oraz ciekawoœci poznawczej, otwartoœci i tolerancji *.

Program KOSS k³adzie nacisk na rozwijanie nastêpuj¹cych umiejêtnoœci:
• umiejêtnoœæ rozumienia, wykorzystywania i krytycznego przetwarzania tekstów, prowadz¹cego do osi¹gania w³asnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego
uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym (np. krytyczny odbiór przekazów medialnych i reklam, analiza i interpretacja badañ opinii publicznej);
• umiejêtnoœæ wykorzystywania narzêdzi analizy i wnioskowania w ¿yciu codziennym
oraz formu³owania s¹dów opartych na rozumowaniu matematycznym (np. analiza
danych statystycznych, czytanie wyników badañ sonda¿owych);
• umiejêtnoœæ wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwi¹zywania w sposób twórczy problemów, a tak¿e formu³owania wniosków opartych
na obserwacjach empirycznych dotycz¹cych spo³eczeñstwa (np. odgrywanie ról spo³ecznych w grupie, rozpoznawanie w³asnych praw i obowi¹zków);
*
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• umiejêtnoœæ komunikowania siê w jêzyku ojczystym oraz skutecznego porozumiewania siê w ró¿nych sytuacjach, prezentowania w³asnego punktu widzenia i uwzglêdniania pogl¹dów innych ludzi (np. wyst¹pienia publiczne, dyskusja, prezentacja na
forum);
• umiejêtnoœæ sprawnego pos³ugiwania siê nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (np. wyszukiwanie informacji z ró¿nych Ÿróde³, przygotowywanie
prezentacji multimedialnych);
• umiejêtnoœæ wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z ró¿nych
Ÿróde³;
• umiejêtnoœæ planowania, organizowania i oceniania w³asnej nauki oraz przyjmowania
za ni¹ odpowiedzialnoœci teraz i w przysz³oœci;
• umiejêtnoœæ efektywnego wspó³dzia³ania w zespole (zw³aszcza poprzez realizacjê
projektów zespo³owych);
• umiejêtnoœæ budowania wiêzi miêdzyludzkich i poczucia wspólnoty ze spo³ecznoœci¹
lokaln¹, ojczyzn¹, Europ¹ i spo³ecznoœci¹ globaln¹;
• umiejêtnoœæ podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji (z uwzglêdnieniem
demokratycznych zasad i procedur);
• umiejêtnoœæ skutecznego dzia³ania na podstawie obowi¹zuj¹cych norm (np. rozwi¹zywanie konfliktów, podejmowanie decyzji w sprawie grupy, negocjacje i mediacje).
Kszta³towaniu tych umiejêtnoœci w sposób szczególny mog¹ pomóc: zró¿nicowana
forma prezentacji materia³ów dydaktycznych (æwiczenia w podrêczniku, æwiczenia uzupe³niaj¹ce na stronie internetowej, praktyczne poradniki na koñcu podrêcznika, zeszyty
æwiczeñ, scenariusze zajêæ oraz serwis internetowy KOSS online) oraz prowadzenie tematycznych projektów edukacyjnych.
Warto jednoczeœnie dodaæ, ¿e wymienione powy¿ej umiejêtnoœci odpowiadaj¹ tym,
zapisanym w preambule podstawy programowej kszta³cenia ogólnego:
1) sprawne komunikowanie siê w jêzyku polskim oraz w jêzykach obcych nowo¿ytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzêdzi matematyki w ¿yciu codziennym, a tak¿e kszta³cenie myœlenia matematycznego;
3) poszukiwanie, porz¹dkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z ró¿nych Ÿróde³;
4) kreatywne rozwi¹zywanie problemów z ró¿nych dziedzin ze œwiadomym wykorzystaniem metod i narzêdzi wywodz¹cych siê z informatyki, w tym programowanie;
5) rozwi¹zywanie problemów, równie¿ z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i spo³eczna aktywnoœæ;
7) aktywny udzia³ w ¿yciu kulturalnym szko³y, œrodowiska lokalnego oraz kraju.
W procesie kszta³cenia ogólnego szko³a powinna równie¿ kszta³towaæ u uczniów
postawy sprzyjaj¹ce ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i spo³ecznemu.
Kszta³cenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i spo³ecznych uczniów. Zadaniem szko³y jest wzmacnianie poczucia
to¿samoœci narodowej, przywi¹zania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i za-
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chêcanie do podejmowania dzia³añ na rzecz œrodowiska szkolnego i lokalnego, w tym do
anga¿owania siê w wolontariat. Szko³a dba o wychowanie dzieci i m³odzie¿y w duchu
akceptacji i szacunku dla drugiego cz³owieka, kszta³tuje postawê szacunku dla œrodowiska
przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzê o zasadach zrównowa¿onego rozwoju, motywuje do dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologi¹ *.

W szczególnoœci program KOSS pozwala kszta³towaæ nastêpuj¹ce postawy obywatelskie i spo³eczne:
1) zaanga¿owania w dzia³ania obywatelskie – uczennice i uczniowie anga¿uj¹ siê w dzia³ania spo³eczne i obywatelskie, a tak¿e rozwi¹zuj¹ proste problemy w ¿yciu spo³ecznym;
2) wra¿liwoœci spo³ecznej – uczennice i uczniowie dostrzegaj¹ przejawy niesprawiedliwoœci i reaguj¹ na nie;
3) odpowiedzialnoœci – uczennice i uczniowie podejmuj¹ odpowiedzialne dzia³ania
w swojej spo³ecznoœci, konstruktywnie zachowuj¹ siê w sytuacjach konfliktowych;
4) poczucia wiêzi – uczennice i uczniowie odczuwaj¹ wiêzi ze wspólnot¹ lokaln¹, narodow¹, europejsk¹ i globaln¹; rozumiej¹, na czym polega otwarty patriotyzm obywatelski;
5) szacunku i tolerancji – uczennice i uczniowie szanuj¹ prawo innych do odmiennego
zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonañ, je¿eli nie stanowi¹ one zagro¿enia dla innych ludzi; przeciwstawiaj¹ siê przejawom dyskryminacji.
Proponowane w programie KOSS projekty (zamieszczone na koñcu ka¿dego rozdzia³u
w „Projektownikach”) maj¹ u³atwiæ osi¹ganie i utrwalanie takich postaw. Wartoœæ samoorganizacji i wspó³pracy na rzecz dobra publicznego, regu³y demokratycznych wyborów,
zasady otwartoœci debaty publicznej i tolerancji dla odmiennych punktów widzenia naj³atwiej jest bowiem rozpoznaæ, zrozumieæ i przyj¹æ za w³asne w doœwiadczeniu i dzia³aniu.
Jest to zgodne z zawartym w nowej podstawie zaleceniem, by na II etapie edukacyjnym
treœci i umiejêtnoœci przekazywaæ tak¿e poprzez projekty edukacyjne **.
Aby umo¿liwiæ realizacjê wymienionych celów edukacyjnych i wychowawczych, program KOSS zosta³ opracowany tak, aby uczniowie:
• mieli dostêp do ró¿nych Ÿróde³ informacji i ró¿nych punktów widzenia;
• wykorzystywali zdobywane wiadomoœci i umiejêtnoœci obywatelskie w ¿yciu codziennym;
• uczyli siê planowaæ i realizowaæ uczniowskie projekty edukacyjne;
• brali udzia³ w dyskusjach i debatach na forum klasy, szko³y i w innych sytuacjach
spo³ecznych;
• pracowali nad rozwi¹zywaniem wybranych problemów swego otoczenia i szerszych
spo³ecznoœci;
• mieli realny wp³yw na wybrane obszary ¿ycia szko³y, m.in. w ramach samorz¹du
uczniowskiego;
*
**
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• brali udzia³ w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej;
• nawi¹zywali kontakty i wspó³pracowali z organizacjami spo³ecznymi i instytucjami
publicznymi;
• uczestniczyli w obywatelskich kampaniach i dzia³aniach oraz korzystali z ró¿nych form
komunikowania siê w sprawach publicznych;
• budowali swoje poczucie wartoœci i sprawstwa w ¿yciu spo³ecznym oraz zaufanie do
innych.
Dziêki temu program KOSS umo¿liwia nauczycielkom i nauczycielom realizacjê poni¿szych celów, zapisanych w preambule podstawy programowej kszta³cenia ogólnego:
1) wprowadzanie uczniów w œwiat wartoœci, w tym ofiarnoœci, wspó³pracy, solidarnoœci,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postêpowania i budowanie relacji spo³ecznych, sprzyjaj¹cych bezpiecznemu rozwojowi ucznia
(rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia to¿samoœci indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
3) formowanie u uczniów poczucia godnoœci w³asnej osoby i szacunku dla godnoœci
innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywnoœæ, innowacyjnoœæ i przedsiêbiorczoœæ;
5) rozwijanie umiejêtnoœci krytycznego i logicznego myœlenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartoœci wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejêtnoœci;
7) rozbudzanie ciekawoœci poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposa¿enie uczniów w taki zasób wiadomoœci oraz kszta³towanie takich umiejêtnoœci, które pozwalaj¹ w sposób bardziej dojrza³y i uporz¹dkowany zrozumieæ œwiat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu w³asnych predyspozycji i okreœlaniu drogi dalszej
edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pog³êbianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawoœci poznawczej;
11) kszta³towanie postawy otwartej wobec œwiata i innych ludzi, aktywnoœci w ¿yciu
spo³ecznym oraz odpowiedzialnoœci za zbiorowoœæ;
12) zachêcanie do zorganizowanego i œwiadomego samokszta³cenia opartego na umiejêtnoœci przygotowania w³asnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartoœciom *.

*
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III. TREŒCI NAUCZANIA
I OCZEKIWANE OSI¥GNIÊCIA UCZNIÓW
Poni¿ej przedstawiamy tematy wszystkich zajêæ okreœlonych programem
KOSS wraz z krótkimi streszczeniami ich zawartoœci. Uzupe³niaj¹ je standardy
osi¹gniêæ uczniów w zakresie wiedzy i umiejêtnoœci jej zastosowania, wymieniane po ka¿dym rozdziale tematycznym. Kolejnoœæ rozdzia³ów nie jest identyczna z kolejnoœci¹ 12 modu³ów tematycznych w podstawie programowej
kszta³cenia ogólnego – w kilku przypadkach autorzy programu dokonali pewnych przesuniêæ, by zachowaæ ci¹g³oœæ wyk³adu i spójnoœæ koncepcji. Aby u³atwiæ nauczycielom realizacjê programu, w ka¿dym rozdziale publikujemy pytania, na które uczennice i uczniowie bêd¹ szukaæ odpowiedzi, a przy tytu³ach
poszczególnych lekcji wskazujemy najwa¿niejsze wiadomoœci i umiejêtnoœci,
które powinni zdobyæ, okreœlone w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego.

ROZDZIA£ 1. KOMUNIKACJA I WSPÓ£DZIA£ANIE
Uczennica/uczeñ bêdzie szukaæ odpowiedzi na pytania:
• Jaka wiedza i jakie umiejêtnoœci s¹ potrzebne m³odym obywatelom?
• Co to znaczy, ¿e cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹?
• Jak to siê dzieje, ¿e dzielimy ludzi na „swoich” i „obcych”?
• Komu potrzebne s¹ normy i sk¹d siê bior¹?
• Czy innym ludziom mo¿na ufaæ?
• Dlaczego tolerancja jest wa¿na?
• Co to jest odpowiedzialnoœæ i dlaczego ka¿dy ma jakieœ obowi¹zki?
• Jaki umiejêtnoœci spo³eczne s¹ potrzebne m³odym ludziom?
• Jak zdobywaæ informacje i jak z nich korzystaæ?
• Jak odró¿niaæ opinie od faktów?
• Jak siê skutecznie porozumieæ?
• Jak wyraziæ swoje zdanie?
• Jakie s¹ ró¿ne grupy i role grupowe?
• Co sprzyja wspó³pracy, a co j¹ utrudnia?
• Jak mo¿na podejmowaæ decyzje w sprawach dotycz¹cych grupy?
• Sk¹d bior¹ siê konflikty i jak mo¿na je rozwi¹zaæ?
• W jakim celu i w jaki sposób prowadzi siê negocjacje?
1. Cz³owiek – istota spo³eczna
Do najg³êbszych i najwa¿niejszych potrzeb cz³owieka nale¿y budowanie wiêzi z innymi, poczynaj¹c od zwi¹zków z najbli¿szymi, rodzin¹, przyjació³mi, a¿ po uczestnictwo
w najwiêkszych wspólnotach i organizacjach. Spo³eczna natura cz³owieka sprawia, ¿e
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czêsto jest on gotów zrezygnowaæ z realizacji swych potrzeb w imiê dobra grupy, do której nale¿y (spo³ecznoœci lokalnej, narodu i pañstwa). Na zajêciach uczniowie zapoznaj¹ siê
z podstawowymi kategoriami socjologicznymi, takimi jak: jednostka, zbiorowoœæ, wspólnota, grupa, wiêŸ spo³eczna, rola spo³eczna, spo³eczeñstwo. Zastanawiaj¹ siê te¿, sk¹d
bior¹ siê „swoi” i „obcy”.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• uzasadnia, ¿e cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹; wyjaœnia znaczenie potrzeb spo³ecznych
cz³owieka (kontaktu, przynale¿noœci, uznania) – dzia³ I pkt 1.
2. Regu³y gry spo³ecznej
¯ycie spo³eczne, niezale¿nie od tego, jak du¿o swobody pozostawia obywatelom, rz¹dzi siê pewnymi regu³ami i normami zakorzenionymi w tradycji i zwyczaju albo wynikaj¹cymi z zasad moralnych czy prawa. Komu s¹ potrzebne takie normy (m.in. wzajemnoœæ,
zaufanie i odpowiedzialnoœæ), w jaki sposób reguluj¹ one zachowania jednostek i grup,
czy i jak mo¿na je zmieniaæ – oto g³ówne pytania, na które uczniowie poszukaj¹ odpowiedzi. Podczas zajêæ uczniowie dowiaduj¹ siê tak¿e, dlaczego zaufanie jest tak wa¿ne
w ¿yciu spo³ecznym, komu ufaj¹ wspó³czeœni Polacy i dlaczego w pañstwach, w których poziom zaufania jest niski, ¿ycie okazuje siê trudniejsze. Zastanawiaj¹ siê równie¿
nad znaczeniem odpowiedzialnoœci jako normy wspó³¿ycia miêdzy ludŸmi oraz poznaj¹
obowi¹zki wynikaj¹ce z ról spo³ecznych, w jakich wystêpujemy na co dzieñ. Poznaj¹ te¿
rodzaje tolerancji, jej znaczenie i granice, æwicz¹ umiejêtnoœæ reagowania w sytuacjach,
kiedy np. jedna osoba oœmiesza lub obra¿a drug¹.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• uzasadnia, ¿e cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹; wyjaœnia znaczenie potrzeb spo³ecznych
cz³owieka (kontaktu, przynale¿noœci, uznania); podaje przyk³ady trudnych spo³ecznie
sytuacji, w których nale¿y zachowaæ siê asertywnie – dzia³ I pkt 1;
• uzasadnia, ¿e mo¿na zachowaæ dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowañ innych ludzi lub przeciwstawiæ siê im; przedstawia ró¿ne formy zachowañ
asertywnych – dzia³ I pkt 5.
3. Jak zdobywaæ informacje i jak z nich korzystaæ?
Rzetelna i obiektywna informacja jest potrzebna wszystkim obywatelom. Przydatna
jest ona przy realizacji ka¿dej inicjatywy obywatelskiej pomaga w podjêciu trafnej decyzji czy rozwi¹zywaniu konfliktów; istotna jest te¿ przy ustalaniu i egzekwowaniu praw.
Uczniowie podczas tych zajêæ ucz¹ siê nie tylko korzystaæ z ró¿nych Ÿróde³ informacji,
krytycznie je analizowaæ oraz oceniaæ ich wiarygodnoœæ i przydatnoœæ z punktu widzenia
w³asnych potrzeb, ale te¿ æwicz¹ umiejêtnoœæ odró¿niania elementów informacyjnych od
perswazyjnych, co pozwala im nie ulegaæ manipulacji oraz propagandowym i reklamowym przekazom nadawanym za poœrednictwem mass mediów.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• znajduje w mediach wiadomoœci na wskazany temat; odró¿nia informacje o faktach
od komentarzy i opinii; wyjaœnia, na czym powinna polegaæ rzetelnoœæ dziennikarzy
– dzia³ X pkt 2.
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4. O porozumiewaniu siê i nieporozumieniach
Skuteczne porozumiewanie siê to podstawa stosunków miêdzyludzkich. Wymaga
z jednej strony umiejêtnoœci przekazywania w³asnych pogl¹dów czy uczuæ, z drugiej –
w³aœciwego odbierania i interpretowania komunikatów wysy³anych przez innych. Uczniowie podczas zajêæ analizuj¹ przeszkody utrudniaj¹ce skuteczne porozumiewanie siê, doskonal¹ takie umiejêtnoœci, jak: nawi¹zywanie kontaktu, uwa¿ne s³uchanie, zadawanie
pytañ, rozumienie i interpretowanie przekazów. Jednoczeœnie ucz¹ siê argumentowaæ,
uzasadniaæ i wyra¿aæ w³asne stanowisko, poznaj¹ równie¿ zasady dobrej dyskusji. Próbuj¹ te¿ wyjaœniæ zasady skutecznej autoprezentacji – kszta³towania swojego wizerunku.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• przedstawia zasady komunikowania siê; wyjaœnia zasady skutecznej autoprezentacji
kszta³towania swojego wizerunku – dzia³ I pkt 2.
5. Bez wspó³pracy ani rusz!
¯ycie spo³eczne toczy siê w grupach mniejszych, takich jak dru¿yna harcerska czy
klasa, oraz wiêkszych, jak stowarzyszenie czy partia polityczna. Grupy ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ sposobem ich powstawania (grupy naturalne i dobrowolne), stopniem sformalizowania (grupy formalne i nieformalne), celami czy sposobami dzia³ania. Uczniowie poznaj¹
cechy ró¿nych grup, analizuj¹ typowe role grupowe („szefa”, „buntownika”, „eksperta”,
„b³azna” itp.) oraz zastanawiaj¹ siê, co utrudnia, a co u³atwia wspó³pracê w grupie.
Dowiaduj¹ siê te¿, ¿e dobra wspó³praca nie zawsze oznacza aprobatê wszystkiego, co
siê dzieje w grupie – æwicz¹ m.in., jak odmawiaæ, wysuwaæ inne propozycje lub zachowaæ dystans, podaj¹ równie¿ przyk³ady trudnych sytuacji, w których nale¿y zachowaæ siê
asertywnie.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia cechy grup spo³ecznych; charakteryzuje grupê kole¿eñsk¹ i grupê nastawion¹ na realizacjê okreœlonego zadania; uzasadnia, ¿e efektywna wspó³praca przynosi ró¿ne korzyœci; przedstawia ró¿ne formy wspó³pracy w grupie – dzia³ I pkt 3;
• podaje przyk³ady trudnych spo³ecznie sytuacji, w których nale¿y zachowaæ siê asertywnie; uzasadnia, ¿e mo¿na zachowaæ dystans wobec nieaprobowanych przez siebie
zachowañ innych ludzi lub przeciwstawiæ siê im; przedstawia ró¿ne formy zachowañ
asertywnych – dzia³ I pkt 5.
6. Trudne decyzje
Ka¿dego dnia podejmujemy mniej lub bardziej istotne decyzje. Czêœæ z nich dotyczy
naszego ¿ycia, wiele jednak – dzia³ania grup, do których nale¿ymy. Uczniowie podczas
zajêæ ucz¹ siê rozpoznawaæ sytuacje wymagaj¹ce podjêcia decyzji, precyzowaæ cele, które
chc¹ osi¹gn¹æ, okreœlaæ wartoœci, którym powinna odpowiadaæ decyzja, oraz pooszukiwaæ ró¿nych sposobów rozwi¹zania problemu, oceniaæ ich pozytywne i negatywne
skutki, podejmowaæ optymalne decyzje w trudnych sytuacjach. Poznaj¹ metodê drzewa
decyzyjnego, któr¹ mo¿na stosowaæ tak¿e przy rozwi¹zywaniu problemów ze sfery ¿ycia publicznego. Dowiaduj¹ siê te¿, jak mo¿na podejmowaæ decyzje w sprawach grupy
(konsensus, g³osowanie i decyzja lidera).
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Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• rozpoznaje sytuacje wymagaj¹ce podjêcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaœnia
i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji – dzia³ I pkt 4.
7. Negocjacje zamiast k³ótni
Sytuacja, w której realizacja interesów kilku (dwu lub wiêcej) stron jest trudna albo
niemo¿liwa, prowadzi do konfliktu. W zbiorowoœci (grupie nieformalnej, spo³ecznoœci
lokalnej czy w pañstwie), która chce rz¹dziæ siê zasadami demokracji, ró¿ne grupy maj¹
prawo do prezentowania i promocji w³asnych interesów, co powoduje, ¿e konflikt staje
siê nieuniknionym i naturalnym elementem ¿ycia publicznego. Uczniowie poznaj¹ ró¿ne
strategie zachowañ w sytuacjach konfliktowych i æwicz¹ umiejêtnoœci niezbêdne do rozwi¹zywania sporów za pomoc¹ negocjacji, a nie przez dominacjê b¹dŸ uleganie.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• uzasadnia, ¿e konflikt w grupie mo¿e wynikaæ z ró¿nych przyczyn (sprzeczne interesy,
inne cele); przedstawia sposoby rozwi¹zywania konfliktów oraz analizuje ich zalety
i wady – dzia³ I pkt 6.

