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SCHEMAT SCENARIUSZA ZAJĘĆ 

Temat zajęć – staraj się zapisać go precyzyjnie, niezbyt szeroko 

Zadania (cele szczegółowe) Pomoce 

Ustal dokładnie, co zamierzasz zrobić w czasie zajęć np.: 

 − przekazać informacje 

 − uświadomić coś uczniom 

− zachęcić do czegoś (zainicjować, zaplanować) −

 nauczyć czegoś, przećwiczyć jakieś 

umiejętności − przedyskutować coś. 

Zadania powinny być bardzo precyzyjnie sformułowane, 

gdyż jest to punkt wyjścia do planowania ćwiczeń i 

przebiegu zajęć. Liczba i rodzaj zadań (ćwiczeń) powinna 

być dostosowana do czasu, którym dysponujesz i 

percepcji uczniów. 

W zależności od zaplanowanych ćwiczeń 

zapisz, jakie potrzebujesz pomoce i 

materiały 

Czas trwania zajęć – określ 

Oczekiwane efekty – zapisz, co uczestnicy po zajęciach powinni wiedzieć, rozumieć, umieć itd., zgodnie z 

ustalonymi zadaniami. Staraj się zaplanować oczekiwane efekty realistycznie. Oczekiwania te powinny 

nawiązywać do wymagań w podstawie programowej 

Opis przebiegu zajęć 

1. Część wstępna 

a) Przedstaw temat zajęć i zadania (zapisz je).  

b) W zależności od sytuacji i potrzeby wybierz ćwiczenie wprowadzające.  

2. Część właściwa 

a) Zapisz w sposób jasny i precyzyjny kolejne ćwiczenia oraz sposób, w jaki je przeprowadzisz. W 

doborze i kolejności ćwiczeń weź pod uwagę trzy pierwsze etapy cyklu uczenia się przez 

doświadczanie:  

(1) doświadczanie (praca indywidualna),  

(2) refleksja i dyskusja (praca w małych grupach, parach),  

(3) pogłębianie, porządkowanie lub korekta wiedzy („mini” wykład).  

b) Korzystnie jest nadać tytuł danemu ćwiczeniu, jak w scenariuszach w części drugiej.  

c) Określ orientacyjnie czas przeznaczony na każde ćwiczenie oraz zaplanuj warianty ćwiczeń, do ew. 

wykorzystania w zależności od przebiegu zajęć i potrzeb grupy. 

3. Część końcowa – podsumowanie i ewaluacja zajęć 

a) Zapisz, jak sprawdzisz czy osiągnięto oczekiwane efekty. Najprostszym sposobem jest zapytanie 

uczestników: Czego się nauczyli? Czego dowiedzieli się o sobie? Co sobie uświadomili? Co wynoszą 

z zajęć? Co mogą zastosować w swoim życiu, pracy? Jakie działania zamierzają podjąć w 

najbliższym czasie w wyniku tych zajęć? (4) etap cyklu uczenia się przez doświadczanie – własne 

eksperymentowanie. W przypadku, gdy celem zajęć było przekazanie wiedzy, można zastosować 

np. zdania niedokończone. 

b) Zaplanuj, jak dokonasz oceny przebiegu zajęć (ewaluacja procesu). Możesz zapytać: Co się 

podobało? Co zmieniliby? Czy są zadowoleni z udziału w zajęciach? Uwaga! Dokonywanie tej 

oceny nie jest konieczne, ani też możliwe po każdych zajęciach.  
Uwagi. 
• Zaplanuj ćwiczenia np. relaksacyjne, ruchowe, zwiększające koncentrację, aktywność do ew. wykorzystania w 
zależności od rodzaju zajęć, tematu i sytuacji w grupie. Zapisz dodatkowe informacje, które zamierzasz przekazać 
uczniom, np. adresy stron internetowych, czasopismo, tytuły książek, które chcesz im polecić itd. 
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