ROZDZIA£ 2. W RODZINIE I W SZKOLE
Uczennica/uczeñ bêdzie szukaæ odpowiedzi na pytania:
• Dlaczego rodzina jest taka wa¿na?
• Jak rodziny siê zmieniaj¹?
• Jakie prawa i obowi¹zki ma dziecko w rodzinie?
• Jak funkcjonuje gospodarstwo domowe?
• Jak opracowaæ bud¿et rodziny?
• Jak dzia³a szko³a i kto tworzy szkoln¹ spo³ecznoœæ?
• Komu jest potrzebny samorz¹d uczniowski?
• Co zrobiæ, gdy prawa ucznia s¹ naruszane?
• Jak funkcjonuje wspó³czesne polskie spo³eczeñstwo?
• Jakie s¹ najwa¿niejsze problemy m³odych Polaków?
1. Rodzina, ach rodzina
Uczniowie przygl¹daj¹ siê rodzinie jako najwa¿niejszej grupie spo³ecznej – poznaj¹
jej funkcje, historiê oraz wspó³czesny model. Przedstawia rolê rodziców i osób starszych
w rodzinie oraz analizuj¹ wartoœci, które s¹ wa¿ne dla ich rodzin. Zastanawiaj¹ siê te¿,
jakie prawa i obowi¹zki ma dziecko w rodzinie.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• charakteryzuje rodzinê jako grupê spo³eczn¹; przedstawia rolê rodziców i osób starszych w rodzinie; analizuje wartoœci wa¿ne dla swojej rodziny – dzia³ II pkt 1;
• analizuje wp³yw, jaki rodzina wywiera na dzieci; przedstawia prawa i obowi¹zki dzieci
w rodzinie – dzia³ II pkt 2.
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2. O gospodarstwie domowym
Gospodarstwo domowe tworz¹ mieszkaj¹ce razem osoby, najczêœciej rodziny, ale ktoœ,
kto ¿yje samotnie, tak¿e stanowi odrêbne gospodarstwo. Na lekcji uczniowie poznaj¹,
jak funkcjonuje gospodarstwa domowe, analizuj¹ jego dochody i wydatki oraz ucz¹ siê
sporz¹dzaæ bud¿et domowy. Dowiaduj¹ siê równie¿, w jaki sposób gospodarstwa mog¹
równowa¿yæ swój bud¿et (np. ograniczaj¹c wydatki lub bior¹c kredyt).
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wyjaœnia, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe; wymienia g³ówne Ÿród³a jego dochodów (z dzia³alnoœci zarobkowej: pracy, dzia³alnoœci gospodarczej, umów cywilnoprawnych oraz ze œwiadczeñ spo³ecznych - w powi¹zaniu z rodzajami ubezpieczeñ
spo³ecznych) – dzia³ II pkt 3;
• wymienia kategorie wydatków gospodarstwa domowego; planuje jego bud¿et – dzia³
II pkt 4.
3. Szko³a jako wspólnota
Szko³a jest czêœci¹ spo³ecznoœci lokalnej i powinna korzystaæ z jej zasobów – ludzi,
miejsc, instytucji – a równoczeœnie w³¹czaæ siê w ¿ycie swojej wspólnoty. Uczniowie poznaj¹ strukturê polskiego systemu edukacyjnego oraz funkcjê szko³y w systemie edukacji.
Dowiaduj¹ siê, jakie uprawnienia dotycz¹ce prowadzenia placówek oœwiatowych maj¹
w³adze samorz¹dowe i w jaki sposób s¹ one realizowane w ich szkole. Zastanawiaj¹ siê,
kto jeszcze mo¿e byæ zainteresowany dzia³aniem szko³y, i poznaj¹ trzech najwa¿niejszych
cz³onków spo³ecznoœci szkolnej (uczniowie, rodzice i nauczyciele). Uczniowie dowiaduj¹
siê tak¿e, kto za co odpowiada w szkole. Podczas zajêæ analizuj¹ zakres i formy dzia³ania
samorz¹du oraz jego miejsce wœród innych organów funkcjonuj¹cych w szkole. Szukaj¹
pomys³ów na jego efektywne dzia³anie. Lekcja uœwiadamia te¿ – na podstawie dokumentów prawa miêdzynarodowego, polskiego prawa oœwiatowego oraz innych Ÿróde³, w tym
statutów i regulaminów szkolnych – jakie prawa i wolnoœci przys³uguj¹ uczniom.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• przedstawia funkcje szko³y w systemie edukacji oraz strukturê polskiego systemu
edukacyjnego – dzia³ III pkt 1;
• charakteryzuje klasê szkoln¹, pozalekcyjne ko³o zainteresowañ, ¿ycie szkolnej spo³ecznoœci; przedstawia dzia³ania samorz¹du uczniowskiego; wyjaœnia, jak przeprowadzane s¹ wybory organów samorz¹du szkolnego – dzia³ III pkt 2;
• wymienia prawa i obowi¹zki ucznia; rozpoznaje przypadki naruszania praw uczniów
oraz pracowników szko³y; przedstawia sposoby dochodzenia praw, które zosta³y naruszone – dzia³ III pkt 3.
4. Jak ¿yj¹ Polacy?
Podczas zajêæ uczniowie poznaj¹ strukturê spo³eczn¹ polskiego spo³eczeñstwa, dowiaduj¹ siê, co to jest klasa, warstwa, rozwarstwienie spo³eczne. Charakteryzuj¹ wybran¹
grupê zawodow¹ i zastanawiaj¹ siê, jakie jest jej miejsce na rynku pracy. Na podstawie
ró¿nych Ÿróde³ informacji diagnozuj¹ i opisuj¹ najwa¿niejsze problemy Polaków. Przygl¹daj¹ siê te¿ swojej spo³ecznoœci lokalnej, a szczególnie m³odym ludziom, by – w ramach
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projektu – rozpoznaæ i rozwi¹zaæ wybrane problemy. Uczniowie planuj¹ równie¿ swoj¹
karierê edukacyjn¹ i zawodow¹, szukaj¹c równowagi miêdzy swoimi zainteresowaniami
i predyspozycjami a mo¿liwoœciami.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• charakteryzuje oczekiwane kompetencje wybranych kategorii spo³eczno-zawodowych
i ich miejsce na rynku pracy – dzia³ III pkt 4;
• planuje dalsz¹ edukacjê, uwzglêdniaj¹c w³asne zainteresowania, zdolnoœci i umiejêtnoœci oraz rady innych osób i sytuacjê na rynku pracy – dzia³ III pkt 5;
• rozpoznaje problemy spo³eczne swojej spo³ecznoœci lokalnej (np. wynikaj¹ce z sytuacji demograficznej, gospodarczej, infrastrukturalnej); formu³uje s¹dy dotycz¹ce tych
problemów – dzia³ VI pkt 6.
ROZDZIA£ 3. MA£E OJCZYZNY I WSPÓLNE PAÑSTWO
Uczennica/uczeñ bêdzie szukaæ odpowiedzi na pytania:
• Jak dzia³a samorz¹d lokalny?
• Co to jest ma³a ojczyzna?
• Jaka jest gmina i wspólnota lokalna, do której nale¿ysz?
• Jak mo¿na promowaæ swoj¹ gminê i region?
• Jak powo³uje siê w³adze gminy i jakie maj¹ one uprawnienia?
• Co to jest naród?
• Co wynika z faktu, ¿e naród i pañstwo to nie to samo?
• Sk¹d bior¹ siê i w czym przeszkadzaj¹ stereotypy narodowe?
• Jakie mniejszoœci narodowe i etniczne ¿yj¹ w Polsce?
• Jakie szczególne prawa przys³uguj¹ mniejszoœciom?
• Co to znaczy byæ patriot¹?
• Czym jest patriotyzm i jak rozumiej¹ go dziœ m³odzi ludzie?
• Czym ró¿ni siê patriotyzm od nacjonalizmu?
• Czy nacjonalizm mo¿e byæ groŸny?
• Jakie by³y przyczyny zag³ady ¯ydów podczas II wojny œwiatowej?
• Czy we wspó³czesnym œwiecie wci¹¿ istnieje szowinizm?
1. To¿samoœci lokalne i regionalne
Po reformie samorz¹dowej z 1990 roku gmina, która w PRL-u by³a tylko jednostk¹
podzia³u terytorialnego pañstwa, sta³a siê, wyposa¿on¹ w osobowoœæ prawn¹, wspólnot¹
ludzi zamieszkuj¹cych wyodrêbniony obszar. We wspó³czesnej Polsce dzia³ania w³adz samorz¹dowych s¹ wysoko oceniane przez obywateli, a równoczeœnie stanowi¹ wype³nienie
konstytucyjnych zasad pomocniczoœci i decentralizacji pañstwa. Na zajêciach uczniowie
zapoznaj¹ siê ze struktur¹ samorz¹du terytorialnego oraz ucz¹ siê o zadaniach w³adz
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Rozpoznaj¹ problemy spo³eczne swojej spo³ecznoœci lokalnej wynikaj¹ce z sytuacji demograficznej, gospodarczej b¹dŸ infrastrukturalnej
oraz formu³uj¹ s¹dy dotycz¹ce tych problemów. Przygl¹daj¹ siê równie¿ swojej gminie
jako „ma³ej ojczyŸnie”, czyli przestrzeni sk³adaj¹cej siê z miejsc bliskich i dobrze znanych.
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Zajêcia maj¹ zachêciæ do pog³êbiania wiêzi z miejscem, w którym ¿yj¹; uczniowie m.in.
opracowuj¹ folder promuj¹cy swoj¹ gminê.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci
z jego dziejów; lokalizuje w³asne województwo i powiaty wchodz¹ce w jego sk³ad
oraz pozosta³e województwa – dzia³ VI pkt 1;
• przedstawia tradycje i zwyczaje swojej spo³ecznoœci regionalnej – dzia³ VI pkt 5;
• rozpoznaje problemy spo³eczne swojej spo³ecznoœci lokalnej (np. wynikaj¹ce z sytuacji demograficznej, gospodarczej, infrastrukturalnej); formu³uje s¹dy dotycz¹ce tych
problemów – dzia³ VI pkt 6.
2. Naród i pañstwo
Powstanie wspólnoty narodowej jest jednym z najbardziej znacz¹cych przejawów
¿ycia zbiorowego. Zajêcia pokazuj¹, jakie czynniki (np. wiêŸ jêzykowa, terytorialna i kulturowa) wp³ywaj¹ na kszta³towanie siê to¿samoœci narodowej. Uczniowie rozwa¿aj¹ tak¿e,
czym siê ró¿ni narodowoœæ od obywatelstwa i jakie mo¿e to rodziæ konsekwencje. Przygl¹daj¹ siê Polakom na emigracji – dowiaduj¹ siê, czym jest Polonia, i poznaj¹ najwiêksze
jej skupiska na œwiecie. Poszukuj¹ Ÿróde³ stereotypów narodowych oraz zastanawiaj¹ siê,
jak utrudniaj¹ one relacje miêdzy przedstawicielami ró¿nych narodów.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wyjaœnia, co oznacza byæ Polakiem lub cz³onkiem innej wspólnoty narodowej/etnicznej
oraz co ³¹czy cz³owieka z ojczyzn¹ – Polsk¹; przedstawia te wiêzi na w³asnym przyk³adzie – dzia³ VIII pkt 1;
• wyjaœnia, czym obywatelstwo ró¿ni siê od narodowoœci; przedstawia warunki nabycia
obywatelstwa polskiego z mocy prawa i wymienia inne formy uznania za obywatela
polskiego oraz nadania obywatelstwa polskiego; wymienia konstytucyjne obowi¹zki
obywatela – dzia³ VIII pkt 2;
• uzasadnia, ¿e mo¿na pogodziæ ró¿ne to¿samoœci spo³eczno-kulturowe (regionaln¹,
narodow¹/ etniczn¹, pañstwow¹/ obywatelsk¹, europejsk¹) – dzia³ VIII pkt 5.
3. Mniejszoœci narodowe w Polsce
Uczniowie dowiaduj¹ siê, czym s¹ – w œwietle polskiego prawa – mniejszoœci narodowe i etniczne, oraz poznaj¹ grupy narodowoœciowe zamieszkuj¹ce Polskê. Dyskutuj¹
o regulacjach prawnych i codziennym stosunku do mniejszoœci narodowych. Prze³amywanie stereotypów i kszta³towanie postawy szacunku wobec mniejszoœci narodowych to
równie¿ wa¿ne w¹tki lekcji. Uczniowie zastanawiaj¹ siê tak¿e nad wk³adem, jaki wnios³y
mniejszoœci narodowe do dziedzictwa kulturowego ich regionu i Polski, oraz przygotowuj¹
siê do realizacji projektu zak³adaj¹cego pog³êbienie wiedzy na temat jednej z mniejszoœci
mieszkaj¹cych w ich okolicy.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia mieszkaj¹ce w Polsce mniejszoœci narodowe i etniczne, grupê pos³uguj¹c¹ siê jêzykiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodŸców) i lokalizuje
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miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucj¹ Rzeczypospolitej
Polskiej – prawa przys³uguj¹ce etnicznym grupom mniejszoœciowym – dzia³ VIII pkt 4;
• uzasadnia, ¿e mo¿na pogodziæ ró¿ne to¿samoœci spo³eczno-kulturowe (regionaln¹,
narodow¹/ etniczn¹, pañstwow¹/ obywatelsk¹, europejsk¹); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebê przeciwstawiania siê tym zjawiskom – dzia³ VIII pkt 5.
4. Co to znaczy byæ patriot¹?
„Ojczyzna moja wolna, wolna, wiêc zrzucam z ramion p³aszcz Konrada” – pisa³ poeta
po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê w 1918 roku. Czy znaczy to jednak, ¿e niepodleg³oœæ nie zwalnia z patriotyzmu i okazywania szacunku ojczyŸnie i jej symbolom?
Zajêcia zachêcaj¹ do zastanowienia siê nad tym, czym dzisiaj jest i czym powinien byæ patriotyzm. Ponadto uczniowie dowiaduj¹ siê, czym ró¿ni¹ siê od patriotyzmu nacjonalizm
i szowinizm. Lekcja ma te¿ u³atwiæ uczniom zrozumienie, czym s¹ wspólnoty kulturowe:
lokalne (ma³a ojczyzna) oraz regionalne, i zachêciæ ich do szukania œladów to¿samoœci
regionalnej w swoim otoczeniu.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wyjaœnia, co oznacza byæ Polakiem lub cz³onkiem innej wspólnoty narodowej/etnicznej
oraz co ³¹czy cz³owieka z ojczyzn¹ – Polsk¹; przedstawia te wiêzi na w³asnym przyk³adzie – dzia³ VIII pkt 1;
• analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaœnia, czym powinna przejawiaæ siê
postawa patriotyczna m³odego i doros³ego cz³owieka – dzia³ VIII pkt 3;
• uzasadnia, ¿e mo¿na pogodziæ ró¿ne to¿samoœci spo³eczno-kulturowe (regionaln¹,
narodow¹/ etniczn¹, pañstwow¹/ obywatelsk¹, europejsk¹); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebê przeciwstawiania siê tym zjawiskom – dzia³ VIII pkt 5.
5. Cieñ Zag³ady
Mieszkaj¹cy w Europie ¯ydzi czêsto w przesz³oœci budzili wrogoœæ, stawali siê te¿ ofiarami przemeldowañ i pogromów. Zag³ada ¯ydów podczas II wojny œwiatowej dobitnie
œwiadczy o tym, jak przera¿aj¹ce mog¹ byæ skutki antysemityzmu i nienawiœci miêdzy
narodami. Podczas zajêæ uczniowie nie tylko dowiaduj¹ siê o tragicznym losie ¯ydów
w czasie wojny, ale tak¿e zastanawiaj¹ siê, dlaczego dosz³o do Holokaustu. Lekcja pozwala im zrozumieæ, czemu skrajny nacjonalizm mo¿e nadal byæ groŸny – s³u¿y temu nie
tylko ocena antysemityzmu, uczniowie poznaj¹ tak¿e wybrane przyk³ady zbrodni przeciw
ludzkoœci dokonanych przez szowinistów w XX i XXI wieku (np. w by³ej Jugos³awii).
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• uzasadnia, ¿e mo¿na pogodziæ ró¿ne to¿samoœci spo³eczno-kulturowe (regionaln¹,
narodow¹/ etniczn¹, pañstwow¹/ obywatelsk¹, europejsk¹); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebê przeciwstawiania siê tym zjawiskom – dzia³ VIII pkt 5.
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ROZDZIA£ 4. PRAWA CZ£OWIEKA, TWOJE PRAWA
Uczennica/uczeñ bêdzie szukaæ odpowiedzi na pytania:
• Co to s¹ prawa i wolnoœci oraz komu przys³uguj¹?
• Jakie prawa i wolnoœci gwarantuje Konstytucja RP?
• Co to znaczy, ¿e Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym?
• Jakie dokumenty wyznaczaj¹ historiê praw cz³owieka?
• Kto narusza prawa cz³owieka i jakie s¹ procedury ich ochrony?
• Jakie organy stoj¹ na stra¿y praw i wolnoœci w Polsce?
• Jak organizacje pozarz¹dowe chroni¹ prawa cz³owieka?
• Jakie prawa maj¹ dzieci?
• Jak swoich praw mog¹ broniæ uczennice i uczniowie?
• Sk¹d siê bierze przemoc i jak jej przeciwdzia³aæ?
• Co to jest cyberprzemoc i jak siê przed ni¹ broniæ?
• Jaka jest sytuacja prawna m³odych ludzi w Polsce?
1. Prawo i rz¹dy prawa
W demokratycznym pañstwie w³adze nie stoj¹ ponad prawem, lecz s¹ mu podporz¹dkowane. Wœród wszystkich zasad reguluj¹cych ¿ycie spo³eczne normy prawne maj¹
charakter szczególny. S¹ ustanawiane przez organy pañstwa i usankcjonowane przymusem pañstwowym. Prawo chroni obywateli przed samowol¹ w³adz, a spo³eczeñstwo
przed samowol¹ jednostek. Podczas zajêæ uczniowie zastanawiaj¹ siê, co to znaczy, ¿e
Polska jest demokratycznym pañstwem prawa. Wyszukuj¹ i analizuj¹ prawa i wolnoœci
cz³owieka i obywatela zagwarantowane w Konstytucji RP i zastanawiaj¹ siê, jak prawa
i wolnoœci polityczne zapewniaj¹ wp³yw na ¿ycie publiczne.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wykazuje ró¿nice miêdzy prawami a wolnoœciami cz³owieka; wymienia prawa i wolnoœci osobiste zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – dzia³ IV pkt 2;
• wymienia prawa i wolnoœci polityczne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
wykazuje, ¿e dziêki nim cz³owiek mo¿e mieæ wp³yw na ¿ycie publiczne – dzia³ IV pkt 5.
2. O prawach przyrodzonych
Lekcja pokazuje, jak rodzi³a siê wspó³czesna koncepcja praw cz³owieka. Dopiero
w koñcu XVIII wieku powsta³y w kilku pañstwach dokumenty gwarantuj¹ce prawa równe
dla wszystkich. Z czasem zaczê³y pojawiaæ siê dokumenty prawa miêdzynarodowego dotycz¹ce praw cz³owieka. Obok praw osobistych i politycznych zaczêto w nich zapisywaæ
równie¿ prawa ekonomiczne, socjalne, kulturalne, a nawet prawa narodów. Wspó³czeœnie
prawa i wolnoœci chronione s¹ przez prawo pañstwowe, prawo miêdzynarodowe, a nad
ich przestrzeganiem czuwaj¹ liczne organizacje rz¹dowe i pozarz¹dowe. Podczas lekcji
uczniowie poznaj¹ najwa¿niejsze dokumenty dotycz¹ce praw cz³owieka oraz analizuj¹
sformu³owania Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• uzasadnia, ¿e godnoœæ cz³owieka jest podstaw¹ ró¿nych systemów moralnych; wyjaœnia, ¿e jest ona Ÿród³em powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych i niezby-
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walnych wolnoœci i praw cz³owieka; analizuje sformu³owania preambu³y Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka – dzia³ IV pkt 1.
3. Na stra¿y wolnoœci i praw
Pomimo istnienia wielu konwencji i deklaracji kodyfikuj¹cych prawa i wolnoœci cz³owieka w wielu krajach na œwiecie s¹ one wci¹¿ ³amane b¹dŸ naruszane. Podczas zajêæ
uczniowie zapoznaj¹ siê z organami w Polsce, które stoj¹ na stra¿y wolnoœci i praw,
oraz ich kompetencjami. Dowiaduj¹ siê, jak pracuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Zastanawiaj¹ siê te¿ nad dzia³alnoœci¹ organizacji pozarz¹dowych na rzecz ochrony praw
cz³owieka. Czy mog¹ one skutecznie przeciwstawiæ siê ich ³amaniu?
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wykazuje, ¿e prawa cz³owieka musz¹ byæ chronione; wyjaœnia rolê Rzecznika Praw
Obywatelskich i podaje przyk³ady jego dzia³añ – dzia³ IV pkt 6;
• przedstawia przyk³ady dzia³añ organizacji pozarz¹dowych na rzecz ochrony praw
cz³owieka; uzasadnia potrzebê przeciwstawiania siê zjawiskom braku tolerancji wobec
ró¿nych mniejszoœci – dzia³ IV pkt 7;
• podaje przyk³ady dzia³añ Rzecznika Praw Dziecka; przedstawia cele dzia³alnoœci Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – dzia³ IV pkt 4;
4. Jakie prawa maj¹ dzieci?
Prawa i wolnoœci przys³uguj¹ wszystkim, a wiêc tak¿e dzieciom. Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych uchwali³o Konwencjê o Prawach Dziecka, dokument zawieraj¹cy
zapis podstawowych praw dzieci. Polska równie¿ ratyfikowa³a tê konwencjê. Uczniowie
poznaj¹ na zajêciach prawa dzieci i analizuj¹ przepisy Konwencji o Prawach Dziecka.
Dowiedz¹ siê tak¿e, jakie krajowe i miêdzynarodowe instytucje mog¹ dzieciom pomóc,
kiedy ³amane s¹ ich prawa, poznaj¹ cele dzia³alnoœci Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. Lekcja ma im te¿ uœwiadomiæ – na podstawie dokumentów prawa
miêdzynarodowego, polskiego prawa oœwiatowego oraz innych Ÿróde³, w tym statutów
i regulaminów szkolnych – jakie prawa i wolnoœci przys³uguj¹ uczniom. Uczniowie analizuj¹ konkretne przypadki naruszania praw i zastanawiaj¹ siê, jak w takich sytuacjach
mo¿na siê zachowaæ.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia prawa dzieci i analizuje przepisy Konwencji o prawach dziecka – dzia³ IV
pkt 3;
• podaje przyk³ady dzia³añ Rzecznika Praw Dziecka; przedstawia cele dzia³alnoœci Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – dzia³ IV pkt 4;
• wymienia prawa i obowi¹zki ucznia; rozpoznaje przypadki naruszania praw uczniów
oraz pracowników szko³y; przedstawia sposoby dochodzenia praw, które zosta³y naruszone – dzia³ III pkt 3.
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5. O przemocy i odpowiedzialnoœci
Przemoc w szkole bywa zazwyczaj niedostrzegana. I to nie tylko wtedy, kiedy np.
gdzieœ w szatni czy na boisku uczeñ ze starszej klasy bije lub popycha m³odszego kolegê
i nie ma œwiadków ca³ego zajœcia. Jesteœmy œlepi na przemoc, gdy dzieje siê na naszych
oczach, i nie dostrzegamy jej konsekwencji. Uczniowie dowiaduj¹ siê podczas lekcji,
po czym poznaæ przemoc i jak jej mo¿na przeciwdzia³aæ. Zastanawiaj¹ siê te¿, jakie
zachowania s¹ naruszeniem prawa. Co grozi nieletniemu przestêpcy? Co mo¿e, a czego
nie mo¿e policja?
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• rozpoznaje zachowania zwi¹zane z przemoc¹ fizyczn¹ i psychiczn¹, w tym werbaln¹,
wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które nale¿y powiadomiæ w takich
sytuacjach – dzia³ V pkt 1;
• przedstawia korzyœci i zagro¿enia wynikaj¹ce z korzystania z zasobów internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaœnia, jak nale¿y na ni¹ reagowaæ – dzia³ V
pkt 2;
• wyjaœnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadaj¹ za pope³nienie wykroczeñ i przestêpstw – dzia³ V pkt 3;
• przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych s³u¿b porz¹dkowych
oraz swoje prawa w kontakcie z tymi s³u¿bami – dzia³ V pkt 4.

ROZDZIA£ 5. NASZ SAMORZ¥D LOKALNY
Uczennica/uczeñ bêdzie szukaæ odpowiedzi na pytania:
• Jak dzia³a samorz¹d lokalny?
• Jaka jest gmina, w której mieszkacie, i wspólnota lokalna, do której nale¿ycie?
• Do jakiego powiatu i województwa nale¿y?
• Jakie s¹ dzieje i tradycje twojej gminy oraz regionu?
• Jak powo³uje siê organy w³adz gminy i jakie maj¹ one uprawnienia?
• Jakie sprawy mo¿na za³atwiæ w urzêdzie gminy?
• Jak wype³nia siê druki urzêdowe?
• Jakie s¹ g³ówne przychody i wydatki gminy?
• Jak obywatele mog¹ wp³ywaæ na decyzje organów w³adz samorz¹dowych?
• Jakie problemy spo³eczne wystêpuj¹ w waszej spo³ecznoœci lokalnej?
1. Jakie s¹ zadania samorz¹du lokalnego?
To, jak wygl¹da nasze ¿ycie codzienne (np. dojazd do szko³y czy pracy, czystoœæ ulic
i œrodowiska, miejsca rozrywki i rekreacji), w du¿ej mierze zale¿y od tego, jak funkcjonuje samorz¹d w gminie. Podczas zajêæ uczniowie dowiaduj¹ siê, jak dzia³a gmina – co
stanowi jej maj¹tek, za co jest odpowiedzialny samorz¹d gminy, jakie zadania realizuje.
Poznaj¹ zadania w³asne i zlecone samorz¹du oraz przygotowuj¹ siê do przeprowadzenia
wœród mieszkañców swojej miejscowoœci badania ankietowego, które pomo¿e im oceniæ
sposób realizowania tych zadañ przez w³adze gminy. Na przyk³adzie poznaj¹ równie¿
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typow¹ strukturê dochodów i wydatków polskiej gminy oraz jak rada gminy podejmuje
decyzjê w sprawie bud¿etu. Lekcja ponadto zachêca do przyjrzenia siê polityce bud¿etowej w³asnej gminy pod k¹tem pozyskiwania funduszy unijnych – uczniowie sprawdzaj¹,
jakie projekty czy dzia³ania w ich okolicy s¹ finansowane przez Uniê Europejsk¹.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia zadania samorz¹du gminnego; przedstawia g³ówne Ÿród³a przychodów
i kierunki wydatków w bud¿ecie gminy – dzia³ VI pkt 1;
• wymienia organy stanowi¹ce i wykonawcze w gminie (mieœcie/dzielnicy); przedstawia,
jak s¹ one wybierane i jak mog¹ zostaæ odwo³ane; podaje uprawnienia tych organów
– dzia³ VI pkt 3.
2. Z wizyt¹ w urzêdzie gminy, powiatu i urzêdzie marsza³kowskim
Edukacja obywatelska nie mo¿e sprowadzaæ siê jedynie do przekazywania informacji
na temat pañstwa czy samorz¹du. Musi obejmowaæ tak¿e rzeczy bardziej przyziemne
– chocia¿by rozwijaæ umiejêtnoœci przydatne podczas za³atwiania konkretnych spraw
¿yciowych w urzêdach. Lekcja zapoznaje uczniów z zadaniami, których realizacj¹ zajmuje
siê urz¹d gminy (poszczególne jego wydzia³y), oraz z obowi¹zkami urzêdników wobec
obywateli. Uczniowie maj¹ te¿ okazjê przeæwiczyæ pisanie listu do radnego w wa¿nej
dla mieszkañców sprawie oraz wype³nianie wniosku o wydanie tymczasowego dowodu
osobistego.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• przedstawia, jak zorganizowany jest urz¹d gminy (miasta/dzielnicy); podaje, w jakim wydziale mo¿na za³atwiæ wybrane sprawy; przedstawia mo¿liwoœci za³atwienia
spraw poprzez e-urz¹d; pos³uguje siê formularzami urzêdowymi – wype³nia wniosek
o wydanie tymczasowego dowodu osobistego – dzia³ VI pkt .2;
• podaje, w jakim wydziale starostwa powiatowego mo¿na za³atwiæ wybrane sprawy;
pos³uguje siê formularzami urzêdowymi – wype³nia wniosek o paszport (delegatura
urzêdu wojewódzkiego) – dzia³ VII pkt 3.
3. Kto rz¹dzi w gminie, powiecie, województwie?
Mieszkañcy gminy maja prawo do bezpoœredniego i wy³¹cznego rozstrzygania o jej
sprawach, w tym do decydowania o sk³adzie rady gminy (b¹dŸ rady miejskiej), a tak¿e
o wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jako najwa¿niejszych organów w³adzy
lokalnej. Podczas zajêæ uczniowie zapoznaj¹ siê z organami gminy, ich kompetencjami
oraz ze sposobem wy³aniania rady gminy. Dowiaduj¹ siê te¿, na czym polega praca
radnych, dlaczego warto kontrolowaæ dzia³ania wybranych przedstawicieli gminy i jak
to robiæ. Ponadto poznaj¹ sposób, w jaki s¹ wybierane w³adze gmin oraz samorz¹du
powiatowego i wojewódzkiego i analizuj¹ has³a wyborcze.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia organy stanowi¹ce i wykonawcze w gminie (mieœcie/dzielnicy); przedstawia,
jak s¹ one wybierane i jak mog¹ zostaæ odwo³ane; podaje uprawnienia tych organów
– dzia³ VI pkt 3;
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• podaje, kto pe³ni funkcje wójta/burmistrza/prezydenta miasta i przewodnicz¹cego
rady gminy/miasta; znajduje w mediach lokalnych informacje na temat publicznych
dzia³añ osób pe³ni¹cych funkcje w organach samorz¹du terytorialnego – dzia³ VI
pkt 4;
• wymienia zadania samorz¹du powiatowego i województwa – dzia³ VII pkt 2.

ROZDZIA£ 6. AKTYWNOŒÆ OBYWATELSKA
Uczennica/uczeñ bêdzie szukaæ odpowiedzi na pytania:
• Obywatel – kto to taki?
• Jak obywatele uczestnicz¹ w ¿yciu publicznym?
• Po co i jak zak³ada siê stowarzyszenie?
• Jakie organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ w waszej okolicy i regionie?
• Czym zajmuj¹ siê zwi¹zki zawodowe?
• Jakie postawy obywatelskie naszych przodków warto naœladowaæ?
• Czy mass media to rzeczywiœcie czwarta w³adza?
• Jakie funkcje pe³ni¹ media we wspó³czesnej demokracji?
• Co to jest i jak siê tworzy opinia publiczna?
• Kto, po co i jak bada, co s¹dz¹ ludzie o ¿yciu publicznym?
• Jak odró¿niæ komentarz od informacji?
• Jak¹ rolê we wspó³czesnym œwiecie odgrywaj¹ reklamy i jak nie daæ siê im zwieœæ?
• Jakie znaczenie maj¹ i jak funkcjonuj¹ media spo³ecznoœciowe?
• Co to s¹ „fake news” i jak mog¹ wp³ywaæ na zachowania obywateli?
1. Obywatel – kto to taki?
Bycie obywatelem pañstwa oznacza posiadanie okreœlonych praw i obowi¹zków,
w tym prawa do uczestniczenia w wyborze osób sprawuj¹cych w³adzê w pañstwie.
Jednak rzeczywisty wp³yw na przebieg spraw zale¿y przede wszystkim od postawy obywatelskiej ka¿dego z nas, czyli poczucia odpowiedzialnoœci za pañstwo rozumiane jako
dobro wspólne. Na zajêciach uczniowie nie tylko dowiaduj¹ siê, jak zostaje siê obywatelem w sensie formalnym oraz jakie obowi¹zki maj¹ polscy obywatele. Zastanawiaj¹ siê te¿,
jakie cechy i umiejêtnoœci powinien posiadaæ dobry obywatel i dobra obywatelka i jaki po¿ytek przynosi zaanga¿owanie siê w sprawy publiczne. Poznaj¹ utrwalone w XX-wiecznej
historii Polski wzory aktywnoœci obywatelskiej oraz znaczenie cnót i postaw obywatelskich
we wspó³czesnoœci.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialnoœæ, troska o dobro wspólne, aktywnoœæ,
przedsiêbiorczoœæ, solidarnoœæ, roztropnoœæ, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje,
odwo³uj¹c siê do dzia³añ wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla
po¿ytku publicznego – dzia³ IX pkt 1.
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2. Jak obywatele uczestnicz¹ w ¿yciu publicznym?
Podstaw¹ demokracji jest uczestnictwo obywateli w ¿yciu publicznym. Mo¿e ono wyra¿aæ siê poprzez udzia³ w wyborach, sprawowanie w³adzy na wszystkich szczeblach,
poparcie dla dzia³añ rz¹dz¹cych lub ró¿ne formy protestu, indywidualne tworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego (np. zak³adanie stowarzyszeñ), dzia³ania jednorazowe i d³ugofalowe, lokalne i obejmuj¹ce ca³e spo³eczeñstwo. Wielu ludzi jednak uwa¿a, ¿e nie ma
wp³ywu na to, co siê wokó³ nich dzieje – uczniowie dowiaduj¹ siê, dlaczego tak jest, oraz
maj¹ okazjê przekonaæ siê, jak wiele mog¹ zdzia³aæ obywatele na poziomie lokalnym,
krajowym, europejskim i globalnym. Szukaj¹ te¿ odpowiedzi na pytanie, jak m³odzi ludzie
mog¹ wp³ywaæ na decyzje przedstawicieli w³adzy i ¿ycie publiczne.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• przedstawia cele i przyk³ady dzia³ania organizacji spo³ecznych skupiaj¹cych m³odych
ludzi w Polsce; wyjaœnia ideê wolontariatu i przedstawia formy dzia³alnoœci wolontariuszy – dzia³ IX pkt 3;
• uzasadnia potrzebê przestrzegania zasad etycznych w ¿yciu publicznym; rozpoznaje
przejawy ich ³amania i podaje skutki takich dzia³añ – dzia³ IX pkt 5.
3. Stowarzyszenie – razem raŸniej
Stowarzyszenia s¹ wa¿nym elementem ¿ycia publicznego – to od nich w du¿ym stopniu zale¿y jego jakoœæ. Wolnoœæ stowarzyszania siê pozwala ludziom zorganizowaæ siê na
rzecz wspólnego dzia³ania, a tak¿e po prostu poznaæ siê i zaprzyjaŸniæ. Stowarzyszenie to
miejsce, w którym doskonali siê umiejêtnoœci i kszta³tuje postawy obywatelskie. Uczniowie
dowiaduj¹ siê, jakie warunki trzeba spe³niæ, by za³o¿yæ stowarzyszenie, i zapoznaj¹ siê
z formami dzia³ania wybranych stowarzyszeñ. Poznaj¹ tak¿e cele zak³adania zwi¹zków
zawodowych, ich podstawowe zadania i sposoby dzia³ania.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• przedstawia cele i formy dzia³añ organizacji pozarz¹dowych aktywnych w spo³ecznoœci lokalnej i regionie; wykazuje, ¿e dzia³alnoœæ tego typu prowadzi do realizacji
ró¿norodnych potrzeb – dzia³ IX pkt 2;
• przedstawia formy wp³ywania obywateli na decyzje w³adz samorz¹dowych, przyk³ady
realizacji lokalnych inicjatyw mieszkañców finansowanych z bud¿etów obywatelskich
oraz przedsiêwziêæ podejmowanych przez m³odzie¿owe rady gminy/miasta – dzia³ IX
pkt 3;
• uzasadnia potrzebê przestrzegania zasad etycznych w ¿yciu publicznym; rozpoznaje
przejawy ich ³amania i podaje skutki takich dzia³añ – dzia³ IX pkt 5.
4. Opinia, z któr¹ trzeba siê liczyæ
Opinia publiczna to wyra¿one publicznie pogl¹dy znacz¹cej czêœci obywateli w konkretnych sprawach publicznych. W demokracji opinia publiczna w du¿ym stopniu wp³ywa
na decyzje podejmowane przez rz¹dz¹cych, mo¿e nawet doprowadziæ do odsuniêcia ich
od w³adzy. Wiedzê o pogl¹dach obywateli czerpiemy miêdzy innymi z badañ opinii publicznej, takich jak sonda¿e, sondy uliczne i telefoniczne, a tak¿e z g³osów ujawniaj¹cych
siê w debacie publicznej (np. artyku³y prasowe, listy do redakcji). Uczniowie zastanawiaj¹
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siê, dlaczego opinia publiczna odgrywa w demokracji tak wielk¹ rolê, poznaj¹ metody
badania pogl¹dów obywateli oraz sposoby ich graficznej prezentacji. Ucz¹ siê te¿, jak
odczytywaæ i interpretowaæ wyniki sonda¿y.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• przedstawia funkcje i rodzaje œrodków masowego przekazu; wyjaœnia znaczenie œrodków masowego przekazu dla wolnoœci s³owa – dzia³ X pkt 1;
• wykazuje znaczenie opinii publicznej; znajduje w internecie komunikaty z badañ opinii
publicznej oraz odczytuje i interpretuje proste wyniki takich badañ – dzia³ X pkt 5.
5. Œrodki masowego przekazu – czwarta w³adza?
Œrodki masowego przekazu uznaje siê czêsto za jeden z filarów demokracji. Oprócz
podstawowej roli, jak¹ jest informowanie spo³eczeñstwa, maj¹ one tak¿e inne zadania –
wp³ywaj¹ na opiniê publiczn¹, zwiêkszaj¹ mo¿liwoœci kontrolowania instytucji i osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Dziêki pluralizmowi mediów obywatele mog¹ uzyskaæ wszechstronn¹ informacjê na dany temat. Wymaga to jednak umiejêtnoœci sprawnego poruszania siê w „g¹szczu” wiadomoœci. Na lekcji uczniowie porównuj¹ informacje na ten sam
temat zawarte w ró¿nych gazetach, próbuj¹ oceniaæ ich wiarygodnoœæ i odró¿niaæ informacje o faktach od opinii i komentarzy. Ponadto zapoznaj¹ siê z ró¿nymi technikami
perswazyjnymi stosowanymi przez twórców reklam, analizuj¹ przyk³ady reklam i ucz¹ siê
ich krytycznego odbioru.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• przedstawia funkcje i rodzaje œrodków masowego przekazu; wyjaœnia znaczenie œrodków masowego przekazu dla wolnoœci s³owa – dzia³ X pkt 1;
• znajduje w mediach wiadomoœci na wskazany temat; odró¿nia informacje o faktach
od komentarzy i opinii; wyjaœnia, na czym powinna polegaæ rzetelnoœæ dziennikarzy
– dzia³ X pkt 2;
• wskazuje cele kampanii spo³ecznych; analizuje materia³y z wybranej kampanii tego
rodzaju – dzia³ X pkt 4;
• przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy – dzia³
X pkt 3.
6. Inwazja „fejków”
Powiada siê niekiedy, ¿e jesteœmy tym, co jemy. Skoro tak, to warto zastanowiæ siê,
jakimi informacjami siê od¿ywiamy. Jedne s¹ po¿ywne, inne bezwartoœciowe, s¹ takie,
których spo¿ywanie daje przyjemnoœæ, ale zaraz potem powoduje md³oœci, a niektóre s¹
wrêcz truj¹ce. Do tych ostatnich zaliczamy tzw. „fake news”, czyli fa³szywe informacje
wytworzone w z³ej wierze. Uczniowie na lekcji œledz¹, jak rozprzestrzeniaj¹ siê fa³szywe
wiadomoœci i jaki wp³yw maj¹ na zachowania obywateli. Bior¹ udzia³ w dyskusji w klasie,
co zrobiæ, by nie staæ siê ofiar¹ „fejkowania” w mediach i nie ulegaæ propagandzie.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• znajduje w mediach wiadomoœci na wskazany temat; odró¿nia informacje o faktach
od komentarzy i opinii; wyjaœnia, na czym powinna polegaæ rzetelnoœæ dziennikarzy
– dzia³ X pkt 2.
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Rozdzia³ 7. PAÑSTWO DEMOKRATYCZNE
Uczennica/uczeñ bêdzie szukaæ odpowiedzi na pytania:
• W czym przejawiaj¹ siê zasady suwerennoœci i przedstawicielstwa?
• Jakie znaczenie ma konstytucja i jakie s¹ kompetencje Trybuna³u Konstytucyjnego?
• Na czym polega i jakie ma znaczenie trójpodzia³ w³adzy?
• Jakie s¹ regu³y wyboru i dzia³ania polskiego parlamentu?
• Na czym polega pluralizm polityczny w RP?
• Jak powstaj¹ ustawy?
• Czym siê zajmuj¹ prezydent i rz¹d, czyli organy w³adzy wykonawczej?
• Co to znaczy, ¿e w Polsce mamy republikañsk¹ formê pañstwa?
• Jak powo³uje siê w Polsce rz¹d?
• W jaki sposób decyzje rz¹du wp³ywaj¹ na ¿ycie obywateli?
• Jak¹ rolê odgrywaj¹ i jak dzia³aj¹ s¹dy powszechne i administracyjne?
• Dlaczego sêdziowie powinni byæ niezawiœli i niezale¿ni?
• Jakie inne organy stoj¹ na stra¿y prawa?
1. Ró¿ne oblicza pañstwa
Pañstwa ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ przede wszystkim zasadami sprawowania w³adzy,
form¹ rz¹dów oraz ustrojem ekonomicznym. Na lekcji uczniowie dowiaduj¹ siê, jakie s¹
Ÿród³a w³adzy, co to jest pañstwo i jakie pe³ni funkcje. Poznaj¹ zasady funkcjonowania
pañstwa demokratycznego i porównuj¹ je z tymi, które obowi¹zuj¹ w pañstwach totalitarnych i autorytarnych. Zastanawiaj¹ siê, jak ustrój wp³ywa na ¿ycie codzienne obywateli.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia podstawowe cechy i funkcje pañstwa; wyjaœnia, czym zajmuje siê w³adza
pañstwowa – dzia³ XI pkt 1.
2. Demokracja – co to takiego?
Wspó³czesna demokracja opiera siê na wspó³istnieniu kilku fundamentalnych idei:
rz¹du ograniczonego, pañstwa prawa i ochrony uprawnieñ jednostek. Ta specyficzna
forma demokracji jest nazywana demokracj¹ konstytucyjn¹ lub liberaln¹. Na zajêciach
uczniowie dowiaduj¹ siê, jak rozró¿niaæ podstawowe odmiany demokracji – np. demokracjê bezpoœredni¹ i przedstawicielsk¹, demokracjê wyborcz¹ i liberaln¹. Poznaj¹ zasady
wiêkszoœci, pluralizmu i poszanowania praw mniejszoœci. Zastanawiaj¹ siê te¿, jak¹ rolê
w demokratycznym pañstwie odgrywaj¹ prawa cz³owieka.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wyjaœnia zasadê suwerennoœci narodu; przedstawia sprawy, które mog¹ byæ poddane
pod referendum; wymienia referenda ogólnokrajowe, których wyniki by³y wi¹¿¹ce,
oraz referenda lokalne we w³asnej spo³ecznoœci, które by³y wa¿ne – dzia³ XI pkt 2;
• wyjaœnia zasadê przedstawicielstwa (demokracji poœredniej); przedstawia zasady wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady dzia³ania i najwa¿niejsze kompetencje izb parlamentu – dzia³ XI pkt 3;
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• uzasadnia, ¿e godnoœæ cz³owieka jest podstaw¹ ró¿nych systemów moralnych; wyjaœnia, ¿e jest ona Ÿród³em powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych i niezbywalnych wolnoœci i praw cz³owieka; analizuje sformu³owania preambu³y Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka –dzia³ IV pkt 1.
3. Rola konstytucji w pañstwie
Najwa¿niejszym aktem prawnym w demokratycznym pañstwie jest konstytucja,
zwana te¿ ustaw¹ zasadnicz¹. Mo¿e mieæ formê jednego, zwartego dokumentu lub byæ
zbiorem praw pisanych i niepisanych. Konstytucja okreœla przede wszystkim kompetencje
g³ównych organów w³adzy publicznej w Polsce, definiuje ich wzajemne relacje, opisuje
tak¿e zakres praw, wolnoœci i obowi¹zków obywateli. Na zajêciach uczniowie poznaj¹
najwa¿niejsze funkcje konstytucji, zapoznaj¹ siê równie¿ z Konstytucj¹ RP i ucz¹ z niej
korzystaæ.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wyjaœnia zasadê konstytucjonalizmu; podaje szczególne cechy konstytucji; znajduje
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotycz¹ce wskazanej kwestii; podaje
kompetencje Trybuna³u Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej – dzia³ XI pkt 7;
• analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaœnia, czym powinna przejawiaæ siê
postawa patriotyczna m³odego i doros³ego cz³owieka– dzia³ VIII pkt 3.
4. Zasady ustroju Polski
Ustrój Polski, podobnie jak ka¿dego demokratycznego pañstwa prawa, opiera siê na
szeregu fundamentalnych zasad konstytucyjnych: suwerennoœci narodu, rz¹dach prawa,
pluralizmie, trójpodziale w³adz (w³adza ustawodawcza, wykonawcza i s¹downicza). Podczas zajêæ uczniowie znajduj¹ te zasady w Konstytucji RP, analizuj¹ ich znaczenie oraz
wyszukuj¹ przyk³ady realizacji w ¿yciu publicznym. Przedstawiaj¹ tak¿e sprawy, które
mog¹ byæ poddane pod referendum i wyszukuj¹ przyk³ady referendów ogólnokrajowych
i lokalnych, których wyniki by³y wi¹¿¹ce.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wyjaœnia zasadê trójpodzia³u w³adzy; objaœnia koniecznoœæ poparcia wiêkszoœci sejmowej dla Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (b¹dŸ jej dzia³añ); przedstawia
podstawowe kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; podaje imiona
i nazwiska urzêduj¹cych prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, ¿e decyzje podejmowane w wybranym ministerstwie maj¹ wp³yw na
¿ycie jego rodziny – dzia³ XI pkt 8;
• wyjaœnia zasadê pluralizmu politycznego; wymienia partie polityczne, których przedstawiciele zasiadaj¹ w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach stanowi¹cych
samorz¹du terytorialnego; przedstawia cele dzia³ania partii politycznych oraz wykazuje, ¿e konkuruj¹ one w ¿yciu publicznym; znajduje informacje na temat dzia³añ
wybranej partii (jej struktur regionalnych lub centralnych) – dzia³ XI pkt 4;
• wyjaœnia zasadê pañstwa prawa, w tym zasady niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci
sêdziów; wyjaœnia podzia³ na s¹dy powszechne i administracyjne oraz zasadê dwu-
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instancyjnoœci postêpowania s¹dowego; przedstawia, w jakich sprawach orzeka s¹d
rejonowy – dzia³ XI pkt 6;
• wyjaœnia zasadê suwerennoœci narodu, przedstawia sprawy, które mog¹ byæ poddane
pod referendum; wymienia referenda ogólnokrajowe, których wyniki by³y wi¹¿¹ce,
oraz referenda lokalne we w³asnej spo³ecznoœci, które by³y wa¿ne – dzia³ XI pkt 2.
5. Jak dzia³a parlament?
Parlament jest najwa¿niejsz¹ instytucj¹ demokratycznego pañstwa, jako ¿e zasiadaj¹
w nim reprezentanci obywateli, poprzez których realizowana jest zasada suwerennoœci
narodu. Na zajêciach uczniowie zapoznaj¹ siê ze sposobem, w jaki w Polsce wybierani
s¹ pos³owie i senatorowie, ucz¹ siê tak¿e rozró¿niaæ ordynacjê proporcjonaln¹ i wiêkszoœciow¹. Dowiaduj¹ siê równie¿, w jaki sposób funkcjonuje parlament, jakie s¹ jego
w³adze i zasady organizacji pracy. S¹ informowani o tym, na czym polega inicjatywa ustawodawcza i komu przys³uguje, oraz poznaj¹ drogê, jak¹ musi przebyæ projekt ustawy,
zanim stanie siê obowi¹zuj¹cym prawem. Bior¹ udzia³ w symulacji uchwalania ustawy
i przygotowuj¹ krótkie wyst¹pienie sejmowe w wybranej sprawie.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wyjaœnia zasadê przedstawicielstwa (demokracji poœredniej); przedstawia zasady wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady dzia³ania i najwa¿niejsze kompetencje izb parlamentu – dzia³ XI pkt 3.
6. Prezydent i rz¹d, czyli w³adza wykonawcza w Polsce
Organami w³adzy wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej s¹ prezydent i rz¹d. Prezydent jest najwy¿szym przedstawicielem RP i gwarantem ci¹g³oœci w³adzy pañstwowej.
Rz¹d prowadzi politykê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ oraz kieruje administracj¹ rz¹dow¹.
Systemy sprawowania w³adzy w pañstwach demokratycznych ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od
roli prezydenta i parlamentu (system prezydencki, parlamentarny lub mieszany). Uczniowie poznaj¹ zasady wyboru i g³ówne uprawnienia prezydenta oraz sposób powo³ywania
rz¹du i jego kompetencje, a nastêpnie wyszukuj¹ przyk³ady jego dzia³ania. Poznaj¹ równie¿ strukturê administracji rz¹dowej, dowiaduj¹ siê, jakie cechy powinien posiadaæ jej
pracownik – urzêdnik oraz po co powo³ano w Polsce s³u¿bê cywiln¹.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wyjaœnia zasadê republikañskiej formy rz¹du; przedstawia sposób wyboru i podstawowe kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; znajduje informacje o ¿yciorysie politycznym osób pe³ni¹cych ten urz¹d, które wybrano w wyborach powszechnych, oraz o dzia³aniach urzêduj¹cego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dzia³ XI
pkt 5;
• objaœnia koniecznoœæ poparcia wiêkszoœci sejmowej dla Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (b¹dŸ jej dzia³añ); przedstawia podstawowe kompetencje Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej; podaje imiona i nazwiska urzêduj¹cych prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, ¿e decyzje podejmowane
w wybranym ministerstwie maj¹ wp³yw na ¿ycie jego rodziny – dzia³ XI pkt 8.
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7. Wymierzaj¹c sprawiedliwoœæ
Jednym z filarów demokracji jest niezale¿na w³adza s¹downicza. Podczas lekcji uczniowie dowiaduj¹ siê, jakie s¹ zasady dzia³ania s¹dów (niezawis³oœæ i dwuinstancyjnoœæ),
poznaj¹ sposób ich dzia³ania i hierarchiê. Wa¿n¹ rolê w wymiarze sprawiedliwoœci odgrywaj¹ prokuratura i policja, które zapewniaj¹ obywatelom bezpieczeñstwo i stoj¹ na stra¿y
przestrzegania prawa. Obok s¹dów powszechnych istniej¹ tak¿e specjalne organy kontroluj¹ce dzia³ania w³adz pañstwowych: Trybuna³ Konstytucyjny, Trybuna³ Stanu, Naczelny
S¹d Administracyjny i Najwy¿sza Izba Kontroli. Dzia³a tak¿e Rzecznik Praw Obywatelskich,
który stoi na stra¿y praw i wolnoœci obywateli.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wyjaœnia zasadê pañstwa prawa, w tym zasady niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci
sêdziów; wyjaœnia podzia³ na s¹dy powszechne i administracyjne oraz zasadê dwuinstancyjnoœci postêpowania s¹dowego; przedstawia, w jakich sprawach orzeka s¹d
rejonowy – dzia³ XI pkt 6;
• wyjaœnia zasadê konstytucjonalizmu; podaje szczególne cechy konstytucji; znajduje
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotycz¹ce wskazanej kwestii; podaje
kompetencje Trybuna³u Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej – dzia³ XI pkt 7.
8. Na scenie politycznej
Jedn¹ z najwa¿niejszych zasad konstytucyjnych w pañstwie demokratycznym jest regu³a pluralizmu politycznego, oznaczaj¹ca w praktyce nieskrêpowane dzia³anie partii
politycznych. Partie polityczne to organizacje, których celem jest wp³ywanie na sprawy
pañstwa, dlatego d¹¿¹ one do zdobycia lub utrzymania w³adzy. Podczas zajêæ uczniowie ucz¹ siê odró¿niaæ system dwupartyjny od wielopartyjnego, poznaj¹ system partyjny
w Polsce oraz porównuj¹ go z systemami w innych krajach. Analizuj¹ wspó³czesn¹ polsk¹
scenê polityczn¹ – poznaj¹ ugrupowania obecne w Sejmie i ich czo³owych polityków.
Dowiaduj¹ siê, dlaczego rz¹d tworzy czêsto koalicja kilku partii politycznych oraz jak¹ rolê
w pañstwie demokratycznym odgrywa opozycja. Podczas zajêæ uczniowie uœwiadamiaj¹
sobie tak¿e, ¿e scena polityczna nie jest wolna od ró¿nych nieprawid³owoœci (np. populizmu, mediokracji czy korupcji). Poznaj¹ zjawisko korupcji, jej przyczyny i skutki, oraz ucz¹
siê, jak jej przeciwdzia³aæ we w³asnym œrodowisku.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia partie polityczne, których przedstawiciele zasiadaj¹ w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach stanowi¹cych samorz¹du terytorialnego; przedstawia
cele dzia³ania partii politycznych oraz wykazuje, ¿e konkuruj¹ one w ¿yciu publicznym; znajduje informacje na temat dzia³añ wybranej partii (jej struktur regionalnych
lub centralnych) – dzia³ XI pkt 4.
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Rozdzia³ 8. POLSKA W ŒWIECIE, POLSKA W EUROPIE
Uczennica/uczeñ bêdzie szukaæ odpowiedzi na pytania:
• Jakie s¹ cele i sposoby dzia³ania Organizacji Narodów Zjednoczonych?
• Jakie znaczenie dla Polski ma cz³onkostwo w NATO?
• Jakie s¹ g³ówne kierunki polskiej polityki zagranicznej?
• Dlaczego i jak Europa siê zjednoczy³a?
• Jak funkcjonuje Polska w Unii Europejskiej?
• Jak z funduszy unijnych korzystaj¹ polskie instytucje, firmy i obywatele?
• Jak cz³onkostwo w UE u³atwia pracê i podró¿e?
• Jakie globalne problemy spo³eczne stoj¹ przed wspó³czesnym œwiatem?
• Co mo¿na zrobiæ, by poprawiæ ¿ycie ludzi nimi dotkniêtych?
• Jak nasze codzienne decyzje mog¹ na to wp³yn¹æ?
1. Silna Polska w œwiecie
Po upadku komunizmu Polska przesta³a byæ czêœci¹ sk³adow¹ bloku komunistycznego,
podporz¹dkowan¹ Zwi¹zkowi Radzieckiemu, sta³a siê niezale¿nym podmiotem polityki
europejskiej i œwiatowej. Na zajêciach uczniowie zastanawiaj¹ siê, jakie jest miejsce Polski
we wspó³czesnym œwiecie, w Europie oraz w relacjach z bli¿szymi i dalszymi s¹siadami.
Poznaj¹ cele polityki zagranicznej i dowiaduj¹ siê, czym zajmuj¹ siê ambasady i konsulaty. Uczniowie analizuj¹ tak¿e stosunki Polski z najbli¿szymi s¹siadami. Samodzielnie
wyszukuj¹ i analizuj¹ informacje o relacjach Polski z wybranym krajem.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• przedstawia dzia³alnoœæ Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacja Paktu Pó³nocnoatlantyckiego – dzia³ XII pkt 4.
2. NATO, czyli nasi sojusznicy
Podpisanie traktatu brukselskiego w 1948 roku umo¿liwi³o stworzenie NATO – wspólnego systemu obronnego chroni¹cego przed ideologicznym i militarnym zagro¿eniem
ze strony obozu komunistycznego. Upadek komunizmu postawi³ przed Sojuszem Pó³nocnoatlantyckim zadanie zdefiniowania na nowo celów organizacji. Wydarzeniem prze³omowym by³o przyjêcie nowych cz³onków, a zarazem dawnych sygnatariuszy Uk³adu
Warszawskiego – Polski, Wêgier i Czech. Podczas zajêæ uczniowie charakteryzuj¹ politykê obronn¹ Polski, poznaj¹ cele i sposoby dzia³ania NATO. Dowiaduj¹ siê te¿, jak¹ rolê
w NATO odgrywa Polska i w jakie jego dzia³ania jesteœmy zaanga¿owani. Przygotowuj¹
tak¿e wypowiedŸ zespo³ow¹ na temat udzia³u polskich ¿o³nierzy w misjach pokojowych.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia cele i przejawy dzia³ania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji
Paktu Pó³nocnoatlantyckiego – dzia³ XII pkt 1;
• przedstawia dzia³alnoœæ Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacja Paktu Pó³nocnoatlantyckiego – dzia³ XII pkt 4.
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3. Wspólna Europa – jak i po co?
Unia Europejska zak³ada g³êbok¹ integracjê ekonomiczn¹ i polityczn¹ wszystkich
pañstw cz³onkowskich. W ostatnich latach do Unii przyst¹pi³y nowe kraje (w 2007 r.
Bu³garia i Rumunia, a w 2013 – Chorwacja) – postawi³o to przed ni¹ nowe wyzwania oraz wywo³a³o debatê na temat przysz³oœci zjednoczonej Europy. Uczniowie poznaj¹
jedenastu Ojców Za³o¿ycieli oraz proces integracji europejskiej z jego najwa¿niejszymi
etapami wyznaczanymi przez cztery kolejne dokumenty (traktaty rzymskie, traktaty z Maastricht, Nicei i Lizbony). Dowiaduj¹ siê, jak s¹ realizowane w UE zasady pomocniczoœci
i solidarnoœci. Maj¹ te¿ okazjê przyjrzeæ siê ró¿nym koncepcjom funkcjonowania UE oraz
jej dalszego rozszerzania, mog¹ rozwa¿yæ „za” i „przeciw” oraz wyraziæ w³asn¹ opiniê
na ten temat. Dowiaduj¹ siê te¿, jakie s¹ najwa¿niejsze instytucje Unii Europejskiej i czym
siê zajmuj¹, a tak¿e sk¹d bior¹ siê pieni¹dze w unijnym bud¿ecie i w jaki sposób s¹
wydawane, miêdzy innymi na politykê regionaln¹ Unii. Wyszukuj¹ informacje na temat
œrodków unijnych, z których korzysta nasze pañstwo. Sprawdzaj¹, w jaki sposób i na co
s¹ wydawane œrodki unijne w ich gminie i regionie.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia cele dzia³ania Unii Europejskiej; znajduje informacje o ¿yciorysie politycznym Ojców Europy oraz obywateli polskich pe³ni¹cych wa¿ne funkcje w instytucjach
unijnych – dzia³ XII pkt 2;
• przedstawia podstawowe korzyœci zwi¹zane z obecnoœci¹ Polski w Unii Europejskiej
dla pracowników i osób podró¿uj¹cych; znajduje informacje o wykorzystaniu funduszy
unijnych w swojej gminie lub swoim regionie – dzia³ XII pkt 3;
• przedstawia dzia³alnoœæ Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacja Paktu Pó³nocnoatlantyckiego – dzia³ XII pkt 4.
4. Narody Zjednoczone
Idea miêdzynarodowej wspó³pracy na rzecz pokoju i bezpieczeñstwa zmaterializowa³a
siê w 1948 roku wraz z powstaniem ONZ. Choæ organizacja ta nie zrealizowa³a do
koñca pok³adanych w niej nadziei, to odgrywa du¿¹ rolê w rozwi¹zywaniu problemów
zbiorowego bezpieczeñstwa i tworzeniu prawa miêdzynarodowego. Uczniowie poznaj¹
organy, cele i sposoby dzia³ania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podaj¹ przyk³ady jej
zaanga¿owania w pomoc uchodŸcom oraz poznaj¹ polsk¹ politykê wobec ludzi, którzy
opuszczaj¹ swój kraj ze wzglêdu na przeœladowania.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• wymienia cele i przejawy dzia³ania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji
Paktu Pó³nocnoatlantyckiego – dzia³ XII pkt 1;
• przedstawia dzia³alnoœæ Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacja Paktu Pó³nocnoatlantyckiego – dzia³ XII pkt 4;
• formu³uje s¹dy w sprawach wybranych problemów spo³ecznych wspó³czesnego
œwiata; rozwa¿a propozycje dzia³añ w kierunku poprawy warunków ¿ycia innych
ludzi na œwiecie – dzia³ XII pkt 5.

40

Kszta³cenie Obywatelskie w Szkole Samorz¹dowej

Treœci nauczania i oczekiwane osi¹gniêcia uczniów

5. Kraje bogate, kraje biedne
We wspó³czesnym œwiecie istnieje g³êbokie napiêcie, okreœlane jako konflikt Pó³nocy
i Po³udnia, wynikaj¹ce z ogromnych dysproporcji w poziomie zamo¿noœci i rozwoju. Coraz bardziej powszechna staje siê œwiadomoœæ, ¿e rozwi¹zanie problemów biedy, g³odu,
analfabetyzmu i niskiej jakoœci ¿ycia wielkiej liczby mieszkañców naszej planety wymaga
ogromnego wysi³ku wspólnoty miêdzynarodowej. Na zajêciach uczniowie poznaj¹ problemy, z jakimi borykaj¹ siê mieszkañcy ubo¿szych krajów globalnego Po³udnia, staraj¹
siê zrozumieæ ich perspektywê oraz oczekiwania wobec zamo¿nych pañstw globalnej
Pó³nocy. Zastanawiaj¹ siê, jak przeciwdzia³aæ narastaj¹cym we wspó³czesnym œwiecie ró¿nicom cywilizacyjnym oraz co sami mog¹ zrobiæ, by wesprzeæ najubo¿sze kraje. Uczniowie
przygotowuj¹ siê do realizacji projektu na temat polskich organizacji pozarz¹dowych nios¹cych pomoc humanitarn¹ lub rozwojow¹ mieszkañcom krajów ubogich.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• formu³uje s¹dy w sprawach wybranych problemów spo³ecznych wspó³czesnego
œwiata; rozwa¿a propozycje dzia³añ w kierunku poprawy warunków ¿ycia innych
ludzi na œwiecie – dzia³ XII pkt 5.
6. Globalizacja, czyli nawzajem od siebie zale¿ymy
Wraz z rozwojem gospodarki œwiatowej, a tak¿e z postêpem technicznym, który
zwielokrotni³ ludzkie mo¿liwoœci w dziedzinie przep³ywu informacji, staliœmy siê sobie
bli¿si, ale i bardziej od siebie zale¿ni. Wydarzenia rozgrywaj¹ce siê gdzieœ daleko – np.
zamachy terrorystyczne w krajach Europy Zachodniej lub konflikt na Bliskim Wschodzie –
nierzadko wp³ywaj¹ na nasze ¿ycie. Poniewa¿ jesteœmy od siebie coraz bardziej zale¿ni,
musimy byæ te¿ bardziej odpowiedzialni. Na lekcji uczniowie poznaj¹ zjawisko globalizacji,
analizuj¹ korzyœci i niebezpieczeñstwa z nim zwi¹zane, dyskutuj¹ o wyzwaniach, jakie
stoj¹ przed wspó³czesnym œwiatem oraz zastanawiaj¹ siê, jak wspólnota miêdzynarodowa
mo¿e rozwi¹zywaæ problemy globalne, a przede wszystkim jak oni sami mog¹ siê do tego
przyczyniæ przez swoje codzienne – odpowiedzialne i racjonalne – zachowania. Podczas
zajêæ dowiaduj¹ siê równie¿, na czym polega wyzwanie globalnego terroryzmu, poznaj¹
sposoby walki z nim stosowane we wspó³czesnym œwiecie i zastanawiaj¹ siê nad ich
ograniczeniami.
Wiadomoœci i umiejêtnoœci. Uczennica/uczeñ:
• formu³uje s¹dy w sprawach wybranych problemów spo³ecznych wspó³czesnego
œwiata; rozwa¿a propozycje dzia³añ w kierunku poprawy warunków ¿ycia innych
ludzi na œwiecie – dzia³ XII pkt 5.
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IV. PROCEDURY OSI¥GANIA
SZCZEGÓ£OWYCH CELÓW EDUKACYJNYCH
Ta czêœæ programu zawiera wskazówki, jak skutecznie i w atrakcyjny dla
uczniów/uczennic sposób uczyæ wiedzy o spo³eczeñstwie wed³ug programu
KOSS. Przedstawia zasady organizacji pracy na lekcji, strukturê materia³ów dydaktycznych, dodatkowe pomoce dydaktyczne oraz wybrane metody motywuj¹ce uczniów do nauki, w tym metodê projektu.
Za³o¿eniem programu KOSS jest nie tylko wyposa¿enie uczniów w wiedzê dotycz¹c¹
¿ycia spo³ecznego i politycznego Polski, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie
m³odego cz³owieka do aktywnoœci w spo³eczeñstwie obywatelskim i w demokratycznym
pañstwie prawa. Zajêcia (w tym materia³y dydaktyczne i proponowane w podrêczniku
metody) zosta³y wiêc tak skonstruowane, by wyposa¿yæ uczniów w umiejêtnoœci wykorzystywania posiadanych wiadomoœci, tak podczas edukacji szkolnej, jak i w przysz³oœci.
Poruszane zagadnienia, problemy proponowane do rozwi¹zania oraz tematy dyskusji
maj¹ te¿ wykszta³ciæ i utrwalaæ u uczniów wzorce zachowañ i postawy wspó³pracy z innymi, które sprzyjaj¹ odpowiedzialnemu funkcjonowaniu we wspó³czesnym œwiecie.
Sformu³owane w programie KOSS cele edukacyjne i wychowawcze stawiaj¹ przed
nauczycielem/nauczycielk¹ trudne zadanie – uczyæ tak, aby wiedza i umiejêtnoœci zdobyte w szkole by³y przydatne w œrodowisku pozaszkolnym oraz inspirowa³y uczniów do
aktywnoœci obywatelskiej i zainteresowania ¿yciem publicznym. W ujêciu autorów kszta³tuje to postawê odpowiedzialnoœci za w³asne otoczenie i przygotowuje do bycia dobrym
obywatelem.
W osi¹gniêciu tych celów programu pomog¹ nauczycielowi: podstawowa wiedza
o uczeniu siê przez doœwiadczenie, dobra organizacja zajêæ, wykorzystanie ró¿norodnych form prezentacji materia³u dydaktycznego, stworzenie w klasie warunków (nie tylko
fizycznych) sprzyjaj¹cych uczeniu siê, znajomoœæ aktywizuj¹cych metod nauczania i umiejêtnoœæ ich zastosowania, w tym zw³aszcza metody projektu, a wreszcie stosowanie zasad
oceniania kszta³tuj¹cego (patrz: rozdzia³ V).

UCZENIE SIÊ PRZEZ DOŒWIADCZENIE
Najbardziej efektywne uczenie siê to takie, które jest oparte na konkretnym doœwiadczeniu. Stwarza ono naturalne warunki do zdobywania wiedzy i umiejêtnoœci oraz u³atwia
wykorzystanie ich w przysz³oœci.
W procesie uczenia siê przez doœwiadczenie uczniowie:
• odwo³uj¹ siê do swoich doœwiadczeñ, zarówno tych wczeœniejszych, jak i nabywanych
podczas zajêæ;
• oceniaj¹ w³asne doœwiadczenia i wyrabiaj¹ sobie w³asne zdanie;
• analizuj¹ sposób, w jaki siê ucz¹;
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• s¹ otwarci na kolejne doœwiadczenia i planuj¹, w jaki sposób wykorzystaj¹ zdobyte
wiadomoœci i umiejêtnoœci.

ORGANIZACJA ZAJÊÆ KOSS
a. Organizacja miejsca
Konstrukcja zajêæ wed³ug programu KOSS zak³ada niekiedy rezygnacjê z tradycyjnego
sposobu nauczania – wiele zadañ jest realizowanych w parach i grupach. Prowadzone
czêsto dyskusje i debaty wymagaj¹ inaczej zorganizowanej przestrzeni, uczniowie
przemieszczaj¹ siê z miejsca na miejsce – czasami siedz¹ przy swoich stolikach, innym razem w kilkuosobowych zespo³ach, a niekiedy w krêgu. Wa¿ne jest zatem, by
przed zajêciami nauczyciel zastanowi³ siê nad najlepszym uk³adem ³awek w klasie,
przygotowa³ niezbêdne materia³y i pomoce dydaktyczne oraz miejsce do ekspozycji
prac uczniowskich (np. plakatów opracowanych przez zespo³y), tak by w trakcie zajêæ
nie traciæ czasu na organizowanie przestrzeni.
b. Materia³y Ÿród³owe i pomoce naukowe
Publikacje:
— „KOSS. Wiedza o spo³eczeñstwie w szkole podstawowej” (podrêcznik);
— „Zeszyt æwiczeñ KOSS. Wiedza o spo³eczeñstwie w szkole podstawowej”;
— „Scenariusze lekcji KOSS. Wiedza o spo³eczeñstwie w szkole podstawowej”;
— teksty Ÿród³owe;
— fragmenty dokumentów, ustaw, relacji prasowych, telewizyjnych i radiowych oraz
internetowych;
— Konstytucja RP z 1997 roku.
c. Serwis internetowy KOSS online dla uczniów i nauczycieli (https://koss.ceo.org.pl/).
d. Pomoce i sprzêt dydaktyczny
— mapy œcienne: Polski, Europy i œwiata;
— plakaty i tablice pogl¹dowe;
— aktualne i archiwalne numery gazet;
— sala komputerowa z dostêpem do internetu (proponujemy, by – w miarê mo¿liwoœci – niektóre zajêcia prowadziæ z wykorzystaniem internetu i wybranych programów komputerowych);
— flamastry, arkusze papieru, flipcharty, karteczki post-it, taœma papierowa, no¿yczki
itp. (w scenariuszach zajêæ dla nauczycieli przed ka¿d¹ lekcj¹ wymieniamy konieczne pomoce dydaktyczne).
e. Rola nauczyciela
Autorzy programu KOSS zak³adaj¹, ¿e nauczyciel nie bêdzie biernym odtwórc¹ programu, lecz raczej jego wspó³autorem. Nauczyciel powinien zatem samodzielnie przygotowaæ w³asny rozk³ad planowanych zajêæ i odpowiedni zestaw scenariuszy lekcji
KOSS (w razie potrzeby zmodyfikowanych) oraz dodatkowych pomocy dydaktycznych.
Konieczne jest tak¿e wczeœniejsze zaplanowanie dzia³añ edukacyjnych prowadzonych
w oparciu o spo³ecznoœæ lokaln¹ i instytucje w niej istniej¹ce – w³adze gminne, organizacje rz¹dowe i pozarz¹dowe oraz konkretne osoby, z którymi nauczyciel i uczniowie
mog¹ nawi¹zaæ kontakt.
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Opracowuj¹c w³asn¹ wersjê programu KOSS, nauczyciel powinien uwzglêdniæ specyfikê szko³y, w której uczy, konkretnej klasy, a tak¿e potrzeby oraz mo¿liwoœci uczniów.
Modyfikacje musz¹ uwzglêdniaæ cechy klasy – liczbê uczniów, poziom bezpieczeñstwa,
mo¿liwoœci wspó³pracy, klimat klasy. Nauczyciel powinien tak¿e – w miarê mo¿noœci –
staraæ siê indywidualizowaæ zadania stawiane poszczególnym uczniom, dopasowuj¹c je
do ich zainteresowañ oraz mo¿liwoœci intelektualnych, a tak¿e uwzglêdniaj¹c ich mocne
i s³abe strony w kontaktach spo³ecznych.
Program zak³ada, ¿e nauczyciel/nauczycielka przestaje byæ wy³¹cznie „dostawc¹ informacji” i „kontrolerem wiedzy uczniów”, staje siê zaœ organizatorem doœwiadczeñ uczniów
w warunkach otwartej wymiany pogl¹dów. Odchodzi czêsto od formu³y pracy z ca³¹ klas¹
na rzecz samodzielnej pracy uczniów w ma³ych zespo³ach lub w parach, a tak¿e projektów
uczniowskich realizowanych indywidualnie b¹dŸ grupowo w szkole i poza szko³¹ (np. na
terenie ca³ej gminy, w spo³ecznoœci lokalnej, na osiedlu itp.).
„W miarê mo¿liwoœci wa¿ne by³oby równie¿ pozyskiwanie informacji w toku wycieczki
edukacyjnej (w tym wirtualnej, wykorzystuj¹c dedykowane aplikacje) do wybranych instytucji np. do urzêdu gminy (miasta/dzielnicy). Mo¿na tak¿e – za zgod¹ rady pedagogicznej i rodziców – realizowaæ niektóre treœci nauczania poprzez lekcje organizowane
we wspó³pracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami oferuj¹cymi
us³ugi poradnictwa zawodowego oraz organizacjami pozarz¹dowymi” *.
Nauczyciel powinien wspieraæ i doceniaæ propozycje zg³aszane przez uczniów. Zadania, które z w³asnej inicjatywy uczniowie bior¹ na siebie, s¹ szczególnie wartoœciowe
z punktu widzenia celów wychowawczych, kszta³c¹cych i poznawczych.
Wskazane jest, aby nauczyciel, poza odpowiednim wykszta³ceniem akademickim (studia historyczne, politologiczne, prawne itp.), mia³ tak¿e przygotowanie dydaktyczne, uzyskane np. na szkoleniach ucz¹cych stosowania metod nauczania aktywizuj¹cych uczniów.
Takie kursy od roku 1994 prowadzi CEO, a od roku 1995 – tak¿e inne instytucje, w tym
zw³aszcza oœrodki doskonalenia nauczycieli.

ORGANIZACJA MATERIA£U DYDAKTYCZNEGO
Podrêcznik „KOSS. Wiedza o spo³eczeñstwie w szkole podstawowej” ma przejrzyst¹
konstrukcjê – sk³ada siê z oœmiu rozdzia³ów odpowiadaj¹cych wymaganiom ogólnym
podstawy programowej kszta³cenia ogólnego. Ka¿dy rozdzia³ sk³ada siê z kilku jednostek
tematycznych, z których ka¿da zawiera:
• pytania problemowe (zamieszczone bezpoœrednio pod tytu³em lekcji);
• teksty z najwa¿niejszymi wiadomoœciami na dany temat (materia³y oznaczone symbolem „kosa”);
• æwiczenia i zadania dla uczniów, zachêcaj¹ce do pracy zespo³owej, samodzielnego
myœlenia oraz krytycznej analizy przypadków, materia³ów Ÿród³owych itp.;
*
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• kontrowersyjne problemy i pytania bez jednoznacznych rozwi¹zañ i odpowiedzi,
oznaczone symbolem „Hamleta”;
• wskazówki i miniporadniki „Dobre rady”;
• ciekawe informacje dodatkowe w ramkach ze strza³k¹;
• ilustracje rysunkowe i zdjêcia;
• schematy, wykresy i tabele u³atwiaj¹ce zrozumienie omawianych zagadnieñ;
• odes³ania do serwisu internetowego dla uczniów KOSS online, który umo¿liwia pog³êbienie wiedzy i umiejêtnoœci zawartych w podrêczniku;
• rubrykê „Wa¿ne s³owa” zbieraj¹c¹ pojêcia i terminy z lekcji (uczniowie powinni je
zrozumieæ i nauczyæ siê ich u¿ywaæ, nie musz¹ natomiast uczyæ siê na pamiêæ definicji
tych pojêæ).
Ponadto po ka¿dej lekcji zamieszczamy listê wiadomoœci i umiejêtnoœci (POP, czyli „Pamiêtaj o podstawie”), które powinni posiadaæ uczniowie, co pozwala im samym sprawdziæ, czego siê nauczyli, i powtórzyæ ten materia³ oraz te umiejêtnoœci, których jeszcze nie
opanowali.
Integraln¹ czêœæ programu stanowi¹ zamieszczone w podrêczniku:
• „Projektowniki” (po ka¿dym rozdziale) zawieraj¹ce pomys³y na projekty odnosz¹ce siê
do danego dzia³u, wskazówki dla uczniów oraz przyk³ady podobnych przedsiêwziêæ
uczniowskich, realizowanych m.in. w programach edukacyjnych CEO;
• „Projekt dla ka¿dego” – krótki poradnik dla uczniów i nauczycieli, jak zaplanowaæ
i zrealizowaæ projekt na lekcjach wiedzy o spo³eczeñstwie;
• s³owniczek zawieraj¹cy oko³o 100 podstawowych terminów;
• kalendarium: œwiat i Polska 1945–2017;
• wolnoœci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela – Rozdzia³ II Konstytucji RP;
• praktyczne poradniki dla m³odych obywateli, dotycz¹ce prowadzenia zebrañ, dyskusji
i wyborów (w klasie i szkole);
• krótkie omówienia najczêœciej proponowanych w programie KOSS sposobów pracy
na lekcji;
• wiedza o spo³eczeñstwie – wymagania ogólne.
Dla uczniów i nauczycieli realizuj¹cych program KOSS przygotowaliœmy serwis internetowy KOSS online. Znajduje siê tam bogaty zestaw materia³ów dla uczniów, umo¿liwiaj¹cy pog³êbienie wiedzy uzyskiwanej w oparciu o podrêcznik oraz poszerzenie wiadomoœci i umiejêtnoœci w zakresie wykraczaj¹cym poza wymogi podstawy programowej.
Proponowane w KOSS online æwiczenia i zadania równoczeœnie pomagaj¹ uczniom uzyskaæ umiejêtnoœci zaawansowanego korzystania z komputera i internetu. Z KOSS online
uczniowie mog¹ korzystaæ sami (w szkole i w domu) lub pod kierunkiem nauczyciela.
Taka zró¿nicowana forma prezentacji materia³ów dydaktycznych u³atwia przyswojenie wa¿nych treœci i umiejêtnoœci, a równoczeœnie zachêca uczniów do samodzielnego
studiowania podrêcznika oraz materia³ów zawartych w serwisie internetowym. W³¹czenie
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propozycji æwiczeñ i innych dzia³añ edukacyjnych w treœæ lekcji umo¿liwia nauczycielom
prowadzenie zajêæ w sposób aktywizuj¹cy uczniów. Nauczyciel mo¿e tak¿e dokonywaæ
wyboru aktywnoœci, które odpowiadaj¹ bardziej jemu, jak równie¿ potrzebom edukacyjnym uczniów konkretnej klasy.
Dziêki technologii informacyjno-komunikacyjnej, jak i materia³om edukacyjnym publikowanym w KOSS online, mo¿emy wyposa¿yæ uczniów w kluczowe umiejêtnoœci, które
bêd¹ niezbêdne w dalszej edukacji i w przysz³ym ¿yciu zawodowym i spo³ecznym. Bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e coraz wiêksze znaczenie w procesie edukacji i w ka¿dej dziedzinie ¿ycia odgrywa umiejêtnoœæ korzystania z cyfrowych mediów (alfabetyzacja informatyczna),
musimy w³¹czyæ nowoczesne technologie do edukacji obywatelskiej. W podstawie programowej kszta³cenia ogólnego czytamy: „W kszta³ceniu kompetencji pozyskiwania, gromadzenia, porz¹dkowania, analizy i prezentacji informacji o ¿yciu spo³ecznym, w tym publicznym, powinna byæ wykorzystywana technologia informacyjno-komunikacyjna. Istotne jest
korzystanie ze stron internetowych instytucji publicznych, w tym organów samorz¹dowych, organów w³adzy publicznej, czy organizacji spo³ecznych. Niezbêdna jest równie¿
praca z ró¿nymi typami przekazu (np. interaktywnymi)” *.
Wyzwaniem jest z jednej strony zastosowanie cyfrowych narzêdzi na lekcjach oraz
przygotowanie siê do nich, wykonywanie przy ich pomocy zadañ domowych i projektów
uczniowskich, a z drugiej zaœ zmiana sposobu myœlenia – jak uczyæ z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK), aby uczniowie mogli zastosowaæ wiedzê i umiejêtnoœci
w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych i publicznych. Dobrym przyk³adem mog¹ byæ uczniowskie kampanie spo³eczne. M³odzi ludzie anga¿uj¹ siê w ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci, szukaj¹, identyfikuj¹ i nazywaj¹ problemy, które wystêpuj¹ w ich najbli¿szym œrodowisku,
a nastêpnie opracowuj¹ scenariusze e-kampanii spo³ecznych oparte na multimediach
(film, wideo-instalacja). Warto te¿ zachêcaæ uczniów do uczestnictwa w wartoœciowych
debatach w spo³ecznoœciach internetowych czy do udzia³u w dyskusjach w sieci na tematy publiczne, w tym tak¿e do komentowania, zamieszczania w³asnych wpisów oraz
reagowania na mowê nienawiœci oraz wypowiedzi niezgodne ze standardami demokratycznego dialogu i prawami cz³owieka (wiêcej na stronie programu CEO „Nienawiœæ.
Jestem Przeciw”: http://www.ceo.org.pl/pl/mowanienawisci). Sieæ mo¿e siê staæ atrakcyjnym miejscem dla edukacji obywatelskiej, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e m³odzi ludzie
zostan¹ wczeœniej przygotowani do odbioru i korzystania z internetu.
Innym wa¿nym problemem jest edukacja medialna. Mimo ¿e nie jest ona odrêbnym
przedmiotem, ale w podstawie programowej znalaz³ siê zapis, ¿eby nauczyciele i nauczycielki, w tym tak¿e wiedzy o spo³eczeñstwie, poœwiêcili „du¿o uwagi edukacji medialnej,
czyli wychowaniu uczniów do w³aœciwego odbioru i wykorzystania mediów”. Warto uczyæ
m³odych ludzi m¹drego obcowania z mediami tradycyjnymi – telewizj¹, pras¹, radiem i filmem, aby mogli krytycznie spojrzeæ na media cyfrowe (wiêcej na stronie programu CEO
„Mind and over media. Polska szko³a krytycznego myœlenia”: https://media.ceo.org.pl/
oraz „W³¹cz siê. M³odzi i Media”: http://www.ceo.org.pl/pl/media). Powinni siê nauczyæ,
jak w sposób odpowiedzialny korzystaæ z potencja³u internetu, uczestniczyæ bezpiecznie w komunikacji na portalach spo³ecznoœciowych, a tak¿e tworzyæ w³asne materia³y –
teksty, zdjêcia, filmy, animacje i nagrania dŸwiêkowe, dotycz¹ce ¿ycia szko³y (np. samorz¹dnoœci uczniowskiej) czy spo³ecznoœci lokalnej (np. bud¿etu obywatelskiego), a nawet
*
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problemów globalnych (np. odpowiedzialnej konsumpcji, odnawialnym Ÿród³om energii,
ubóstwu na œwiecie czy zmianom klimatycznym).
Edukacja medialna i informacyjna mo¿e skutecznie wspieraæ edukacjê obywatelsk¹ poprzez rozwijanie kompetencji obywatelskich i spo³ecznych, komunikowania siê, przedsiêbiorczoœci i inicjatywnoœci oraz uczenia siê, niezbêdne do samorealizacji ka¿dego ucznia,
jego rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem oraz znalezienia dobrego zatrudnienia. Nieodpowiedzialne korzystanie z mediów mo¿e te szanse zmniejszyæ, a nawet
przekreœliæ.

AKTYWIZUJ¥CE METODY NAUCZANIA
Proponowane w programie KOSS sposoby pracy s¹ dalekie od suchego przekazu
abstrakcyjnych wiadomoœci; anga¿uj¹ uczniów emocjonalnie, budz¹ ich zainteresowanie
oraz motywacjê, ucz¹ samodzielnego myœlenia i dzia³ania. Twórcy programu zak³adaj¹,
¿e nauczyciele i nauczycielki bêd¹ wykorzystywaæ w pracy ró¿norodne, wzajemnie dope³niaj¹ce siê metody dydaktyczne. Obok metod aktywizuj¹cych zachêcaj¹ do stosowania
tradycyjnych metod dydaktycznych – prezentacji, miniwyk³adów, rozmowy nauczaj¹cej
czy pamiêciowego opanowania fragmentów materia³u z podrêcznika.
Uczniowie mog¹ na zajêciach pracowaæ indywidualnie, w parach, w kilkuosobowych
grupach, proponujemy tak¿e zadania i projekty, które bêdzie realizowaæ wspólnie ca³a
klasa. Opisane w programie metody i techniki pracy o charakterze otwartym u³atwiaj¹
indywidualizacjê nauczania – zarówno podczas lekcji, jak i poza szko³¹ (projekty); uczniowie mog¹ realizowaæ je we w³asnym tempie oraz nadawaæ im w³asny kszta³t, zgodnie ze
swoimi predyspozycjami i mo¿liwoœciami.
Stosowane w programie KOSS (tak podczas zajêæ, jak i przy realizacji projektów
edukacyjnych) metody i techniki aktywizuj¹ce uczniów to miêdzy innymi:
• praca w grupach;
• symulacje;
• gry sytuacyjne: odgrywanie ról;
• socjodramy, inscenizacje;
• dyskusje i debaty;
• rozwi¹zywanie problemów;
• burza mózgów;
• wywiady;
• kwestionariusze, quizy;
• analiza dokumentów Ÿród³owych, w tym dokumentów prawnych;
• analiza przypadku;
• podejmowanie decyzji metod¹ „drzewa decyzyjnego”;
• analiza SWOT;
• analiza argumentów „za” i „przeciw”;
• nauka pisania petycji, skarg, wniosków i innych „dokumentów obywatelskich”;
• gry i zabawy edukacyjne;
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•
•
•
•

praca w terenie (wycieczki, wizyty w urzêdach itp.);
teczki (porfolio) i wystawy;
metody audiowizualne;
projekt indywidualny i grupowy (ta metoda, ze wzglêdu na swoj¹ szczególn¹ rolê
w kszta³ceniu, zosta³a wyodrêbniona i opisana bardziej szczegó³owo w ostatniej czêœci
rozdzia³u).
Poni¿ej przedstawiamy krótkie opisy wybranych metod.

Praca w grupach
Nauczyciel mo¿e zdecydowaæ o sk³adzie zespo³ów, pozwoliæ, by sami uczniowie podzielili siê na grupy, b¹dŸ te¿ przeprowadziæ losowanie. Najczêœciej wszystkie grupy wykonuj¹ to samo zadanie, ale zdarza siê i tak, ¿e ka¿dy z zespo³ów ma coœ innego do
zrobienia – wtedy konieczne jest podzielenie siê rezultatami pracy z kolegami z innych
grup. Gdy grupa jest wiêksza, a zadanie bardziej skomplikowane, warto wybraæ lidera
zespo³u oraz sekretarza dbaj¹cego o utrwalenie efektów pracy.
Podczas zajêæ KOSS uczniowie czêsto pracuj¹ w parach, ma³ych b¹dŸ wiêkszych zespo³ach – w³aœciwie ka¿da jednostka lekcyjna zak³ada taki sposób pracy.
Burza mózgów
Burza mózgów (ang. brainstorming) to metoda grupowego poszukiwania rozwi¹zañ
problemu, wymagaj¹ca twórczego myœlenia wszystkich cz³onków zespo³u – w krótkim
czasie powstaje zwykle wiele ró¿nych, czêsto oryginalnych pomys³ów. Nauczyciel musi
klarownie przedstawiæ uczniom problem, który maj¹ rozwi¹zaæ, oraz poinformowaæ ich
o zasadach burzy mózgów.
Burza mózgów dzieli siê na fazê zbierania pomys³ów oraz fazê ich selekcji. Podczas
pierwszej ka¿dy ma prawo zg³aszaæ pomys³y, wszystkie s¹ zapisywane, nawet te najbardziej nierealne (mo¿na to zrobiæ za pomoc¹ karteczek samoprzylepnych – „mówi¹cej
œciany”, „dywanu pomys³ów”). Nastêpnie wspólnie odrzucamy koncepcje ca³kowicie niemo¿liwe do realizacji oraz grupujemy podobne do siebie. Staramy siê wybraæ lub stworzyæ
jedno rozwi¹zanie, które bêdzie ³¹czyæ mocne punkty wszystkich zaproponowanych. Mo¿emy te¿ zaproponowaæ g³osowanie na najlepsze z rozwi¹zañ. Polecamy tê metodê jako
urozmaicenie pracy w grupie, gdy¿ umo¿liwia ona zaanga¿owanie wszystkich cz³onków
zespo³u w poszukiwanie wspólnego rozwi¹zania.
Zasady burzy mózgów
1. Dbamy o to, by uczestnicy sesji czuli siê komfortowo i bezpiecznie (wybieramy spokojne pomieszczenie, siadamy w kole lub przy owalnym stole, staramy siê stworzyæ
przyjazn¹, nieformaln¹ atmosferê).
2. Problem formu³ujemy w sposób otwarty. U¿ywamy pytañ zaczynaj¹cych siê od „jak”
i „co”, a nie „czy”.
3. Wybieramy moderatora (mo¿e to byæ nauczyciel), który bêdzie czuwaæ nad przestrzeganiem zasad.
4. Nie komentujemy ani nie oceniamy zaproponowanych pomys³ów.
5. Zapisujemy wszystkie pomys³y w kolejnoœci zg³aszania.
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6. Pozwalamy na podchwytywanie i rozwijanie ju¿ zaproponowanych rozwi¹zañ.
7. Pilnujemy czasu wyznaczonego na zbieranie pomys³ów.
Na zajêciach KOSS uczniowie czêsto zaczynaj¹ lekcjê od burzy mózgów – pomaga im
to m.in. lepiej zrozumieæ temat lekcji oraz przypomnieæ sobie ju¿ posiadane wiadomoœci.
Odgrywanie ról
Metoda ta pozwala uczniom wejœæ w role uczestników ¿ycia publicznego. U³atwia
zrozumienie ich postaw i zachowañ oraz – co równie wa¿ne – pozwala przeæwiczyæ procedury i regu³y postêpowania w sytuacjach spo³ecznych. Stosowanie tej metody prowadzi
do rozwijania zainteresowañ uczniów przez doœwiadczenie i prze¿ywanie.
Uczniowie, wchodz¹c w role wyznaczone przez nauczycieli lub wybrane samodzielnie,
æwicz¹ takie umiejêtnoœci jak: negocjowanie, podejmowanie decyzji, wyra¿anie w³asnej
opinii i emocji czy komunikacja.
Zanim przyst¹pi¹ do odgrywania ról, powinni zapoznaæ siê z sytuacj¹/problemem, poznaæ swoje role i scenariusz, przygotowaæ rekwizyty. Po zakoñczeniu uczestnicy powinni
mieæ czas na opowiedzenie w formie swobodnej dyskusji, jak siê czuli, odgrywaj¹c rolê.
Ka¿d¹ dramê obserwuj¹ uczniowie niebior¹cy w niej udzia³u – zapisuj¹ swoje spostrze¿enia na przygotowanej karcie obserwacji.
Odgrywanie ról mo¿e byæ pomocne, jeœli w klasie dojdzie do sytuacji konfliktowej.
Wejœcie w rolê drugiej osoby pozwoli uczniom lepiej zrozumieæ motywacje kolegów.
Metodê tê mo¿na wykorzystaæ równie¿ podczas przygotowywania prezentacji projektu –
ciekawa inscenizacja niejednokrotnie lepiej przekazuje wa¿ne treœci ni¿ d³ugi wyk³ad czy
nawet prezentacja multimedialna. Na przyk³ad podczas lekcji o bud¿ecie gminy uczniowie
wcielaj¹ siê w role cz³onków poszczególnych komisji rady gminy i podejmuj¹ decyzje
dotycz¹ce wydatków na poszczególne dzia³ania.
Dyskusja
Dyskusja jest metod¹ nauczania polegaj¹c¹ na wymianie zdañ miêdzy uczestnikami,
niezale¿nie od tego, czy wypowiadane kwestie stanowi¹ ich w³asne pogl¹dy czy te¿ odwo³uj¹ siê do opinii innych osób. Dyskusja stanie siê prawdziwa tylko wtedy, gdy omawiana
kwestia bêdzie wystarczaj¹co kontrowersyjna i wzbudzaj¹ca zainteresowanie. Warunkiem
dobrej dyskusji jest przede wszystkim trafne sformu³owanie tematu: nie mo¿e byæ zbyt
trudny, nie mo¿e odwo³ywaæ siê do nowych wiadomoœci ani zawieraæ niezrozumia³ych
pojêæ i okreœleñ. Temat nie powinien byæ te¿ zbyt ³atwy, gdy¿ daje siê szybko i jednoznacznie rozstrzygn¹æ. Wszyscy uczestnicy dyskusji musz¹ siê do niej przygotowaæ – mo¿na to
zrobiæ w czasie lekcji lub poleciæ uczniom zebranie potrzebnych informacji i sformu³owanie argumentów w domu. Ka¿da dyskusja musi siê zakoñczyæ podsumowaniem,
stanowi¹cym krótkie omówienie rezultatów i sposobu jej prowadzenia. W podsumowaniu i ogólnej ocenie ka¿dej dyskusji mo¿na wykorzystaæ nastêpuj¹ce pytania: „Co nale¿y
ulepszyæ w kolejnej debacie?”, „Jakie argumenty by³y najbardziej przekonuj¹ce?”, „Czy
ktoœ zosta³ przekonany i zmieni³ swoje zdanie?”, „Jakie nowe, ciekawe pogl¹dy us³ysza³eœ/us³ysza³aœ po raz pierwszy?”.
Zgodnie z zalecaniami podstawy programowej, nale¿y wykorzystywaæ ró¿ne formy
dyskusji, np. w realizacji wymagañ szczegó³owych okreœlonych w dziale VI pkt 6, dziale VIII
pkt 5, dziale IX pkt 5 i dziale XII pkt 5.
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Dyskusja panelowa
W dyskusji panelowej temat jest publicznie omawiany przez wyznaczon¹ grupê, czyli
„panel”, któr¹ kieruje osoba zwana moderatorem. Grupa wczeœniej przygotowuje siê
do dyskusji i ustala, co ma byæ powiedziane. Po¿¹dane jest, aby paneliœci prezentowali
odmienne pogl¹dy. Moderator na ogó³ wie, co panelista ma do powiedzenia, i kieruje
wypowiedziami jak dyrygent orkiestr¹. Po wypowiedziach panelistów jest czas na g³osy
s³uchaczy. Mog¹ zadawaæ pytania panelistom i komentowaæ ich pogl¹dy, a tak¿e prezentowaæ swój punkt widzenia. Moderator udziela g³osu publicznoœci i panelistom. Potem
podsumowuje krótko, co zosta³o powiedziane, dodaj¹c swój komentarz.
Dyskusja plenarna
Jest to swobodna dyskusja w grupie od kilkunastu do kilkudziesiêciu osób. Prowadz¹cy otwiera dyskusjê, przedstawia jej plan, zachêca do zabierania g³osu, czuwa nad
czasem wypowiedzi, przypomina o kulturze dyskutowania, wyznacza kolejne etapy dyskusji, podsumowuj¹c to, co zosta³o powiedziane. Dyskusja plenarna nie powinna trwaæ
d³u¿ej ni¿ 45 minut.
Dyskusja nieformalna
W dyskusji nieformalnej bior¹ udzia³ wszyscy na równych prawach. Rola prowadz¹cego jest ograniczona, inicjuje tylko dyskusjê, a nastêpnie trzyma siê z boku. Prowadz¹cy
powinien byæ dobrym obserwatorem, aby rozumieæ, co siê dzieje w grupie podczas
dyskusji. Dyskusja nieformalna jest wykorzystywana do dzielenia siê informacjami oraz
prezentacji nowych stylów myœlenia i pogl¹dów.
Akwarium
Charakterystyczne dla tego rodzaju dyskusji jest to, ¿e kilkoro uczestników siedzi
w krêgu, prowadz¹c rozmowê na wybrany temat. Pozosta³e osoby s¹ obserwatorami
i siedz¹ wokó³ nich. Analizuj¹ przebieg dyskusji pod k¹tem doboru i skutecznoœci argumentacji, respektowania zasad regulaminowych oraz ogólnego przebiegu rozmowy.
Celami tej metody s¹ przede wszystkim wzajemne uczenie siê i doskonalenie umiejêtnoœci
argumentowania.
Dyskusja sokratejska
To intelektualna rozmowa, która koncentruje siê na wybranym tekœcie, eseju, raporcie,
wierszu czy filmie wideo. Uczestnicy zapoznaj¹ siê z materia³em Ÿród³owym i podejmuj¹
dyskusjê, by dojœæ do prawdy – to, co niejasne, wyjaœniæ, znaleŸæ przyczyny zjawiska czy
uzasadnienie czyjegoœ postêpowania.
Metaplan
Celami tej metody s¹ analiza problemu i poszukiwanie rozwi¹zania. Metaplan to graficzny zapis dyskusji prowadzonej w grupie (lub w kilku równolegle pracuj¹cych grupach).
Nauczyciel przedstawia problem, który bêdzie przedmiotem dyskusji, i przygotowuje materia³y potrzebne do wykonania plakatów. Konieczne bêd¹ du¿e arkusze papieru, wyciête
z kolorowego papieru figury geometryczne (ko³a, prostok¹ty) oraz chmurki, kolorowe
flamastry, taœma samoprzylepna, klej. W czasie wyznaczonym przez nauczyciela grupa
uczniów zastanawia siê nad wybranym problemem i wykonuje plakat bêd¹cy zapisem
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ich wniosków, wype³niaj¹c przygotowane wczeœniej figury i chmurki oraz umieszczaj¹c je
w odpowiednim miejscu.
W trakcie dyskusji uczniowie mog¹ podejœæ do planszy i zapisaæ w odpowiednich
(jeszcze niewype³nionych) polach swoje spostrze¿enia. Mog¹ te¿ porz¹dkowaæ treœæ plakatu, przesuwaj¹c pola umieszczone przez kolegów. Na zakoñczenie wszystkie zg³oszone
i zapisane na plakatach wnioski uczniowskie mo¿na jeszcze raz, ju¿ na forum, przedyskutowaæ, by wyeliminowaæ sprzecznoœci. Taka forma dyskusji umo¿liwia wypowiedzenie siê
wszystkim uczniom, nawet tym najbardziej nieœmia³ym, a plakat jest efektem kreatywnej
pracy ca³ego zespo³u lub ca³ej klasy.
Debata „za” i „przeciw”
Ten rodzaj debaty stosujemy, gdy chcemy, aby uczniowie spojrzeli na ten sam problem
z dwóch ró¿nych punktów widzenia, wspólnie go przeanalizowali, a nastêpnie podjêli
decyzjê. Taka forma dyskusji rozwija umiejêtnoœci logicznego myœlenia i argumentowania, rozwi¹zywania problemów, poszukiwania i porz¹dkowania informacji, weryfikowania w³asnych, czêsto powierzchownych pogl¹dów itp. Nauczyciel wybiera temat i okreœla
zasady debaty, pomaga uczniom przygotowaæ siê do niej, dzieli uczestników na zwolenników i przeciwników tezy. W trakcie dyskusji s³ucha uwa¿nie wypowiedzi uczniów,
nie komentuj¹c ich. Debatuj¹ce strony przedstawiaj¹ w³asne argumenty. O tym, czyje
argumenty okaza³y siê bardziej przekonuj¹ce, decyduj¹ obserwatorzy (na podstawie karty
obserwacji) lub s³uchacze (metod¹ g³osowania). Debata „za” i „przeciw” powinna byæ
kierowana przez moderatorów. Do ich zadañ nale¿¹ otwieranie dyskusji, przydzielanie
i odbieranie g³osu w razie przekroczenia limitu czasu, czuwanie nad kultur¹ dyskusji.
Analiza SWOT
To rodzaj techniki analitycznej, która jako metoda aktywizuj¹ca doskonale nadaje siê
do wykorzystania w aktywnoœci lokalnej. Pozwala zastanowiæ siê nad konkretn¹ sytuacj¹
w naszej miejscowoœci. S³u¿y te¿ okreœleniu problemów pojawiaj¹cych siê w œrodowisku,
w którym ¿yjemy, wskazuj¹c jednoczeœnie mo¿liwe ich rozwi¹zania. Wybieraj¹c tê metodê
pracy z uczniami, zachêcamy ich do zdefiniowania silnych i s³abych stron w ich otoczeniu,
a nastêpnie do poszukiwania mo¿liwoœci rozwoju oraz zagro¿eñ, jakie mog¹ wyst¹piæ.
Mo¿na pos³u¿yæ siê schematem:
silne strony

szanse, mo¿liwoœci

s³abe strony

zagro¿enia

Rozwi¹zywanie problemów
Metoda ta uczy znajdowania optymalnych rozwi¹zañ skomplikowanych zagadnieñ
¿ycia publicznego. Sk³ada siê z trzech faz:
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1. Diagnoza problemu. Co siê sta³o? Dlaczego? Kto jest weñ uwik³any? Komu mo¿e
zale¿eæ na jego rozwi¹zaniu? Jakich informacji mi brakuje i gdzie mo¿na je uzyskaæ?
2. Poszukiwanie rozwi¹zania problemu. Jakie s¹ sposoby jego rozwik³ania? Jakie s¹ ich
wady i zalety? Jakie szanse i zagro¿enia ze sob¹ nios¹?
3. Wybór rozwi¹zania. Które rozwi¹zanie jest najlepsze ze wzglêdu na przyjête wartoœci
(np. sprawiedliwoœæ) oraz inne kryteria (np. niski koszt lub prostotê)? Jakie trudnoœci
mog¹ siê pojawiæ przy jego realizacji? Jak powinny wygl¹daæ kolejne kroki przy wprowadzaniu go w ¿ycie? Kto lub co mo¿e je utrudniæ lub uniemo¿liwiæ? Na kogo mo¿na
liczyæ jako na sojusznika?
Symulacje i gry symulacyjne
Na lekcjach KOSS uczniowie czêsto naœladuj¹ rzeczywistoœæ w celu zdobycia doœwiadczeñ zbli¿onych do tych w œwiecie realnym. Symulacje s¹ wykorzystywane w edukacji
miêdzy innymi do zademonstrowania typowych relacji spo³ecznych. Mog¹ dotyczyæ procesu podejmowania decyzji, rozwi¹zywania nieporozumieñ miêdzy ludŸmi, rozwijania
strategii czy te¿ negocjacji.
Przed przyst¹pieniem do symulacji nale¿y siê upewniæ, ¿e uczniowie maj¹ odpowiedni¹ wiedzê potrzebn¹ do analizy symulowanego procesu oraz ¿e s¹ gotowi do aktywnego
w niej udzia³u. Nale¿y okreœliæ cele symulacji, przedstawiæ zakres tematu, przygotowaæ
dodatkowe teksty, które zaanga¿uj¹ grupê we wstêpne poszukiwania, pozwol¹ poczuæ
„klimat” relacji miêdzy ludŸmi charakterystyczny dla okreœlonych zdarzeñ oraz dostarcz¹
uczniom podstawowy zasób pojêæ. Obowi¹zkami prowadz¹cego s¹ przygotowanie materia³ów z opisem sytuacji i ról oraz zakreœlenie ram sytuacji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e symulacja
ma na celu dok³adne odwzorowanie danego zdarzenia lub procesu. St¹d te¿ konieczne
jest precyzyjne opracowanie zasad i scenariusza. Uczestnikom nie wolno wykraczaæ poza
powsta³e w ten sposób ramy – ca³¹ pomys³owoœæ i aktywnoœæ musz¹ wykorzystaæ na
wypracowanie najlepszego ich zdaniem rozwi¹zania w obrêbie narzuconych ograniczeñ,
a nie na ich obchodzenie czy ³amanie.
W symulacji najwa¿niejsze jest podsumowanie. Na podstawie doœwiadczeñ nabytych
w czasie symulacji oraz zachowania innych uczestnicy maj¹ mo¿liwoœæ porównañ i analizy
tego, co siê zdarzy³o. Mo¿e siê to odbywaæ na forum, mo¿na te¿ zachêciæ uczniów do
pracy w mniejszych grupach.
Oto kilka pytañ do podsumowania: Jakie problemy i konflikty pojawi³y siê w trakcie
symulacji? Jakie rozwi¹zania zrodzi³y siê w trakcie æwiczenia? Na jakie trudnoœci natrafiliœcie w trakcie æwiczenia? Co zrobilibyœcie inaczej, gdyby symulacjê przeprowadzono
jeszcze raz? Czy uleg³y zmianie wasze pogl¹dy na rzeczywistoœæ?
Studium przypadku
Ta metoda nauczania polega na analizowaniu konkretnych zdarzeñ, dziêki czemu
³atwiej zrozumieæ wszystkie zjawiska podobne do analizowanego. Jej g³ówn¹ zalet¹ jest
umo¿liwienie uczniom podejmowania decyzji na podstawie krytycznej analizy danych.
Maj¹ okazjê przyjrzeæ siê realnym (a nie „ksi¹¿kowym”) przyk³adom dzia³añ innych ludzi i wyci¹gn¹æ z nich wnioski istotne dla siebie. Studium przypadku kszta³tuje takie
umiejêtnoœci, jak: krytyczna analiza informacji, prezentacja w³asnych opinii, praca zespo³owa.
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W ka¿dym studium przypadku nastêpuje:
1. Diagnoza sytuacji – na podstawie otrzymanego od nauczyciela albo samodzielnie
wyszukanego opisu konkretnego zdarzenia (procesu) uczniowie odpowiadaj¹ na pytania: Co siê zdarzy³o? Jakie by³y tego przyczyny? Jaki problem pojawia siê w zwi¹zku
z tym zdarzeniem? Jakie konflikty pojawiaj¹ siê w zdarzeniu? Dlaczego ktoœ post¹pi³
(czu³ siê) w okreœlony sposób?
2. Poszukiwanie rozwi¹zañ – uczniowie szukaj¹ odpowiedzi na pytania: Jakie s¹ sposoby
rozwi¹zania konfliktu? Jakie kryteria powinno siê przyj¹æ, by podj¹æ najlepsz¹ decyzjê?
Jak¹ decyzjê ty byœ podj¹³ (podjê³a)? Jakie wa¿ne dla ciebie wartoœci s¹ w³¹czone
w konflikt?
3. Przewidywanie nastêpstw – uczniowie analizuj¹ wszystkie propozycje rozwi¹zania
problemu, odpowiadaj¹c na pytania: Jakie mog¹ byæ nastêpstwa poszczególnych rozwi¹zañ? Które z nich s¹ pozytywne, a które negatywne? Jakie mog¹ byæ nastêpstwa
decyzji uznanej przez ciebie za najlepsz¹, bior¹c pod uwagê ró¿ne aspekty problemu
(np. dobra realizacja zadania, stosunki z innymi osobami, wp³yw na œrodowisko naturalne)? Które z tych nastêpstw s¹ zgodne z wa¿nymi dla ciebie wartoœciami, a które
pozostaj¹ z nimi w konflikcie? Jak zareagujesz na ten konflikt?
4. Dyskusja nad proponowanymi rozwi¹zaniami – uczniowie prezentuj¹ rezultaty przeprowadzonej przez siebie analizy, przedstawiaj¹ argumenty i wymieniaj¹ opinie.
5. Przeniesienie wniosków na sytuacje w œwiecie realnym – uczniowie odpowiadaj¹ na
nastêpuj¹ce pytania: Jakie widzisz podobieñstwo opisanego wydarzenia do sytuacji,
któr¹ znasz ze swojego ¿ycia? Jakie wnioski z analizy przypadku mog¹ byæ przydatne
dla twoich dzia³añ w sytuacjach, z którymi stykasz siê bezpoœrednio?
Portfolio
Portfolio, czyli teczka, to prosta i uniwersalna metoda realizowana na zajêciach szkolnych i podczas projektów edukacyjnych. W sk³ad portfolio mog¹ wchodziæ materia³y
Ÿród³owe: notatki i artyku³y prasowe dotycz¹ce analizowanego zagadnienia, graficzne
przedstawienia problemów, fotografie, rysunki, dowcipy rysunkowe (zarówno wyciête
z gazety, jak i narysowane przez ucznia), notatki z lektur, aforyzmy, wa¿ne myœli, fragmenty aktów prawnych, esej napisany przez ucznia, przedstawiaj¹cy Ÿród³a analizowanego problemu, bibliografia zawieraj¹ca spis wszystkich Ÿróde³ (w tym tak¿e ustnych)
wykorzystanych w teczce, p³yta z nagraniem, notatki ucznia z lektur, spis wszystkich
materia³ów z teczki z krótkimi uzasadnieniami ich doboru.
Wykorzystanie teczki tematycznej mo¿e byæ œwietnym pomys³em na realizacjê projektu
edukacyjnego w³aœciwie po ka¿dym rozdziale. Autor teczki mo¿e np. poprowadziæ zajêcia
lub zrobiæ wystawê poœwiêcon¹ jakiemuœ zagadnieniu.
Analiza materia³u Ÿród³owego
Metoda ta nie nale¿y do naj³atwiejszych, ale ma ogromn¹ wartoœæ. Jej celem jest
nie tylko rozwijanie umiejêtnoœci czytania ze zrozumieniem trudnych tekstów, np. prawnych, ale tak¿e zdolnoœci do samodzielnego poszukiwania informacji niezbêdnych przy
za³atwianiu spraw w doros³ym ¿yciu. Korzystaj¹c z artyku³ów prasowych i zapoznaj¹c
siê z danymi statystycznymi, uczniowie æwicz¹ umiejêtnoœci wyszukiwania i selekcji informacji oraz ich krytycznej analizy. Dowiaduj¹ siê tak¿e, jak oceniaæ ich wiarygodnoœæ.
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Podczas lektury Ÿróde³ historycznych analizuj¹ kontekst historyczny – zastanawiaj¹ siê nad
specyfik¹ epoki, sytuacj¹ polityczn¹, w której dany tekst powsta³, kim by³ jego autor itp.
Listy obywatelskie, pisma urzêdowe
Nauka pisania listów i pism urzêdowych przyda siê ka¿demu obywatelowi. Ka¿dy powinien umieæ sporz¹dziæ ¿yciorys, napisaæ list motywacyjny, sformu³owaæ podanie, skargê,
wniosek, list do redakcji itp. Na lekcjach KOSS uczniowie æwicz¹ ich pisanie, zwracaj¹c
uwagê z jednej strony na zachowanie w³aœciwej formy, a z drugiej – na umiejêtnoœæ
jasnego i krótkiego przedstawienia sprawy. I tak np. w lekcji o administracji publicznej prosimy o napisanie odwo³ania od decyzji administracyjnej, a na zajêciach na temat
poszukiwania pracy – o sporz¹dzenie swojego ¿yciorysu i listu motywacyjnego.

METODA PROJEKTU JAKO STA£Y ELEMENT EDUKACJI
Na mocy rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. uczniowie szkó³ podstawowych maj¹ obowi¹zek udzia³u w realizacji projektu edukacyjnego,
rozumianego jako zespo³owe, planowe dzia³anie uczniów, maj¹ce na celu rozwi¹zanie
konkretnego problemu z zastosowaniem ró¿nych metod: „W celu rozwijania umiejêtnoœci
komunikacji i wspó³dzia³ania powinno siê stosowaæ ró¿ne metody pracy grupowej, w tym
uczniowskie projekty edukacyjne (...)” *. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego mo¿e
dotyczyæ wybranych treœci nauczania, okreœlonych w podstawie programowej przedmiotu
wiedza o spo³eczeñstwie) lub wykraczaæ poza te treœci. Ka¿dy uczeñ powinien uczestniczyæ
w dwóch projektach w ci¹gu roku (np. w realizacji wymagañ szczegó³owych okreœlonych
w dziale III pkt 4, dziale VI pkt 5 i dziale VII pkt 5):
Metoda projektu zak³ada znaczn¹ samodzielnoœæ i odpowiedzialnoœæ uczestników, co
stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia siê. Wspiera
integracjê zespo³u klasowego, w którym uczniowie, dziêki pracy w grupie, ucz¹ siê rozwi¹zywania problemów, aktywnego s³uchania, skutecznego komunikowania siê, a tak¿e
wzmacniaj¹ poczucie w³asnej wartoœci. Metoda projektu wdra¿a uczniów do planowania
oraz organizowania pracy, a tak¿e dokonywania samooceny. Projekty swoim zakresem
mog¹ obejmowaæ jeden lub wiêcej przedmiotów. Pozwalaj¹ na wspó³dzia³anie szko³y ze
œrodowiskiem lokalnym oraz na zaanga¿owanie rodziców uczniów.
Projekty mog¹ byæ wykonywane indywidualnie lub zespo³owo. Uczniowie podczas
pracy nad projektami powinni mieæ zapewnion¹ pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele korzystaj¹cy z metody projektu mog¹ indywidualizowaæ techniki pracy, ró¿nicuj¹c
wymagania.
Wyboru treœci podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla szko³y podstawowej,
które bêd¹ realizowane metod¹ projektu, mo¿e dokonywaæ nauczyciel samodzielnie lub
w porozumieniu z uczniami.
Projekt, w zale¿noœci od potrzeb, mo¿e byæ realizowany np. przez tydzieñ, miesi¹c,
semestr lub byæ dzia³aniem ca³orocznym. W organizacji pracy szko³y mo¿na uwzglêdniæ
równie¿ takie rozwi¹zanie, które zak³ada, ¿e w okreœlonym czasie w szkole nie s¹ prowadzone zajêcia z podzia³em na poszczególne lekcje, lecz s¹ one realizowane metod¹
projektu.
*
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Przy realizacji projektu wskazane jest wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych *.

Autorzy programu KOSS od pocz¹tku rekomendowali metodê projektu uczniowskiego, poniewa¿ w du¿ym stopniu anga¿uje i kszta³ci wa¿ne obywatelskie kompetencje.
Trzeba przed uczniem/uczennic¹ stawiaæ takie zadania zespo³owe, dziêki którym bêdzie
siê uczyæ wspó³pracy z innymi, planowania w³asnych dzia³añ indywidulanych i zespo³owych, wywi¹zywania z nich, wspierania innych oraz sprawnego funkcjonowania w sytuacjach publicznych (np. umiejêtnoœæ prowadzenia dyskusji i zebrania, zorganizowania
g³osowania w klasie czy wyborów do samorz¹du). Zapisy w nowej podstawie sk³oni³y
autorów i autorki KOSS do usystematyzowania tego sposobu nauczania, wyodrêbnienia
go spoœród innych metod aktywizuj¹cych oraz szczegó³owego przygotowania uczniów
i nauczycieli do stosowania tej metody w edukacji obywatelskiej.
W rezultacie projekt edukacyjny towarzyszy ka¿demu z 8 rozdzia³ów podrêcznika
KOSS. Po ka¿dym z nich znajduje siê „Projektownik” ze wskazówkami dotycz¹cymi realizacji projektów: od czego zacz¹æ, jak wybraæ temat, jak zaplanowaæ i realizowaæ kolejne
dzia³ania, jak¹ formê prezentacji wybraæ itp. Zosta³y w nim równie¿ przedstawione propozycje projektów – zarówno projekty wiêksze, wymagaj¹ce wiêcej czasu i wysi³ku, jak
te¿ krótkie projekty dla ma³ych grup. Z myœl¹ o uczniach na koñcu podrêcznika zosta³
zamieszczony dodatek poœwiêcony ogólnie metodzie projektu.
O projekcie
Projekt to przedsiêwziêcie edukacyjne, w którym uczeñ/uczennica:
• zdobywa wiedzê i umiejêtnoœci zwi¹zane z przedmiotem projektu;
• wybiera zagadnienie, problem lub dzia³anie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
i za³o¿onymi celami projektu;
• poszukuje sposobów zbadania lub rozwi¹zania problemu oraz skutecznego przeprowadzenia za³o¿onego w projekcie dzia³ania;
• organizuje w³asn¹ pracê i wspó³pracuje z innymi realizatorami projektu.
Projekt opiera siê na pracy zespo³owej, choæ poszczególne zadania mog¹ byæ wykonywane indywidualnie. Koordynowany jest przez nauczyciela, ale to uczniowie s¹ odpowiedzialni za swoj¹ pracê. Projekty powinny odpowiadaæ zainteresowaniom ucz¹cych siê,
a zarazem s¹ doskona³ym sposobem zwiêkszenia ich motywacji. Samodzielnoœæ decyzji,
œwiadomoœæ szczególnej roli i wagi zadañ do wykonania oraz mo¿liwoœæ decydowania
o sposobie ich realizacji powoduj¹, ¿e w³aœciwie nie trzeba uczniów dodatkowo zachêcaæ
do pracy. Jeœli zaakceptuj¹ projekt i powa¿nie potraktuj¹ zaproponowany im „kontrakt”,
to uzyskaj¹ poczucie podmiotowego traktowania i autorstwa. Jeœli dobrze zrozumiej¹
cele i bêd¹ uwa¿aæ je za w³asne, to poczuj¹ siê odpowiedzialni za efekt koñcowy.
Najlepsze rezultaty osi¹ga siê wówczas, gdy zarówno nauczyciel, jak i uczniowie
s¹ przekonani o wartoœci i u¿ytecznoœci gromadzonej wiedzy, umiejêtnoœci, materia³ów.
Dobrze zaprojektowane dzia³ania powinny dawaæ uczniom pewnoœæ, ¿e rodzice, spo³ecznoœæ lokalna oraz spo³eczeñstwo jako ca³oœæ uwa¿aj¹ je za wa¿ne i cenne.
*
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Projekt jest te¿ szans¹ na wykorzystanie zasobów lokalnych – aktywizacjê otoczenia
szko³y, w³¹czenie do wspó³pracy administracji publicznej, instytucji i organizacji, przedsiêbiorców, rodziców itp.
Metoda wymaga od nauczyciela szczególnego zaanga¿owania, wczeœniejszego przygotowania zadañ, dobrej organizacji dzia³añ zespo³ów zadaniowych, czuwania nad ich
prac¹ oraz udzielania pomocy przy opracowywaniu projektu i jego prezentacji.
Etapy projektu *
I. Wprowadzenie.
To przygotowanie do realizacji projektu, czyli stworzenie sytuacji ucz¹cej, w której
uczniowie pytaj¹, poszukuj¹ odpowiedzi i odpowiadaj¹. Skutecznoœæ projektu jako
metody nauczania zale¿y przede wszystkim od tego, jak¹ sytuacjê ucz¹c¹ stworzy
nauczyciel – powinien on wykorzystaæ rzeczywiste doœwiadczenie uczniów: szkolne,
rodzinne, dotycz¹ce wspólnoty lokalnej czy grupy rówieœniczej. Uczniowie, postawieni
w bliskiej im sytuacji ucz¹cej, nie tylko s¹ w stanie zadawaæ pytania i szukaæ na nie
odpowiedzi, definiowaæ problemy i je rozwi¹zywaæ, ale tak¿e analizuj¹ i wyci¹gaj¹
wnioski.
• Zadania nauczyciela: przygotowanie uczniów do pracy metod¹ projektu (opracowanie instrukcji projektu, przedstawienie zasad), ukazanie uczniom wybranych zagadnieñ (np. przypomnienie tematów i problemów omawianych w danym dziale
tematycznym KOSS).
• Zadania ucznia: zapoznanie siê z instrukcj¹ projektu, przypomnienie omawianych
zagadnieñ i problemów.
II. Wybór problemu i formy dzia³ania.
• Zadania nauczyciela: podzia³ na zespo³y lub pomoc w ich organizacji, koordynowanie procesu podejmowania decyzji dotycz¹cej wyboru tematu (np. g³osowanie,
moderowanie dyskusji itp.).
• Zadania ucznia: wybór jednego tematu z zaproponowanych przez nauczyciela lub
zaproponowanie w³asnego, organizacja zespo³ów.
III. Zaplanowanie pracy nad projektem i prezentacji koñcowej.
Aby praca nad realizacj¹ projektu przebiega³a sprawnie, wa¿ne jest precyzyjne ustalenie zasad wspó³pracy i sposobu oceniania; im wczeœniej uczniowie poznaj¹ zasady,
wed³ug których ich wysi³ki bêd¹ oceniane, tym lepiej bêd¹ wiedzieæ, w jakim kierunku
maj¹ zmierzaæ, i tym skuteczniej bêd¹ dzia³aæ.
• Zadania nauczyciela: opracowanie i zaproponowanie uczniom kryteriów oceny
projektu (w dalszej czêœci zamieszczamy propozycje oceniania projektu), ustalenie terminów konsultacji (jeœli projekt jest krótki, wystarczy jedno spotkanie),
systematyczna ocena (monitoring) realizacji tego etapu.
• Zadania ucznia: ustalenie celów projektu, opracowanie planu dzia³añ, podzia³
na grupy zadaniowe (co, kto, jak i kiedy robi), przygotowanie harmonogramu,
gromadzenie informacji o w³asnych zasobach (czyli „co mamy?”), zastanawianie
*
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siê nad potencjalnymi sojusznikami, ustalenie formy prezentacji koñcowej, zapoznanie siê z kryteriami oceniania (ewentualnie zaproponowanie dodatkowych
kryteriów).
• Wspólne zadania nauczyciela i ucznia: przygotowanie kontraktu, który zobowi¹zuje uczniów do wykonania zadañ, a nauczyciela – do konsultacji w trakcie realizacji projektu i oceny zgodnie z za³o¿onymi kryteriami oceny.
IV. Realizacja zaplanowanych dzia³añ.
Na tym etapie uczniowie doœwiadczaj¹ autentycznego dzia³ania, dotycz¹cego b¹dŸ
to sprawdzenia za³o¿onej hipotezy, b¹dŸ realizacji jakiegoœ konkretnego zadania.
Nauczyciel zwykle dyskretnie wspiera i kieruje pracami uczniów, doradza i obserwuje.
Wówczas najlepiej poznaje m³odzie¿, mo¿e ³atwiej zdiagnozowaæ jej potrzeby, poznaæ
zainteresowania, mocne i s³abe strony, mo¿liwoœci i talenty.
• Zadania nauczyciela: kierowanie pracami uczniów, doradzanie, obserwowanie,
czasem pe³nienie funkcji eksperta, systematyczne monitorowanie przebiegu prac
nad realizacj¹ projektu.
• Zadania uczennicy/ucznia: systematyczne gromadzenie informacji na temat wybranego zagadnienia, selekcja i analiza zebranych informacji, wyci¹ganie wniosków, szukanie rozwi¹zañ, prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania
problemów. Prowadzenie dokumentacji dzia³añ – fotografie, raporty, minipodsumowania itp.
V. Publiczna prezentacja oraz podsumowanie.
To wa¿ny etap, jeœli nie najwa¿niejszy, w którym jest czas na refleksjê nad tym, co siê
wydarzy³o. Mo¿na mówiæ o sukcesie metody projektu wtedy, gdy uczestnicy precyzuj¹,
jak to doœwiadczenie wykorzystaj¹ w przysz³oœci.
• Zadania nauczyciela: wsparcie uczniów w organizacji prezentacji, ocena efektów,
czyli koñcowego produktu projektu, ocena procesu, jaki mia³ miejsce podczas
realizacji projektu.
• Zadania ucznia: samoocena udzia³u w projekcie, informacja zwrotna do wszystkich grup zadaniowych, analiza b³êdów i wyci¹gniêcie wniosków na przysz³oœæ.
Praca metod¹ projektu przynosi wiele korzyœci uczniom. Ucz¹ siê na ka¿dym jego
etapie: pocz¹wszy od wyboru tematu, poprzez planowanie, dzia³anie, prezentacjê, a¿ po
ewaluacjê dzia³añ. Stosowanie tej metody:
• wspiera rozwój spo³eczny i osobisty ucznia;
• umo¿liwia integracjê wiedzy i umiejêtnoœci z ró¿nych dziedzin;
• daje szansê na rozwój indywidualnych zainteresowañ, uzdolnieñ i potrzeb ucznia.
Jak oceniaæ projekt?
Wbrew pozorom ocena projektu nie stanowi koñcowego etapu pracy – im wczeœniej
uczniowie poznaj¹ zasady, wed³ug których ich wysi³ki bêd¹ oceniane, tym lepiej bêd¹
wiedzieæ, w jakim kierunku maj¹ zmierzaæ, i tym skuteczniej bêd¹ dzia³aæ. Uczniowie
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powinni znaæ wszystkie te kryteria ju¿ od etapu planowania pracy, a jeszcze lepiej, gdy
sami uczestnicz¹ w ich ustalaniu.
Aby kryteria oceniania sta³y siê drogowskazem, musz¹ byæ konkretne i powinny
uwzglêdniaæ to, na czym naprawdê nam zale¿y – np. „na ile nasz projekt dociera do
mieszkañców”, „czy ³awki w parku s¹ pomalowane” albo „czy w urzêdzie gminy dostêpne s¹ nasze ulotki o zasadach przejrzystoœci” i „czy s¹ jasno napisane”. Oczywiœcie
warto tak¿e sformu³owaæ kryteria – wskazówki dotycz¹ce samej prezentacji (np. „liczba
widzów”, „oryginalna forma zaproszenia”, „interesuj¹ca merytorycznie prezentacja problemu”), ale nie s¹ one kluczowe.
Nale¿y staraæ siê obserwowaæ poczynania grupy (lub – co mo¿e okazaæ siê trudniejsze
– ucznia) od pierwszego do ostatniego etapu realizacji projektu. Aby systematyzowaæ
pracê zwi¹zan¹ z ocenianiem umiejêtnoœci, nauczyciel mo¿e przygotowaæ nastêpuj¹cy
arkusz oceny, oznaczaj¹c umownymi znakami (np. stosuj¹c „+” i „–” , normaln¹ szkoln¹
skalê ocen itp.) postêpy uczniów na poszczególnych etapach realizacji projektu.
ARKUSZ OCENY (przyk³ad)
Grupa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temat projektu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termin prezentacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etap realizacji projektu

Umiejêtnoœci

I. Wybór problemu i formy
dzia³ania
II. Zaplanowanie pracy nad projektem i prezentacji koñcowej

• precyzyjne sformu³owanie tematu

III. Realizacja zaplanowanych
dzia³añ

• selekcja informacji
• krytyczna ocena informacji
• „przetwarzanie” informacji – nadawanie im nowej formy

IV. Prezentacja i podsumowanie

• wybór adekwatnej do projektu formy prezentacji
• wykorzystanie czasu prezentacji (organizacja)
• zainteresowanie innych uczniów
• sposób mówienia (akcent, precyzja
wypowiedzi itp.)
• sposób opracowania materia³ów wizualnych
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V. Praca w grupie

•
•
•
•
•

udzielanie sobie informacji
podejmowanie decyzji
s³uchanie siê nawzajem
rozwi¹zywanie konfliktów
zaanga¿owanie innych w pracê; samoocena postêpów w pracy

Wa¿ne jest, aby w proces oceniania projektów w³¹czyæ samych uczniów. Mo¿e to mieæ
dwojak¹ postaæ:
• samooceny – ka¿da grupa powinna podczas swoich spotkañ poœwiêciæ nieco czasu
na samoocenê, której celem jest usprawnienie pracy zespo³owej. Uczniowie mog¹
np. odpowiedzieæ sobie na nastêpuj¹ce pytania: „Czy realizujemy przyjête zadania
w terminie?”, „Z którym zadaniem s¹ najwiêksze trudnoœci?”, „Co mo¿na zrobiæ,
aby je pokonaæ?”, „Czy wszyscy czuj¹ siê w³¹czeni do pracy grupy?”, „Co nale¿a³oby
w tej pracy usprawniæ?”. Po zakoñczeniu pracy nad projektem uczeñ/uczennica mo¿e
wystawiæ ocenê sam sobie oraz ca³ej swojej grupie. W przypadku projektu dzia³ania lokalnego ocena taka powinna byæ bardziej rozbudowana. Z kolei gdy projekt
ma charakter zespo³owy, najlepiej jest, by ocenê przeprowadziæ dwuetapowo: najpierw poprosiæ uczniów o indywidualne odpowiedzi na pytania sformu³owane przez
nauczyciela lub ca³¹ klasê, a nastêpnie o wspólne wype³nienie takiej karty;
• w³¹czenia uczniów w ocenê projektów prezentowanych przez innych – mo¿e to
byæ ca³a klasa lub wybrane jury (np. po jednej osobie z ka¿dej grupy). W drugim
przypadku uczniowie powinni opuœciæ jury w trakcie prezentacji projektu przez ich
grupê i podobnie jak pozostali wzi¹æ aktywny udzia³ w prezentacji. Nauczyciel musi
rozstrzygn¹æ, czy ocena dokonana przez uczniów jest wi¹¿¹ca dla niego, czy te¿ np.
rezerwuje sobie mo¿liwoœæ wp³ywania na ostateczny stopieñ (np. przyznaj¹c sobie
prawo obni¿enia lub podwy¿szenia oceny o pó³ stopnia).
W zwi¹zku z tym, ¿e realizowane na zajêciach KOSS projekty s¹ œciœle zwi¹zane
tematycznie z okreœlonymi podstaw¹ programow¹ treœciami nauczania danego dzia³u
tematycznego, warto sprawdziæ wiedzê uczniów nabyt¹ w trakcie i po realizacji projektów.
Ocena ta powinna obejmowaæ: 1) ocenê wiadomoœci nabytych przez dan¹ grupê uczniów
w trakcie realizacji projektu oraz 2) ocenê wiedzy uczniów po prezentacjach wszystkich
projektów (tu mo¿na zastosowaæ bardziej tradycyjne metody oceniania, takie jak testy czy
odpowiedzi pisemne na pytania otwarte).

METODY MOTYWUJ¥CE UCZNIA
Osi¹ganiu celów programu KOSS sprzyja tak¿e stworzenie przez nauczyciela takich
warunków w klasie, które wzmacniaj¹ poczucie w³asnej wartoœci uczniów, zwiêkszaj¹ ich
zaanga¿owanie i samodzielnoœæ, zachêcaj¹ do wspó³dzia³ania w grupie. Oprócz metod
przedstawionych powy¿ej i wykorzystywanych w podrêczniku oraz scenariuszach KOSS
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zachêcamy do stosowania na zajêciach wiedzy o spo³eczeñstwie tak¿e innych form pracy
aktywizuj¹cych uczniów. Maj¹ one wiele zalet:
• pozwalaj¹ na zwiêkszenie tempa pracy z uczniami uzdolnionymi, a tak¿e s³abszymi;
• sprzyjaj¹ odpowiedzialnoœci i samodzielnoœci;
• ograniczaj¹ niepo¿¹dane zachowania uczniów;
• zwiêkszaj¹ chêæ do nauki i satysfakcjê z w³asnej pracy;
• pomagaj¹ sprawnie prowadziæ zajêcia.
Poni¿ej prezentujemy has³owo wybrane formy pracy. Szczegó³y mo¿na znaleŸæ w publikacji „Jak motywowaæ uczniów do nauki?” Merilla Harmina (Warszawa 2015, Civitas,
wydanie III).
METODY MOTYWUJ¥CE UCZNIÓW DO NAUKI
NAUCZANIE
1. Jak mobilizowaæ uczniów?
• szybkie tempo
• nauczanie warstwami (spiralny uk³ad
materia³u)
• ró¿norodnoœæ kontrolowana
2. Jak zaanga¿owaæ uczniów?

MOTYWOWANIE
3. Jak zwiêkszaæ poczucie pewnoœci siebie?

4. Jak zachêcaæ bez nagród?
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• runda bez przymusu
• jedno pytanie – wszyscy pisz¹ odpowiedŸ
• zdania podsumowuj¹ce
• g³osowanie
• „zapytaj kole¿ankê/kolegê”
• wymiana w parach
• powtarzanie chórem
• uwa¿ne s³uchanie wyk³adu
• „wys³uchaj i zapisz”
• o¿ywienie dyskusji
• g³oœne myœlenie
• sentencje wzmacniaj¹ce wiarê uczniów w siebie
• amortyzowanie – upewnianie, ¿e ka¿dy ma prawo do b³êdu
•
•
•
•
•

komunikat „doceniam to”
komunikat „jestem z tob¹”
pochwa³y i nagrody dla wszystkich
prawdziwy zachwyt
budowanie ducha klasy
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5. Jak podnosiæ poprzeczkê?

ORGANIZACJA PRACY
6. Jak rozpoczynaæ lekcjê?

• nauka jako wyzwanie
• wysokie oczekiwania
• mobilizowanie ducha klasy
• co dzisiaj robimy?
• zadanie na dobry pocz¹tek
• intryguj¹ce pytanie

7. Jak koñczyæ lekcjê?

• „dobrze, ¿e..., ale nastêpnym razem...”
• karty dla uczniów „co myœlê/co czujê”

8. Jak uczyæ wspó³pracy?

•
•
•
•

czytanie w parach
zadania w grupach, zamiana grup
prezentacje grupowe
najlepsze rozwi¹zanie – debata klasowa
• zadania d³ugoterminowe – projekt

9. Jak najlepiej wykorzystaæ czas?

• kolejnoœæ mówców
• zasada „s³uchajcie uwa¿nie, powiem
to tylko raz”
• klasowi „korepetytorzy”
• „przeæwiczmy to jeszcze raz”
ZADANIA DOMOWE, SPRAWDZIANY, OCENY
10. Jak zadawaæ prace domowe?
• praca domowa z mo¿liwoœci¹ wyboru
• sprawdzanie pracy domowej w grupach
• „opowiedz, co zrobi³eœ/zrobi³aœ”
11. Jak sprawdzaæ wiadomoœci i oceniaæ?

JAK UCZYÆ RZECZY WA¯NYCH?
12. Jak powtarzaæ i utrwalaæ wiedzê?

• teczka – portfolio ucznia
• wa¿niejsza jest wiedza ni¿ ocena
• karta z wynikami ucznia
• nauka w parach
• powtórka „moim zdaniem”
• twórcze sprawozdania i mapy myœlowe
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13. Jak uczyæ samodzielnego myœlenia?

•
•
•
•
•
•
•
•

14. Jak wyjœæ poza fakty i szczegó³y?

•
•
•
•
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„uporz¹dkuj”
„podziel na kategorie”
czym siê ró¿ni¹, w czym s¹ podobne
streszczenia
„spróbuj przewidzieæ”
jak mo¿na wyt³umaczyæ?
„rozwi¹¿ problem”
burza mózgów

co jest naprawdê wa¿ne?
jakie to ma dla nas znaczenie?
zadania praktyczne
„co wiem, czego jeszcze chcê siê dowiedzieæ”
• zestawienie kluczowych pojêæ
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V. SPOSOBY OCENIANIA – ZASADY I NARZÊDZIA
Autorzy programu KOSS zak³adaj¹, ¿e proces oceniania powinien:
• byæ integraln¹ czêœci¹ procesu nauczania i pomóc nauczycielowi osi¹gn¹æ
zamierzone cele;
• dostarczyæ nauczycielowi informacji na temat efektywnoœci w³asnej pracy,
skutecznoœci poszczególnych metod pracy i æwiczeñ czy przydatnoœci dydaktycznej konkretnych pomocy (np. schematów, stron internetowych, wzorów
pism urzêdowych);
• umo¿liwiæ diagnozê kompetencji uczniów, dostarczyæ informacji o postêpach i wynikach pracy poszczególnych uczniów oraz klasy jako ca³oœci;
• dostarczyæ uczniom (i ich rodzicom) informacji zwrotnej o pracy, trudnoœciach, „mocnych stronach” uczniów;
• zwiêkszyæ motywacjê uczniów do nauki, a tak¿e do anga¿owania siê w dzia³anie obywatelskie w dostêpnym dla nich zakresie;
• umo¿liwiæ wystawienie ocen przewidzianych rozporz¹dzeniem w sprawie
klasyfikowania i promowania uczniów.
Ocena osi¹gniêæ uczniów musi mieæ trojaki charakter – nauczyciel KOSS powinien
sprawdzaæ pracê klasy i jej efekty na bie¿¹co, a tak¿e po zrealizowaniu materia³u zawartego w kolejnych dzia³ach programu oraz na zakoñczenie semestru i roku szkolnego.
Mówi o tym par. 8 rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy w szko³ach publicznych (Dz. U. z 16 sierpnia 2017 r., poz. 1534), zgodnie z którym:
§ 8. Œródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajêæ edukacyjnych, o której mowa
w art. 44i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o systemie oœwiaty, uwzglêdnia poziom i postêpy
w opanowaniu przez ucznia wiadomoœci i umiejêtnoœci w stosunku do odpowiednio wymagañ i efektów kszta³cenia, o których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty,
dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia
zwi¹zane z przezwyciê¿aniem trudnoœci w nauce lub rozwijaniem uzdolnieñ.

Zdaniem autorów nale¿y jednak przyk³adaæ znacznie wiêksz¹ wagê do bie¿¹cej oceny
pracy ucznia w czasie kolejnych zajêæ (tak¿e oceny pracy domowej) ni¿ do semestralnych
testów i sprawdzianów. Wartoœæ diagnostyczna i klasyfikacyjna tego rodzaju „miêkkiej
oceny” jest na lekcjach z zakresu edukacji obywatelskiej du¿o wy¿sza. Warto tak¿e dbaæ
o to, by ocenianie nie zaburza³o samego procesu nauczania – ma ono pe³niæ funkcjê
pomocnicz¹, a nie przeszkadzaæ w procesie nauczania.
Autorzy programu proponuj¹ wprowadzenie – obok tradycyjnego oceniania sumuj¹cego (nauczyciel wystawia ocenê w ramach kilkustopniowej skali liczbowej) – oceniania
kszta³tuj¹cego, które umo¿liwia przekazanie uczniowi (i jego rodzicom) pe³niejszej i bardziej precyzyjnej informacji na temat sposobu oraz efektów pracy, postêpów i trudnoœci
ucznia. Taka ocena, nazywana kszta³tuj¹c¹, wspiera równoczeœnie proces nauczania, u³atwia bowiem uczniowi zrozumienie celu zajêæ i oczekiwanych osi¹gniêæ oraz kryteriów,
wed³ug których jego praca bêdzie oceniana, a w konsekwencji zwiêksza jego samodzielnoœæ i poczucie odpowiedzialnoœci za w³asn¹ naukê (wiêcej o ocenianiu kszta³tuj¹cym
piszemy na s. 67–70).
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Ocenianie powinno byæ œciœle powi¹zane z procesem nauczania, choæby dlatego, ¿e
uczniowie najczêœciej ucz¹ siê w³aœnie tego, za co s¹ oceniani. Podstawowym za³o¿eniem
programu KOSS jest przekazywanie wiedzy w powi¹zaniu z kszta³ceniem praktycznych
umiejêtnoœci i kszta³towaniem cnót obywatelskich oraz postaw etycznych. Wszystkie te
elementy musz¹ byæ brane pod uwagê przy ocenianiu. Trzeba tu wyjaœniæ, ¿e prezentowane w dalszej czêœci programu metody, kryteria i narzêdzia oceniania umo¿liwiaj¹
sprawdzanie wiedzy i umiejêtnoœci, nie odnosz¹ siê jednak do postaw uczniów. Nauczyciel realizuj¹cy program KOSS nie powinien oceniaæ ich bezpoœrednio – tak pojêta edukacja
obywatelska ma w Polsce z³¹ tradycjê. Jego zadaniem jest raczej stworzenie warunków,
w których postawy zaanga¿owania, odpowiedzialnoœci, otwartoœci czy wra¿liwoœci na
potrzeby innych mog¹ siê rozwijaæ i byæ poddawane refleksji. S³u¿¹ temu miêdzy innymi:
• umieszczenie wœród priorytetów oceniania samego procesu uczenia siê, tzn. tego, jak przebiega praca ucznia – w przeciwieñstwie do oceniania wy³¹cznie jej ostatecznego efektu;
• oparcie ocen na jasnych kryteriach, co pozwala uczniowi wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za
w³asn¹ pracê, a tak¿e umo¿liwia samoocenê; wskazane jest przy tym, by uczniowie
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z tymi kryteriami przed podjêciem pracy, a nie dopiero
po jej wykonaniu;
• docenianie postêpów, jakie robi¹ uczniowie, niezale¿nie od tego, czy s¹ one imponuj¹ce, czy skromne – o ile wynikaj¹ z rzeczywistego wysi³ku ucznia;
• docenianie wysi³ków wk³adanych we wspó³pracê i zachêcanie uczniów do wzajemnego pomagania sobie w pracy – w parach, zespo³ach i na forum ca³ej klasy; pomagaj¹c swoim kole¿ankom i kolegom, uczniowie sami siê ucz¹, porz¹dkuj¹ i strukturalizuj¹
swoj¹ wiedzê;
• omawianie æwiczeñ i zadañ, w trakcie których uczniowie maj¹ okazjê do refleksji
nad w³asnym sposobem uczenia siê; poœwiêcanie uwagi emocjom towarzysz¹cym ich
pracy, relacjom z innymi uczniami;
• proponowanie indywidualnych i grupowych zadañ, dziêki którym uczniowie samodzielnie przechodz¹ etapy poszukiwania, selekcji i krytycznej analizy informacji, uogólniania oraz czytelnego dla innych zapisywania wyników swoich badañ;
• przekazywanie na bie¿¹co w³asnych obserwacji na temat uczestnictwa poszczególnych uczniów w zajêciach;
• zachêcanie uczniów do samooceny, w wyniku której lepiej poznaj¹ siebie, swoje mo¿liwoœci i obszary wymagaj¹ce rozwoju (poczucie w³asnej wartoœci oparte na realnym
ogl¹dzie swojej osoby);
• dawanie przyk³adu (modelowanie) – np. ujawnianie uczniom w³asnego zaanga¿owania w sprawy publiczne, demonstrowanie sposobów uczenia siê, jakie stosuje
sam nauczyciel; „modelowaniu” s³u¿y tak¿e ukazywanie przyk³adów dzia³ania innych
ludzi: dzia³aczy demokratycznych, obroñców praw cz³owieka, osób podejmuj¹cych
konstruktywn¹ dzia³alnoœæ obywatelsk¹ we wspólnocie lokalnej itp.;
• inicjowanie dyskusji umo¿liwiaj¹cych uczniom formu³owanie w³asnych pogl¹dów i ich
modyfikacjê;
• formu³owanie zadañ i sposobów dzia³ania na miarê mo¿liwoœci uczniów – zarówno
podczas zajêæ lekcyjnych, dzia³ania w samorz¹dzie klasowym i szkolnym, jak i projektów pozaszkolnych;
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• uczynienie ze œrodowiska lokalnego przedmiotu zainteresowania uczniów; konstruowanie zadañ pog³êbiaj¹cych wiêŸ ze wspólnot¹ lokaln¹;
• wspieranie inicjatyw i pomys³ów zg³aszanych samodzielnie przez uczniów.
Autorzy programu KOSS uwa¿aj¹, ¿e nauczyciel powinien oceniaæ tak¿e udzia³ ucznia
w zajêciach – jego aktywnoœæ na lekcji, sposób komunikowania siê z kolegami i kole¿ankami, gotowoœæ do wspó³pracy i przyjmowania odpowiedzialnoœci, przestrzeganie regu³
wymiany pogl¹dów i innych norm obowi¹zuj¹cych na lekcjach. Ten aspekt oceny nie
mo¿e przes³aniaæ innych, bardziej merytorycznych kryteriów, nie powinien jednak byæ –
zw³aszcza w edukacji obywatelskiej – pomijany. Kluczowe jest przy tym, by uczniowie
od pocz¹tku zajêæ mieli szansê zapoznaæ siê z obowi¹zuj¹cymi regu³ami – dlatego te¿
na jednej z pierwszych lekcji ca³a klasa wspólnie z nauczycielem/nauczycielk¹ opracowuje
„minikodeks”. Wspó³tworzenie takiego zestawu regu³ przez uczniów zwiêksza znacznie
prawdopodobieñstwo ich przestrzegania. Zasady przyjête przez uczniów i zaakceptowane
przez nauczyciela mog¹ równoczeœnie stanowiæ punkt odniesienia dla kryteriów oceny
udzia³u w zajêciach.

JAK OCENIAÆ OSI¥GNIÊCIA UCZNIÓW – WSKAZÓWKI I PRZYK£ADY
Autorzy programu KOSS zachêcaj¹ nauczycieli do sprawdzania efektów pracy uczniów
na bie¿¹co. Na podstawie cytowanego wczeœniej rozporz¹dzenia:
§ 12. Ocenianie bie¿¹ce z zajêæ edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osi¹gniêciach edukacyjnych pomagaj¹cych w uczeniu siê, poprzez
wskazanie, co uczeñ robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej siê uczyæ. *

Nauczyciel edukacji obywatelskiej powinien pamiêtaæ, ¿e oceniaj¹c ucznia, musi braæ
pod uwagê ró¿ne aspekty. Zdaniem autorów programu KOSS nale¿y uwzglêdniaæ cztery
g³ówne elementy:
• merytoryczne wiadomoœci i sposób ich wykorzystania;
• umiejêtnoœci kluczowe z punktu widzenia edukacji obywatelskiej;
• sposób uczestniczenia w zajêciach;
• aktywnoœæ ucznia poza lekcjami.
Tabela zamieszczona poni¿ej ukazuje, co wchodzi w sk³ad wymienionych obszarów.
Jest to jedynie propozycja, któr¹ nauczyciel mo¿e uzupe³niæ lub zmodyfikowaæ, dostosowuj¹c do w³asnych potrzeb. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e pierwsze dwa obszary odpowiadaj¹ wymaganiom szczegó³owym zawartym w podstawie programowej do wiedzy
o spo³eczeñstwie.
Ró¿nym elementom podlegaj¹cym ostatecznej ocenie mo¿na oczywiœcie przypisaæ
ró¿n¹ wagê – nauczyciel musi sam zdecydowaæ, na co chce po³o¿yæ najwiêkszy nacisk.
Wa¿ne jest, by pozostawa³o to w zgodzie z programem wychowawczym szko³y, a przede
wszystkim, by uczniowie zostali poinformowani o tym, co i w jakim zakresie bêdzie wp³y* Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s³uchaczy w szko³ach publicznych (Dz. U. z 16 sierpnia 2017 r., poz. 1534).
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waæ na ich koñcow¹ ocenê z edukacji obywatelskiej (np. czy projekty pozalekcyjne bêd¹
brane pod uwagê).
Jakie g³ówne elementy
obejmuje?

Obszar

Jak to sprawdziæ?
– przyk³ady narzêdzi

Wiedza i jej stosowanie

• przyswojenie podstawowych wiadomoœci i pojêæ
okreœlonych wymaganiami
szczegó³owymi zawartymi
w podstawie programowej
• dostrzeganie relacji i zwi¹zków przyczynowo-skutkowych miêdzy faktami
i procesami
• stosowanie zdobytych wiadomoœci do interpretacji
aktualnych wydarzeñ z ¿ycia szko³y, spo³ecznoœci
lokalnej i innych obszarów
¿ycia publicznego
• zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomoœci i wyci¹ganie w³asnych
wniosków

•
•
•
•

Umiejêtnoœci
obywatelskie

• przygotowanie i wyg³oszenie wyst¹pienia
• udzia³ w dyskusji publicznej
• wyra¿anie w³asnego zdania
i formu³owanie argumentów na jego rzecz w formie
pisemnej i ustnej
• s³uchanie i branie pod
uwagê opinii innych
• zdobywanie informacji o ¿yciu publicznym i korzystanie
z nich
• odró¿nianie opinii od faktów
• planowanie dzia³ania, podzia³ zadañ itp.
• wspó³praca w zespole
• rozwi¹zywanie problemów
• za³atwianie prostych spraw
(np. w szkole, urzêdzie
gminy)

• dyskusje i debaty klasowe
• symulacje i inscenizacje
(np. kampania wyborcza)
• poszukiwanie i analiza informacji na zadany temat
• pisanie listów i petycji
w sprawach publicznych
• teczki, projekty, wystawy
• dzia³anie na rzecz szko³y
lub spo³ecznoœci lokalnej
itp.
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prace pisemne
testy, sprawdziany
æwiczenia s³ownikowe
wypowiedzi ustne (w tym
merytoryczny wk³ad w dyskusje, debaty, symulacje)
• interpretacja tekstu prasowego, prawnego itp.
• teczki, projekty, wystawy
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•
•
•
•
•

sumiennoœæ
systematycznoœæ
aktywny udzia³ w lekcji
wspó³praca z kolegami
wykonywanie poleceñ nauczyciela
• przestrzeganie regu³ obowi¹zuj¹cych na lekcjach
edukacji obywatelskiej

Uczestnictwo
w zajêciach

Aktywnoœæ pozalekcyjna

• stopieñ przygotowania do
lekcji
• odrabianie zadañ domowych
• poziom zaanga¿owania
w pracê na lekcji, w tym
np. udzia³ w dyskusjach,
zg³aszanie w³asnych pomys³ów æwiczeñ, tematów
dyskusji
• sposób komunikowania siê
i wspó³pracy z kolegami
w czasie prac zespo³owych
itp.
Dodatkowe prace wykonywane w czasie pozaszkolnym, dobrowolne dzia³ania na rzecz innych (ró¿ne formy wolontariatu),
udzia³ w konkursach wiedzy o spo³eczeñstwie itp.

Osi¹gniêcia uczniów mo¿na badaæ w sposób tradycyjny za pomoc¹ testów, sprawdzianów (zawieraj¹cych tak¿e pytania otwarte), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
W przypadku prezentowanego tu programu te sposoby oceniania, które s¹ oparte na
sprawdzaniu, jakie informacje uczniowie potrafi¹ odtworzyæ, nie wystarcz¹ – chodzi przecie¿ o sprawdzenie, jakie zmiany zasz³y w wiedzy i umiejêtnoœciach ucznia (a mo¿e nawet
w postawach), to zaœ, jak wiadomo, jest znacznie trudniej zmierzyæ. Ocenianie w ramach
programu KOSS, podobnie jak samo nauczanie, powinno odnosiæ siê do takich umiejêtnoœci i wiadomoœci uczniów, które s¹ wa¿ne z punktu widzenia ich funkcjonowania
w rolach obywateli, w tym: zg³aszania inicjatyw, zdolnoœci rozpoznawania problemów do
rozwi¹zania, anga¿owania siê w debatê publiczn¹, organizowania wspólnego dzia³ania
itp. Oznacza to, ¿e zarówno narzêdzia, jak i kryteria oceny musz¹ byæ bogatsze i bardziej
wszechstronne ni¿ tradycyjnie stosowane.

OCENIANIE KSZTA£TUJ¥CE
Ocenianie kszta³tuj¹ce (OK) to sposób nauczania, który jest nastawiony przede wszystkim na pomoc uczniowi w uczeniu siê – motywuje i anga¿uje, pozwala mu na bie¿¹co
œledziæ w³asne postêpy w nauce, sprzyja wziêciu przez uczniów odpowiedzialnoœci za
swoj¹ naukê. OK to tak¿e swego rodzaju „skrzynka narzêdzi” pomagaj¹cych nauczycielowi w nauczaniu – czêœæ z nich od dawna jest stosowana w polskiej szkole, czêsto jednak
w sposób niepe³ny. Centrum Edukacji Obywatelskiej od kilku lat promuje OK w polskich
szko³ach poprzez publikacje, szkolenia, materia³y edukacyjne. Autorzy programu KOSS
zachêcaj¹ tak¿e do wykorzystywania zasad OK w przygotowywaniu i prowadzeniu zajêæ
edukacji obywatelskiej. Poni¿ej prezentujemy podstawowe narzêdzia OK. Wiêcej informa-
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cji na temat oceniania kszta³tuj¹cego oraz przyk³ady lekcji WOS-u z wykorzystaniem OK
mo¿na znaleŸæ na stronie https://ok.ceo.org.pl/.

Podstawowe narzêdzia oceniania kszta³tuj¹cego (OK)
I. Cele lekcji
• Wyznaczaj¹ kierunek, do którego zmierzamy (nauczyciele i uczniowie) – to
po¿¹dane efekty lekcji w postaci nabywanych wiadomoœci i umiejêtnoœci.
• Nale¿y formu³owaæ ich tyle, ile rzeczywiœcie jesteœmy w stanie zrealizowaæ
podczas jednostki lekcyjnej.
• Powinny byæ powi¹zane z treœciami nauczania zapisanymi w podstawie programowej ka¿dego przedmiotu, warto jednak za ka¿dym razem – uk³adaj¹c cele
lekcji – zastanowiæ siê, co z tego, czego uczymy, bêdzie przydatne i niezbêdne.
II. Sformu³owanie celów w jêzyku zrozumia³ym dla ucznia
• Uczniowie powinni wiedzieæ, w jakim kierunku zmierzaj¹ – nie wystarczy wiêc
zapoznaæ ich z tematem lekcji, lecz nale¿y te¿, w jêzyku dla nich zrozumia³ym,
wyjaœniæ, co zamierzacie wspólnie osi¹gn¹æ podczas zajêæ.
• Znajomoœæ celów mobilizuje uczniów, sk³ania do wziêcia odpowiedzialnoœci za
ich realizacjê.
• Nie wystarczy podaæ celów uczniom, trzeba jeszcze sprawdziæ, czy zosta³y one
zrealizowane (przydatna mo¿e siê okazaæ metoda zdañ podsumowuj¹cych:
„Nauczy³em siê, ¿e...”, „Dziœ zrozumia³am, ¿e...”).
III. Kryteria oceniania – NaCoBeZU
• Nauczyciel powinien na zajêciach informowaæ uczniów, na co bêdzie zwraca³
uwagê przy ocenianiu (NaCoBeZU).
• NaCoBeZU powinno dotyczyæ konkretnej lekcji; okreœlane jest te¿ przed klasówk¹ i prac¹ domow¹.
• NaCoBeZU mo¿e formu³owaæ nauczyciel, warto te¿ zaanga¿owaæ w to
uczniów (np. przy opracowywaniu klasówki).
• Uczniowie wiedz¹ nie tylko, czego maj¹ siê nauczyæ, ale tak¿e – w jaki sposób.
IV. Powi¹zanie z wiedz¹ nabyt¹ przez uczniów wczeœniej
• Nauczyciel, wprowadzaj¹c nowy temat, powinien na pocz¹tku zastanowiæ siê,
z czym skojarzyæ now¹ wiedzê.
• Przy wprowadzeniu mog¹ byæ przydatne sformu³owania: „Kilka dni temu uczyliœmy siê o..., a teraz bêdziemy zajmowaæ siê czymœ podobnym, czyli...”; „To,
o czym chcia³am wam dziœ opowiedzieæ, jest bardzo podobne do...”; „Dzisiaj
zajmiemy siê przeciwieñstwem tego, o czym mówiliœmy...”; „Pos³uchajcie, czy
z czymœ wam siê to ju¿ nie kojarzy...”.
• Takie powi¹zania warto przywo³aæ nie tylko na pocz¹tku lekcji, ale te¿ mo¿na
korzystaæ z nich przez ca³y czas omawiania nowego tematu.
• Taki sposób t³umaczenia nowych zagadnieñ daje uczniowi poczucie bezpieczeñstwa. Uczeñ/uczennica myœli: „Ten nowy temat jest zwi¹zany z rzeczami,
które ju¿ znam i rozumiem, wiêc powinienem daæ radê”.
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V. Pytanie kluczowe
• Dobre pytanie „robi” lekcjê – nauczyciel na pocz¹tku zajêæ zadaje pytanie
kluczowe, s³ucha odpowiedzi uczniów, zapowiada, ¿e pe³niejsz¹ odpowiedŸ
na pytanie uczniowie uzyskaj¹ pod koniec omawiania tematu; podczas lekcji nawi¹zuje do niego („Czy ju¿ umiemy odpowiedzieæ na nasze pytanie?”),
a na koniec, gdy ma ju¿ wszystkie œrodki do rozwi¹zania problemu, razem
z uczniami pracuje nad odpowiedzi¹.
• Nale¿y odró¿niæ pytania otwarte, których nauczyciel zadaje podczas ka¿dej
lekcji wiele, od pytania kluczowego, które zwykle jest jedno.
VI. Zastosowanie samooceny i oceny kole¿eñskiej
• Wa¿ne jest, by uczeñ/uczennica potrafi³ oceniæ, ile siê ju¿ nauczy³, a jak bardzo
musi jeszcze popracowaæ, aby osi¹gn¹æ wyznaczony cel – stosowanie samooceny sprawia, ¿e staje siê on bardziej samodzielny w procesie uczenia siê,
odpowiedzialny za swoj¹ naukê, rozumie, czego siê uczy i po co.
• Samoocena mo¿e byæ gromadzona w postaci teczki (portfolio) dokumentuj¹cej
pracê ucznia w okreœlonym czasie lub w ramach poszczególnych dzia³ów.
• Samoocena powinna zawieraæ, jak ka¿da informacja zwrotna, nastêpuj¹ce
elementy:
a) co ju¿ umiem;
b) nad czym muszê jeszcze popracowaæ;
c) co powinienem/powinnam zmieniæ w swoim sposobie uczenia siê;
d) co powinienem/powinnam postanowiæ w tej sprawie.
• Samoocena mo¿e dotyczyæ pracy pisemnej, ale tak¿e wypowiedzi ustnej (np.
technika zdañ podsumowuj¹cych, „kosz i walizka”, technika oceniania trudnoœci, metoda œwiate³).
• Ocena kole¿eñska to sytuacja, w której uczeñ/uczennica odgrywa rolê nauczyciela, recenzuje pracê kolegi czy kole¿anki i daje im wskazówki.
• Dziêki ocenie kole¿eñskiej uczeñ/uczennica natychmiast po zrobieniu æwiczenia
mo¿e uzyskaæ informacjê zwrotn¹ (np. przy wymianie w parach), mo¿e te¿
bezzw³ocznie przyst¹piæ do poprawy oceny.
• Warianty oceny kole¿eñskiej: sprawdzanie æwiczeñ (np. w parach), komentarz
do pracy, wypowiedzi, przedstawianie idealnego rozwi¹zania, a nawet sprawdzanie klasówek.
• Tak w przypadku samooceny, jak i oceny kole¿eñskiej trzeba wspólnie ustaliæ
kryteria oceniania i nauczyæ uczniów udzielania informacji zwrotnej.
VII. Zadawanie pytañ i uzyskiwanie odpowiedzi
• Podczas ka¿dej lekcji zadajemy uczniom wiele pytañ – OK zwraca uwagê na
to, by nie by³y to wy³¹cznie pytania krótkie, zamkniête, sprawdzaj¹ce jedynie
wiedzê, niewymagaj¹ce namys³u; chodzi o pytania pobudzaj¹ce do myœlenia.
• Warto poczekaæ na odpowiedŸ ucznia, nawet jeœli to oznacza d³u¿sz¹ ciszê
w klasie – dziêki temu wiêksza liczba uczniów dotrze do w³aœciwej odpowiedzi,
wypowiedzi bêd¹ bardziej zró¿nicowane, mniej aktywni lub pracuj¹cy wolniej
uczniowie tak¿e bêd¹ mogli siê w³¹czyæ.
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• Aby zachêciæ uczniów do poszukiwania odpowiedzi, mo¿na zaproponowaæ im
rozmowê w parach na temat postawionego pytania.
• Warto wykorzystywaæ b³êdne odpowiedzi do dalszego poszukiwania rozwi¹zañ.
VIII. Sposoby przekazywania uczniom informacji zwrotnej
• Informacja zwrotna to forma ustnego lub pisemnego komentarza, który nauczyciel przekazuje uczniom, by pokazaæ im, na jakim s¹ etapie.
• Taka informacja powinna zawieraæ: a) wyszczególnienie i docenienie dobrych
elementów pracy ucznia; b) odnotowanie tego, co wymaga poprawy; c) wskazówki, jak poprawiæ pracê; d) wskazówki, jak uczeñ/uczennica powinien pracowaæ dalej.
• Dobra i pe³na informacja zwrotna to sygna³ dla ucznia, ¿e nauczyciel w niego
wierzy, ¿e go akceptuje i ¿e zale¿y mu na wspó³pracy w procesie uczenia siê.
IX. Podsumowanie lekcji
• To taki moment w czasie lekcji, w którym sprawdzamy, czy postawione cele
zosta³y osi¹gniête i czy znaleŸliœmy odpowiedŸ na pytanie kluczowe.
• Mo¿na wykorzystaæ technikê zdañ podsumowuj¹cych, tzw. biletów wyjœciowych, dziêki którym nauczyciel/ka uzyskuje informacjê, czego i w jakim stopniu
nauczyli siê uczniowie.
X. Zadanie domowe
• Zadanie domowe to zadanie powi¹zane z przeprowadzon¹ lekcj¹ – aby uczniowie mogli w³aœciwie je wykonaæ, powinni otrzymaæ informacje od nauczyciela,
na co bêdzie zwraca³ uwagê przy ocenianiu (NaCoBeZU do zadania domowego).
• Trzeba pamiêtaæ, by praca domowa uczy³a tego samego, ale w inny sposób.
Warto te¿ sprawdzaæ u¿ytecznoœæ ró¿nych zadañ domowych i w miarê mo¿liwoœci daæ uczniom wybór formy pracy (np. indywidualna czy zespo³owa,
prezentacja czy gra edukacyjna).
• Autorzy programu zachêcaj¹ tak¿e nauczycielki i nauczycieli do stosowania
modelu „Zeszyt OK”.
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VI. NARZÊDZIA OCENY – PRZYK£ADY
Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowa³o narzêdzia oceny do wszystkich
dzia³ów programu. Poni¿ej prezentujemy wybrane przyk³ady z publikacji „Jak
oceniaæ uczniów? Wskazówki dla nauczycieli”.

Jak oceniaæ uczniów na zajêciach KOSS?
Program KOSS zosta³ opracowany tak, ¿e wiele lekcji zawiera æwiczenia sprawdzaj¹ce
zwi¹zane z zagadnieniami poruszanymi na lekcji – s¹ to narzêdzia oceny wbudowane
w podrêcznik dla uczniów i konspekty zajêæ (scenariusze dla nauczycieli). Tego rodzaju
æwiczenia zamieszczamy tak¿e w serwisie internetowym KOSS online i odsy³amy do nich
przy kolejnych tematach w podrêczniku.
Niezale¿nie od prostych zadañ sprawdzaj¹cych przedmiotem oceny mo¿na uczyniæ
tak¿e udzia³ uczniów w g³ównym æwiczeniu, wokó³ którego jest skonstruowana lekcja:
symulacji, debacie, grze sytuacyjnej, projekcie edukacyjnym itp. Jak oceniaæ tego rodzaju
aktywnoœæ uczniowsk¹, pisaliœmy w poprzednim rozdziale.
Trzecia kategoria narzêdzi oceny uczniów na zajêciach KOSS to specjalnie przygotowane zestawy zadañ sprawdzaj¹cych, towarzysz¹ce poszczególnym rozdzia³om programu – autorzy programu opracowali zestawy zró¿nicowanych æwiczeñ sprawdzaj¹cych
do wszystkich dzia³ów.
Poni¿ej prezentujemy wybrane przyk³ady takich zadañ, w niektórych przypadkach
wraz z propozycjami kryteriów oceny. Pozwalaj¹ one uczniom zapoznaæ siê z oczekiwaniami nauczyciela, a nauczycielom u³atwiaj¹ zobiektywizowanie oceny.

ROZDZIA£ I. KOMUNIKACJA I WSPÓ£DZIA£ANIE
ODGRYWANIE RÓL
Zapoznajcie siê z zamieszczon¹ poni¿ej historyjk¹. Waszym zadaniem bêdzie wcieliæ
siê w role uczestników przedstawionego sporu i sformu³owaæ argumenty ka¿dej ze stron.
Nastêpnie niech ka¿dy zastanowi siê, co s¹dzi o tej sprawie, i przedstawi swoj¹ opiniê.
Zbliża sie˛ Dzień Wiosny. Dyrekcja szkoły podstawowej zdecydowała, że uczniowie
spe˛dza˛ ten dzień na terenie szkoły, i zleciła nauczycielom przygotowanie programu.
Tymczasem uczniowie jednej ze starszych klas zgłosili, że chcieliby samodzielnie
przygotować program-niespodzianke˛ pod hasłem „Szok-Szkoła”. Be˛dzie to happening z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli. Dyrektor postanowił poradzić sie˛
nauczycieli, co ma zrobić. Nauczyciel fizyki jest zdania, że nauczyciele i nauczycielki
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powinni nadzorować prace˛ uczniów, a pani od polskiego, że nie należy ingerować
w przygotowania. Wymień po trzy argumenty, które moga˛ wysuna˛ć fizyk i polonistka.
Fizyk mówi: Uwa¿am, ¿e...
po pierwsze
....................................................................................
po drugie
....................................................................................
po trzecie
....................................................................................
Polonistka mówi: Uwa¿am, ¿e...
po pierwsze
....................................................................................
po drugie
....................................................................................
po trzecie
....................................................................................
A jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Spróbuj je uzasadniæ.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Proponowane kryteria oceny
• Czy uczeñ zdo³a³ sformu³owaæ prawdopodobn¹ argumentacjê uczestników sporu?
• Czy jasno i przekonuj¹co wyrazi³ ich stanowiska?
• Czy umia³ dobrze uzasadniæ swoj¹ opiniê w tej sprawie?
• Czy sposób wypowiedzi jest dostosowany do jej celu i kontekstu?
• Czy wypowiedŸ nie zawiera b³êdów jêzykowych?

ROZDZIA£ II. W RODZINIE I SZKOLE
WYPOWIED PISEMNA
„Samorz¹d uczniowski to fikcja – czy zgadzasz siê z tym stwierdzeniem?”. Przedstaw
swoj¹ opiniê w tej sprawie, odwo³uj¹c siê do obowi¹zuj¹cych dokumentów prawnych
dotycz¹cych funkcjonowania samorz¹du. Podaj co najmniej trzy argumenty przekonuj¹ce
odbiorców do zaprezentowanego przez ciebie stanowiska oraz dwa przyk³ady z ¿ycia
waszej spo³ecznoœci szkolnej.
Proponowane kryteria oceny
Tak¹ wypowiedŸ mo¿na uznaæ za bardzo dobr¹, gdy:
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• Autor zajmuje jasne stanowisko; uwzglêdnia inne punkty widzenia, ale nie zmienia
pogl¹dów w trakcie wywodu.
• Wykazuje dog³êbne zrozumienie problemu, skupia siê na tych jego aspektach, które
s¹ najwa¿niejsze z punktu widzenia celu wypowiedzi.
• Przedstawia przekonuj¹ce argumenty na rzecz swego stanowiska. Prezentuje zwykle wiêcej ni¿ jeden argument. Nie odwo³uje siê wy³¹cznie do argumentów natury
emocjonalnej.
• Rozwa¿a ewentualne kontrargumenty, co jednak nie zaciemnia jego wywodu.
• Informacji i argumentów jest dostatecznie du¿o, by na ich podstawie odbiorca móg³
uznaæ prezentowany punkt widzenia za uzasadniony i/lub by³ w stanie podj¹æ rozs¹dn¹ decyzjê.
Praca jest s³aba, gdy:
• Autor niejasno prezentuje swój punkt widzenia, zmienia go w trakcie wypowiedzi.
• S³abo rozumie problem, pomija wa¿ne jego aspekty.
• Nie odwo³uje siê do argumentów przemyœlanych, racjonalnych, lecz emocjonalnych
(np. „Uczniowie naszej szko³y maj¹ dosyæ g³upich rz¹dów grupki uczniów...”).
• Argumenty s¹ w¹t³e, prymitywne lub trudne do zrozumienia.
• Czytelnik nie rozumie, do jakiego stanowiska próbuje go przekonaæ autor, lub nie
czuje siê do niego przekonany.

ROZDZIA£ III. MA£E OJCZYZNY I WSPÓLNE PAÑSTWO
PORTFOLIO
Zadaniem uczniów bêdzie zebranie i opracowanie ró¿nego rodzaju materia³ów na
jeden z podanych tematów, a nastêpnie przedstawienie ich w postaci interaktywnej wystawy.
1. Mniejszoœci narodowe w Polsce.
2. ¯ydzi w moim regionie.
3. Patriotyzm XXI wieku. Bohaterowie naszej codziennoœci.
Wystawa interaktywna powinna umo¿liwiaæ zwiedzaj¹cym aktywny odbiór oraz anga¿owaæ ich emocjonalnie. Mo¿na na przyk³ad umieœciæ przy poszczególnych eksponatach
lub kilku tematycznie powi¹zanych zdjêciach d³ugopisy, kartki i koperty (albo pude³ka)
przeznaczone na wypowiedzi zwiedzaj¹cych. Trzeba jednak umieæ zachêciæ odbiorców
do takiego dialogu – dobrym pomys³em s¹ konkretne, powi¹zane z poszczególnymi eksponatami (czy czêœciami wystawy) pytania albo proœby o komentarze. Tak¹ wystawê warto
zakoñczyæ ekspozycj¹ wybranych wypowiedzi uczniów oraz analiz¹ ich ogólnej wymowy.
Proponowane kryteria oceny
Poni¿ej przedstawiamy przyk³adowe kryteria oceny wystawy interaktywnej, przy za³o¿eniu, ¿e nauczyciel ocenia zarówno efekt pracy grupy, jak i wk³ad poszczególnych
uczniów (ocena ogólna jest wówczas œredni¹, najlepiej wa¿on¹, obu ocen).
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Kryteria oceny pracy zespo³u – przyk³ad:
• Koncepcja wystawy – czy dobrze wyra¿a temat, czy jest oryginalna i mo¿e zainteresowaæ widzów? (0–6 pkt)
• Dobór eksponatów – ile ich zgromadzono i czy jasny jest ich zwi¹zek z tematem
wystawy? (0–10 pkt)
• Sposób prezentacji eksponatów – czy zosta³y w przemyœlany sposób opisane i w³aœciwie zaprezentowane? (0–8 pkt)
• Interaktywnoœæ – czy wystawa daje widzom mo¿liwoœæ aktywnego uczestnictwa i reagowania na ogl¹dane eksponaty i czy zachêca do tego? (0–10 pkt)
• Rezultaty wystawy – czy uda³o siê w interesuj¹cy sposób opracowaæ i zaprezentowaæ
wypowiedzi oraz rysunki zwiedzaj¹cych? (0–6 pkt)
Kryteria oceny pracy poszczególnych uczniów:
• Czy uczeñ aktywnie uczestniczy³ w wypracowywaniu ogólnej koncepcji wystawy?
(0–5 pkt)
• Jaki by³ jego wk³ad w zebranie eksponatów? (0–10 pkt)
• Czy bra³ udzia³ w pracy nad rozmieszczeniem eksponatów i innych elementów wystawy? (0–10 pkt)
• W jakim stopniu przyczyni³ siê do tego, ¿e wystawa ma charakter interaktywny? Jakie
pomys³y zg³osi³? (0–10 pkt)
• Jaki by³ jego wk³ad w opracowanie efektów wystawy – np. komentarzy zwiedzaj¹cych?
(0–5 pkt)
Jeœli wystawa bêdzie realizowana przez kilkuosobowe zespo³y, to bardzo prawdopodobne jest, ¿e uczniowie podziel¹ siê zadaniami – jedni zajm¹ siê np. podpisywaniem
eksponatów, a inni bêd¹ je wieszaæ na œcianach czy stela¿ach. Wtedy sposób punktowania nale¿y dopasowaæ do podzia³u zadañ, tak aby ka¿dy uczeñ móg³, potencjalnie,
zdobyæ tyle samo punktów.

ROZDZIA£ IV. PRAWO I RZ¥DY PRAWA
KONWENCJA OBRAZKOWA – DOPASOWANIE POJEÆ DO DEFINICJI
Przyjrzyj siê rysunkom na s. 75 i spróbuj narysowaæ podobne symbole praw zawartych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci.
Pierwszych 14 artyku³ów Konwencji dotyczy nastêpuj¹cych kwestii:
Art. 1. Obowi¹zek przestrzegania praw cz³owieka
Art. 2. Prawo do ¿ycia
Art. 3. Zakaz tortur
Art. 4. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
Art. 5. Prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego
Art. 6. Prawo do rzetelnego procesu s¹dowego
Art. 7. Zakaz karania bez podstawy prawnej
Art. 8. Prawo do poszanowania ¿ycia prawnego i rodzinnego
Art. 9. Wolnoœæ myœli, sumienia i wyznania
Art. 10. Wolnoœæ wyra¿ania opinii
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Rysunki pochodz¹ z ksi¹¿ki „Our World, Our Rights”, Amnesty International 1996
Art. 11. Wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania siê
Art. 12. Prawo do zawarcia ma³¿eñstwa
Art. 13. Prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego
Art. 14. Zakaz dyskryminacji

ROZDZIA£ V: NASZ SAMORZ¥D LOKALNY
SAMOOCENA UCZNIA
Przeczytaj uwa¿nie listê zadañ samorz¹du lokalnego. Które z zadañ realizuje gmina,
a które powiat lub województwo? Uzupe³nij tabelkê, korzystaj¹c z zamieszczonego pod
ni¹ klucza odpowiedzi.
Czym siê zajmuje?
Drogi
Edukacja

GMINA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

• drogi gminne

• drogi powiatowe

• drogi wojewódzkie

•
•
•
•

• ................

• oœrodki doskonalenia nauczycieli
• ................
• zawodowe szko³y
wy¿sze

• szpitale ogólne
(rejonowe)

• szpitale specjalistyczne

przedszkola

................
kluby m³odzie¿owe
ogródki jordanowskie

Zdrowie

• poradnie i przychodnie gminne

Pomoc spo³eczna

• pomoc socjalna dla • domy opieki spomieszkañców gminy
³ecznej
• specjalistyczne poradnictwo

• ................

Przeciwdzia³anie bezrobociu

• roboty publiczne
itp.

• powiatowy urz¹d
pracy

• wojewódzki urz¹d
pracy

Kultura

• biblioteki, muzea
gminne,

• biblioteki i muzea
powiatowe
• ................

• muzea, biblioteki
i teatry o znaczeniu
regionalnym

................
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Gospodarka wodna

• zaopatrzenie
w wodê

Ochrona œrodowiska

• . . . . . . . . . . . . . . . . , • usuwanie niebez• kszta³towanie œrousuwanie odpadów
piecznych odpadów
dowiska naturalna terenie gminy
nego zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju

Komunikacja

• lokalny transport
w gminie

• komunikacja w ob- • komunikacja w obrêbie powiatu i kilku
rêbie województwa
powiatów – koordyi s¹siaduj¹cych wonacja
jewództw – koordynacja

Bezpieczeñstwo

• ................

• zachowanie po• ochrona porz¹dku publicznego
rz¹dku i dba³oœæ
i bezpieczeñstwa
o bezpieczeñstwo
zbiorowego na teremieszkañców
nie powiatu

Klêski ¿ywio³owe

• zwalczanie klêsk
¿ywio³owych na
terenie gminy

• zwalczanie klêsk
¿ywio³owych na
terenie powiatu lub
kilku gmin

Inne

• budownictwo ko• rejestracja pojazdów • przygotowanie stramunalne
tegii rozwoju re• ................
gionu
• usuwanie nieczystoœci
• ................
• utrzymanie parków
• modernizacja terei zieleni miejskiej
nów wiejskich
• ................

• gospodarka wodna
na terenie powiatu

• gospodarka wodna
w regionie, melioracja, utrzymanie
urz¹dzeñ wodnych

Do pustych komórek tabeli wprowadŸ prawid³ow¹ odpowiedŸ, wpisuj¹c liczby z przedzia³u 1–11.
1. szko³y œrednie
2. teatry
3. szko³y podstawowe
4. ochrona œrodowiska
5. szko³y policealne
6. pomoc spo³eczna o zasiêgu regionalnym
7. wydawanie prawa jazdy
8. zachowanie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa zbiorowego w gminie
9. promowanie województwa
10. dostarczanie energii cieplnej
11. domy kultury.
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ROZDZIA£ VI. AKTYWNOŒÆ OBYWATELSKA
ÆWICZENIE S£OWNIKOWE
1. Zadanie w formie klasówki:
U³ó¿ s³owniczek pojêæ do tematu „Opinia publiczna i reklama”. S³ownik powinien
zawieraæ co najmniej szeœæ hase³, w tym obowi¹zkowo has³a: œrodki masowego przekazu, opinia publiczna, reklama. Objaœnienia sformu³uj tak, by by³y one zrozumia³e
dla uczniów m³odszych od ciebie.
2. Zadanie w formie pracy domowej:
U³ó¿ s³owniczek pojêæ do tematu „Opinia publiczna i reklama”. S³ownik powinien
zawieraæ co najmniej szeœæ hase³, w tym obowi¹zkowo has³a: œrodki masowego przekazu, opinia publiczna, reklama. Objaœnienia sformu³uj tak, by by³y one zrozumia³e
dla uczniów m³odszych od ciebie. Zadbaj o stronê graficzn¹ s³ownika (np. wykorzystuj¹c ilustracje, wykonuj¹c oryginaln¹ ok³adkê) i podaj Ÿród³a, z których korzysta³eœ/korzysta³aœ, poszukuj¹c wyjaœnieñ do wybranych hase³ (obok s³owników czy
encyklopedii mog¹ to byæ równie¿ rozmowy, np. z rodzicami).
Proponowane kryteria oceny
• Czy objaœnienia hase³ zawieraj¹ wszystkie istotne elementy danego pojêcia?
• Czy jêzyk opisu umo¿liwia zrozumienie danego pojêcia przez uczniów ni¿szych klas?
• Czy s³owniczek zawiera jakieœ dodatkowe elementy, np. w postaci ilustracji?
• Czy autor podaje Ÿród³a ewentualnych cytatów? (w przypadku zad. 2)
• Czy s³ownik jest wykonany estetycznie?

ROZDZIA£ VII. PAÑSTWO DEMOKRATYCZNE
PISANIE PROJEKTU USTROJU
WyobraŸ sobie, ¿e odwiedzi³a ciê delegacja Horolalików, ludu ¿yj¹cego na jednej z planet s¹siedniej galaktyki. Horolalikowie dowiedzieli siê, ¿e ludzie s¹ doœæ biegli w sztuce
tworzenia stabilnych ustrojów pañstwowych – dlatego w³aœnie chcieliby, byœ pomóg³ im
w skonstruowaniu ich systemu w³adzy. Jako ojciec za³o¿yciel republiki Horolalików przekazujesz im garœæ wskazówek pozwalaj¹cych na stworzenie demokratycznego, dobrze
funkcjonuj¹cego i sprawiedliwego pañstwa.
Zadbaj o to, by w twoim projekcie ustroju republiki Horolalików znalaz³a siê odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jaki organ w³adzy powinien zajmowaæ siê stanowieniem prawa i w jaki sposób ma
byæ wybierany?
2. Czy obywatele republiki Horolalików powinni mieæ jakieœ prawa, których w³adza nie
mo¿e naruszyæ?
3. Kto powinien byæ odpowiedzialny za bie¿¹ce zarz¹dzanie republik¹ i realizacjê uchwalonych praw? W jaki sposób ma byæ wybierany?
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4. Jak powinna wygl¹daæ administracja republiki? Komu bêd¹ podporz¹dkowani urzêdnicy? Narysuj schemat wszystkich w³adz w republice.
5. Kto powinien kontrolowaæ pracê w³adz i urzêdników?
6. Jakie organy maj¹ staæ na stra¿y prawa?
Jeœli chcesz, mo¿esz zamiast wskazówek napisaæ dla nich konstytucjê, wtedy twoje
uwagi powinny mieæ bardziej sformalizowany charakter (np. „1. W³adza zwierzchnia
w pañstwie nale¿y do ludu Horolalików”). Mo¿esz tak¿e zilustrowaæ swój projekt ustroju,
rysuj¹c mapê republiki Horolalików, portrety jej obywateli, plan stolicy, w której bêd¹
zlokalizowane siedziby najwy¿szych urzêdów republiki, itp.
Proponowane kryteria oceny
• Czy konstytucja zawiera wszystkie elementy wymienione w instrukcji do zadania?
• Czy zasady konstytucyjne s¹ ze sob¹ spójne?
• Czy zosta³y jasno sformu³owane?
• Czy ustawa zasadnicza republiki Horolalików zawiera podstawowe zasady demokracji
konstytucyjnej?
• Czy dokument ten zawiera zapis o prawach i wolnoœciach?
• Czy styl i jêzyk zapisów jest adekwatny do charakteru tego dokumentu?

ROZDZIA£ VIII. POLSKA W ŒWIECIE, POLSKA W EUROPIE
PROJEKT EDUKACYJNY
Coraz wiêcej organizacji pozarz¹dowych niesie pomoc humanitarn¹ lub rozwojow¹
mieszkañcom krajów ogarniêtych konfliktami i wojnami (ich listê znajdziecie w podrêczniku w æwiczeniu „Polacy pomagaj¹ – mo¿esz i ty!”). Wybierzcie spoœród nich jedn¹
i zgromadŸcie jak najwiêcej informacji na temat jej dzia³alnoœci. SprawdŸcie, jakie akcje
organizuje, i pomyœlcie, w które z nich mo¿ecie (i chcecie) siê zaanga¿owaæ. ZnajdŸcie
szczegó³owe wskazówki, co mo¿ecie zrobiæ. Zastanówcie siê, jak zachêciæ do w³¹czenia
siê w akcjê innych uczniów szko³y, mieszkañców waszej miejscowoœci lub cz³onków spo³ecznoœci internetowej, do której nale¿ycie. Zorganizujcie dzia³ania (zgodnie z metod¹
projektu) i zakoñczcie je publiczn¹ prezentacj¹ efektów waszej pracy.
Proponowane kryteria oceny
Przed przyst¹pieniem do realizacji projektu uczniowie powinni uzyskaæ szczegó³owe
wskazówki (tzw. instrukcja projektu) oraz poznaæ zasady oceniania.
1. Ocena powinna uwzglêdniaæ zarówno indywidualn¹ pracê ucznia, jak i pracê w zespole (zgodnie z kryteriami proponowanymi w programie nauczania i w publikacji
„Jak oceniaæ uczniów?”).
2. Ocena mo¿e odbywaæ siê etapami, np. po ka¿dym tygodniu pracy nad projektem.
Warto w ni¹ w³¹czyæ samych uczniów (poprzez ocenê pracy grupy oraz samoocenê
w³asnego zaanga¿owania w jej dzia³ania). Taka samoocena pozwoli uczniom m.in. na
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monitorowanie postêpów w pracy nad projektem, weryfikacjê b³êdów, wprowadzenie
usprawnieñ do dzia³ania zespo³owego.
3. Systematyczne monitorowanie przez nauczyciela przebiegu prac zespo³u nad projektem pozwoli na koñcow¹ ocenê projektu – w tym wypadku powinny byæ jej poddane
praca grupy, indywidualna praca uczniów oraz publiczna prezentacja rezultatów projektu.
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VII. OPINIE O PROGRAMIE I PODRÊCZNIKU KOSS
Poni¿ej przedstawiamy fragmenty opinii o programie i podrêczniku KOSS.

OPINIE O PROGRAMIE KOSS
Program Kszta³cenie Obywatelskie w Szkole Samorz¹dowej przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oceniam jako wyj¹tkowo interesuj¹cy i – zw³aszcza na tle
doœæ powszechnego w Polsce lekcewa¿enia regu³ demokracji i edukacji do demokracji –
znakomity pod wzglêdem merytorycznym.(...)
I tak, po pierwsze, trzeba podkreœliæ zarówno przydatnoœæ, jak dobre merytorycznie opracowanie problematyki samorz¹du lokalnego, która jest wyj¹tkowo s³abo znana
w doros³ym spo³eczeñstwie, nawet wœród radnych gminnych i powiatowych. Projekt nauczania tej problematyki ma charakter nie tylko teoretyczny, bo o tym, ¿e samorz¹d to
w³adza w rêkach spo³eczeñstwa, mo¿na mówiæ bez koñca, ale przede wszystkim praktyczny, kiedy to mianowicie proponuje siê zbudowanie bud¿etu gminy lub te¿ praktycznie
analizuje prace komisji rady gminy. (...)
Po drugie, program Kszta³cenie Obywatelskie w Szkole Samorz¹dowej przy tej i przy
innych okazjach lub tematach podkreœla rolê polskich tradycji spo³ecznych i politycznych,
a tak¿e rolê patriotyzmu i wyobraŸni narodowej. Naturalnie m³odzie¿ teoretycznie jest
uczona w szko³ach postaw patriotycznych, ale obecnie jest to sprowadzone do bana³u,
który czêsto mo¿e mieæ skutki odwrotne do zamierzonych. (...)
Po trzecie, propozycja nauczania „zasad demokracji” jest skonstruowana nie tylko
bardzo dobrze, dlatego ¿e pokazane s¹ podstawowe mechanizmy funkcjonowania spo³eczeñstwa demokratycznego, ale tak¿e dlatego, ¿e program Kszta³cenie Obywatelskie
w Szkole Samorz¹dowej zawiera tematy prezentuj¹ce rozmaite w¹tpliwoœci dotycz¹ce
demokracji i jej funkcjonowania i daleki jest od idealizowania demokracji (...).
prof. dr hab. Marcin Król, dziekan Wydzia³u Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego, 1996 r.

S¹ trzy podstawowe zalety programu przygotowanego przez CEO.
Po pierwsze: autorzy programu odwo³uj¹ siê do aktywnych metod pracy uczniów (debaty, dyskusje, symulacje itd.). Tego rodzaju metody sprzyjaj¹ g³êbszemu zaanga¿owaniu
uczniów, a przy tym s³u¿¹ bardziej partnerskim relacjom uczeñ – nauczyciel.
Po drugie: nacisk pada na te metody, które przyczyniaj¹ siê do wspó³pracy samych
uczniów. Wyniki ich pracy (np. portfolia), jak rozumiem, zale¿¹ od umiejêtnoœci wspólnego dzia³ania. Sprzyja to z jednej strony integracji klasy, grupy kole¿eñskiej, z drugiej na
drodze praktycznej pozwala uœwiadomiæ uczniom, czym s¹ i na czym polegaj¹ umiejêt-
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noœci obywatelskie. Te same cnoty, które maj¹ o¿ywiæ wspólne przedsiêwziêcia w klasie,
„obowi¹zuj¹” przecie¿ w normalnym ¿yciu zbiorowym.
Po trzecie: bardzo wysoko oceniam sam program zajêæ. (...)
dr hab. Pawe³ Œpiewak, wyk³adowca Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1996 r.

Zgodnie ze wspó³czesnymi wymogami dydaktyki oraz spo³ecznymi potrzebami program du¿y nacisk k³adzie na kszta³cenie umiejêtnoœci (m.in. komunikacji spo³ecznej, procedur demokratycznych i tych, które przydatne s¹ w ¿yciu zawodowym) oraz postaw. Na
uwagê zas³uguje przede wszystkim przywrócenie do dydaktyki szkolnej pojêcia „cnoty
obywatelskiej”, nawi¹zuj¹ce m.in. do najlepszych tradycji antyku czy okresu dawnej Rzeczypospolitej. (...)
Wspomniany wy¿ej interdyscyplinarny charakter przedmiotu WOS stanowi wyzwanie
nie tylko dla autorów programów nauczania, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, dla
realizuj¹cych go nauczycieli. Dlatego te¿ niezwykle wa¿ne jest, aby programy te zawiera³y
w miarê szczegó³owy opis proponowanych metod nauczania i czynnoœci nauczyciela.
Jerzy Siñczak, nauczyciel WOS i historii w Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni,
wczeœniej doradca metodyczny w Gdañsku, 1996 r.

OPINIE O PODRÊCZNIKU KOSS
ZGODNYM Z NOW¥ PODSTAW¥ PROGRAMOW¥
Na wyró¿nienie zas³uguje warstwa aktywizuj¹ca podrêcznika. Dziêki temu podrêcznikowi mo¿liwe jest nabycie postaw i umiejêtnoœci obywatelskich. Logiczna konstrukcja,
adekwatna do treœci szata graficzna, odpowiedni do podstawy programowej uk³ad treœci.
prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, 2018 r.

Podrêcznik jest bardzo dobrze napisany, wyœmienicie ukierunkowany na ucznia klasy 8
SP. Forma jest bez zarzutu, ca³oœæ prezentuje siê bardzo atrakcyjnie. Zawiera du¿o pytañ,
przede wszystkim zadañ, æwiczeñ i projektów aktywizuj¹cych uczniów, które sk³aniaj¹
do zajêcia stanowiska przy poruszanych tematach. To kolejna zaleta. Ca³oœæ ma logiczn¹
i spójn¹ konstrukcjê, wykonan¹ bardzo dobrze pod wzglêdem merytorycznym i dydaktycznym. Na uwagê zas³uguj¹ wywa¿one obiektywne opinie o zagadnieniach wspó³czesnej
Polski, a tak¿e dobry dobór materia³u , w stosunku do objêtoœci podrêcznika.
dr Karol £opatecki, Instytut Badañ nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Bia³ymstoku, 2018 r.

Podrêcznik napisany zosta³ poprawnym jêzykiem i stosownym stylem. Autorzy w jasny
i – co wa¿ne – ciekawy sposób przekazuj¹ treœci dotycz¹ce spraw i tematów obywatelskich.
Tekst jest poprawny pod wzglêdem jêzykowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. (...)
W podrêczniku znajduj¹ siê równie¿ fragmenty tekstów publicystycznych i popularnonau-
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kowych, które pozwol¹ uczniom zapoznaæ siê z innymi rodzajami stylów (publicystycznym
i popularnonaukowym). Natomiast fragmenty Konstytucji RP umo¿liwi¹ kontakt ze stylem
aktów prawnych.
dr Katarzyna Aldona Koz³owska, rzeczoznawca jêzykowy, 2018 r.

Jest to jeden z najlepszych podrêczników, dziêki niemu mo¿na rzeczywiœcie nauczyæ
gimnazjalistów jak praktykowaæ demokracjê.
prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, 2009 r.

Podzielam opiniê prof. dr. hab. R. Bäckera, ¿e jest to jeden z najlepszych podrêczników
do wiedzy o spo³eczeñstwie do gimnazjum. Jednoczeœnie nale¿y stwierdziæ, ¿e – obserwuj¹c wydawnictwa dydaktyczne CEO od kilkunastu lat – s¹ one coraz lepsze pod wzglêdem
dydaktycznym, aktualne pod wzglêdem wiedzy naukowej i materia³u rzeczowego.
dr Marek Simlat, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2009 r.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e przed³o¿ony do recenzji podrêcznik spe³nia warunki okreœlone
w rozporz¹dzeniu w sprawie dopuszczania do u¿ytku szkolnego programów wychowania
przedszkolnego, programów nauczania i podrêczników. Ksi¹¿ka zas³uguje na szczególn¹
uwagê z wielu wzglêdów.
Po pierwsze, sposób przekazu dostosowany zosta³ do kompetencji g³ównego odbiorcy
ksi¹¿ki – ucznia gimnazjum. Autorzy wprowadzaj¹ bowiem m³odego cz³owieka w sekrety
funkcjonowania spo³eczeñstwa, pañstwa, meandry polityki oraz zagadki samorz¹dnoœci
i obywatelstwa, czyni¹c to w sposób klarowny, zrozumia³y. O jasnoœci wywodu œwiadczy
miêdzy innymi to, ¿e wszelkie pojêcia czy terminy Autorzy t³umacz¹ zwiêŸle i przystêpnie
zarazem. Styl, jakim napisano podrêcznik, cechuje przede wszystkim jasnoœæ, jak te¿
prostota. (...)
Druga sprawa wi¹¿e siê z kompozycj¹ podrêcznika. Autorzy zadbali o zachowanie porz¹dku w jego budowie. Treœci w nim zawarte ³¹cz¹ siê w oparciu o ró¿ne kryteria logiczne.
(...) Poszczególne jednostki podrêcznika ³¹cz¹ siê w spójn¹ ca³oœæ znaczeniow¹, wynikaj¹ z siebie, odsy³aj¹ do wiadomoœci i umiejêtnoœci ju¿ przez ucznia posiadanych. Inna
sprawa, ¿e ka¿da jednostka tematyczna poprzedzona jest akapitem analitycznie przedstawiaj¹cym problemy i tezy, jakie bêd¹ rozwijane i rozpatrywane w dalszych etapach
wywodu. Recenzowany podrêcznik posiada wiêc skrupulatnie przemyœlan¹ koncepcjê.
Po trzecie, ksi¹¿ka umo¿liwia uczniowi samodzielne obserwacje œwiata, inspiruje do
tych obserwacji i wskazuje mo¿liwoœci ich interpretowania. Do aktywnoœci pobudzaj¹
miêdzy innymi licznie wskazywane przyk³ady projektów oraz prac indywidualnych i zespo³owych, które wykonywali rówieœnicy uczniów w innych szko³ach w minionych latach,
jak równie¿ zró¿nicowane metody pracy na lekcjach oraz proponowane œrodki dydaktyczne. Autorzy zadbali przy tym o bogat¹ obudowê podrêcznika – materia³y dostêpne
na stronach internetowych (odsy³acze do wartoœciowych stron WWW), serwis zawieraj¹cy dodatkowe æwiczenia i informacje, umo¿liwiaj¹ce uczniom kontakt z ró¿norakimi
tekstami i zachêcaj¹ce do g³êbszej refleksji nad tematem. Wszystko to sprawia, ¿e wiado-
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moœci zaprezentowane w podrêczniku nie tylko integruj¹ ró¿ne dziedziny wiedzy o œwiecie
i cz³owieku, uwidaczniaj¹ korelacjê ró¿nych dyscyplin, ale te¿ wskazuj¹ na ich zwi¹zek
z rzeczywistoœci¹ bezpoœrednio dotycz¹c¹ ucznia jako obywatela, Polaka, Europejczyka,
cz³onka spo³ecznoœci lokalnej. W moim przekonaniu podrêcznik pe³ni zatem nie tylko
funkcjê poznawcz¹, badawcz¹ i samokszta³ceniow¹, ale te¿, o ile nie przede wszystkim,
wychowawcz¹ – wychowuje bowiem do ¿ycia wœród innych i z innymi.
Po czwarte wreszcie, na uwagê zas³uguje bogata i estetyczna szata graficzna. Interesuj¹ce rozwi¹zania edytorskie: licznie wystêpuj¹ce barwne ilustracje, zastosowana
kolorystyka (w obrêbie rozdzia³ów) oraz ró¿ne sposoby prezentowania danych statystycznych, uwydatniania wa¿nych treœci, zapewne wspomog¹ proces dydaktyczny i oka¿¹ siê
nieocenion¹ pomoc¹ w pracy dla m¹drego, nieszablonowego nauczyciela, który z pasj¹
wykonuje swój zawód, otwartego na innowacje i lubi¹cego wyzwania.
Podrêcznik wyró¿nia siê spoœród dostêpnych na rynku ksi¹¿ek do nauczania wiedzy
o spo³eczeñstwie, cieszy siê sporym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.
dr Jaros³aw Pacu³a, Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach, 2009 r.
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CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) dzia³a od 1994 roku. Jest organizacj¹ po¿ytku publicznego. Opracowuje i wydaje podrêczniki, scenariusze zajêæ i materia³y metodyczne dla nauczycieli.
Prowadzi niepubliczn¹ placówkê doskonalenia nauczycieli oferuj¹c¹ kursy i szkolenia dla nauczycieli,
dyrektorów i rad pedagogicznych.

Wybrane programy CEO
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej – rozwija wiedzê i umiejêtnoœci obywatelskie, uczy
przedsiêbiorczoœci i rozumienia zjawisk ekonomicznych. Konkurs organizowany jest w kilku województwach we wspó³pracy z kuratoriami oœwiaty.
Samorz¹d Uczniowski – program dla uczniów i nauczycieli, którzy chc¹ rozwijaæ samorz¹dnoœæ
uczniowsk¹. Uczniowie dowiaduj¹ siê, jak realizowaæ swoje pomys³y i pasje oraz efektywnie dzia³aæ w szkole i poza ni¹.
Solidarna Szko³a – m³odzi ludzie nagrywaj¹ wywiady z lokalnymi bohaterami demokratycznych przemian, opracowuj¹ solidarnoœciowe trasy i gry edukacyjne, prowadz¹ wirtualne archiwa, organizuj¹
samopomoc i wolontariat.
M³odzi G³osuj¹ – prowadzony od 1995 r. projekt umo¿liwia niepe³noletnim obywatelom udzia³ w g³osowaniu. Uczniowie i uczennice organizuj¹ w swoich szko³ach m³odzie¿owe wybory. Prowadz¹ te¿
lokalne dzia³ania profrekwencyjne.
M³odzi przedsiêbiorczy – uczniowie i uczennice, dzia³aj¹c w ma³ych zespo³ach, opracowuj¹ bud¿ety
klasowych i szkolnych przedsiêwziêæ oraz zak³adaj¹ i prowadz¹ wirtualne firmy. Program realizowany
jest we wspó³pracy z ING Bankiem Œl¹skim i Fundacj¹ ING Dzieciom.
M³odzi w Akcji – uczniowie i uczennice poznaj¹ miejsca ciekawe lub wa¿ne dla spo³ecznoœci lokalnej
i zastanawiaj¹ siê wspólnie przedstawicielami ró¿nych grup, jak bêd¹ one wygl¹daæ w przysz³oœci. Program jest realizowany w partnerstwie z Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹ Wolnoœci, w ramach programu
Szko³a Ucz¹ca siê i Fundacj¹ Banku Zachodniego WBK.
Filmoteka Szkolna. Akcja! – CEO i Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny wspieraj¹ nauczycieli
w korzystaniu na lekcjach i zajêciach pozalekcyjnych z „Filmoteki Szkolnej” – zestawu polskich filmów
fabularnych i dokumentalnych.
W œwiat z klas¹ – projekt wspiera nauczycielki i nauczycieli w realizacji zagadnieñ zwi¹zanych z edukacj¹ globaln¹ na swoich przedmiotach, proponuj¹c im bezp³atne materia³y edukacyjne oraz kurs
internetowy wraz ze spotkaniami stacjonarnymi.
Rozmawiajmy o uchodŸcach – projekt pomaga nauczycielom i nauczycielkom w prowadzeniu rozmów
z m³odzie¿¹ na temat wspó³czesnych migracji i zjawiska uchodŸstwa w atmosferze szacunku. Tworzone
w ramach projektu szkolne Kluby Dobrej Rozmowy to szansa dla uczniów i uczennic na doskonalenie
umiejêtnoœci wymiany opinii, argumentowania i poznawania ró¿nych punktów widzenia.
Trudny temat. WeŸmy to na warsztat – program ma na celu opracowanie metod i technik i rozwi¹zywania konfliktów oraz prowadzenia rozmów na trudne tematy w szkole, aby sta³y siê gotowym
modelem dla uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców dzieci.
Mind Over Media Polska. Szko³a krytycznego myœlenia – uczniowie i uczennice analizuj¹ jêzyk propagandy w mediach. Na platformie spo³ecznoœciowej zamieszczaj¹ wideo albo zrzut ekranu, opisuj¹
sytuacjê i decyduj¹, która z czterech technik manipulacji zosta³a zastosowana w danym materiale,
a nastêpnie oceniaj¹, na ile jest ona szkodliwa spo³ecznie.

Wiêcej informacji o aktualnych programach CEO na: www.ceo.org.pl

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Program KOSS jest przeznaczony do nauczania wiedzy
o społeczeństwie w szkole podstawowej. To zmodyfikowana – zgodnie z założeniami podstawy programowej – wersja programu nauczania edukacji obywatelskiej, obecnego
w polskich szkołach od 1995 roku. Uwzględnia wszystkie
wymienione w podstawie cele kształcenia ogólnego (wymagania ogólne) oraz treści nauczania (wymagania szczegółowe). Program KOSS może być realizowany w klasie ósmej
w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Nazwa programu – Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej – podkreśla związek szkoły z samorządem lokalnym. Tematyka zajęć skłania uczniów do zainteresowania
się życiem społeczności lokalnej i rzeczywistego uczestnictwa w nim. W każdej jednostce lekcyjnej możemy odnaleźć
liczne odwołania do bezpośrednich doświadczeń młodych
ludzi oraz zaproszenia do działań obywatelskich, co czyni
edukację bardziej autentyczną i skuteczną.
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Księgarnia internetowa: www.civitas.com.pl
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