
 

 

 

 

 

"Nauczyciel dobry – czyli jaki?" 
 

Cele: 

 

• kształtowanie aktywnej postawy, 

• twórcze opracowywanie tematu, 

• doskonalenie umiejętności współpracy w zespole. 

 

Warunki techniczne: 

 

• wiek uczestników – szkoła ponadpodstawowa, 

• miejsce zajęć – szkoła, 

• czas trwania zajęć – 90 minut 

 

Metody: 

 

• pogadanka, 

• praca w grupach, 

• rozmowa, 

 

Materiały: 

 

• tablica, pisaki, arkusze papieru 

• życiorys Ireny Sendlerowej, życiorys Normana Conrada 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

Część I 

 

Nauczyciel zaprasza uczniów do zabawy: 

Na kartce papieru odrysuj swoją dłoń i wytnij ją. W myślach dobierz słowa, fragmenty 

tekstów piosenek opisujących wykonywany przez Ciebie wybrany zawód. Postaraj się, aby 

słowa piosenki nie mówiły wprost o Twoim zawodzie. Zapisz tekst na karteczce i podaj 

koleżance. Czy odgadnie, jaki wybrałaś w myślach zawód? A może dowiesz się czegoś 

nowego o sobie samym? 

 

 

Po zabawie nauczyciel zaprasza uczniów do rozmowy. Zadaje pytania: 

 

• Czy zastanawiałeś/łaś  się kiedyś, jak widzą Cię inni? 

• Czy budowałeś pozytywną samoocenę? 

• Czy świadomie rozwijałeś/łaś otwartą postawę wobec siebie i innych? 

 

Uczniowie prowadzą dyskusję z nauczycielem. 

Nauczyciel na tablicy zamieszcza arkusz papieru z alfabetem. Zadaniem ucznia jest dopisać 

pozytywną cechę charakteru. Każdy z nas ma gorsze  lub lepsze dni, bywa, że pokazujemy się  



 

 

 

 

 

 

nie z tej najlepszej strony, ale pamiętajcie, każdy z natury jest fantastyczny. Uczniowie 

podchodzą do planszy i zapisują swoje cechy charakteru. Po tym zadaniu nauczyciel wraz z 

uczniami je analizuje. Co to znaczy być miłym, pracowitym, rzetelnym, odpowiedzialnym? 

Nauczyciel zachęca uczniów do kolejnego zadania. Klasa dzieli się na 4 grupy. Każda grupa 

dostaje po jednym zadaniu. 

 

Grupa I Zadanie "Jak to zrobić" 

• Proszę wymyślić jak można oryginalnie (niecodzienny sposób) rozbić jajko i oddzielić 

żółtko od białka? 

 

Grupa II "Kreatywne opowiadanie" 

• Ułóż zdanie zawierające (po kolei) litery np. B S K A np. Brodacz siedzi kaszląc 

astmatycznie 

 

Grupa III "Spróbujmy się komunikować" 

• Szukamy sposobów w jaki sposób można się komunikować, należy stworzyć jak 

najdłuższą listę. 

 

Grupa IV "Kreatywne rysowanie" 

• Na kartce papieru proszę narysować 24 koła jednakowej wielkości. Należy każde koło 

przekształcić w rysunek jakiegoś przedmiotu lub postaci. Liczy się pomysłowość i 

tempo pracy. 

 

Część II 

 

Pierwsza część lekcji oparta była na zabawach kreatywnych. Wspólnie ocenialiśmy swoją 

kreatywność. Nauczyciel na tablicy zamieszcza dekalog "Jak być kreatywnym" 

 

 Nie bądź bezlitośnie praktyczny. Przynajmniej na początkowym etapie nie jest ważne,                   

czy to co stworzyłeś, jest praktyczne. 

 Uciekaj od logiki. Pozwól myślom płynąć swobodnie. Nie ograniczaj się. Absurd   

może być twórczy! 

 Łam zasady 

 Baw się pomysłami. 

 Przypomnij sobie, czym jest ciekawość. 

 Baw się wieloznacznością. 

 Nie bój się błędów, nikt Cię za to nie ukarze. To cenna informacja zwrotna. 

 Uwierz we własną kreatywność. 

 Bądź otwarty na wiele odpowiedzi. Nie posiadasz patentu na wyłączność. 

 ........................................................................................................................ 

 

Ostatni punkt dopisują uczniowie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nauczyciel prosi uczniów, aby w grupach wymienili i zapisali na kartkach papieru "Cechy 

dobrego nauczyciela" Po 10 minutach przedstawiciel każdej grupy podchodzi do tablicy  

i zapisuje cechy charakteru: 

 

• kompetentny, 

• empatyczny, 

• ceniony, 

• kreatywny, 

• komunikatywny, 

• człowiek z pasją, 

• znajomość merytoryczna "swojego" przedmiotu nauczania, 

• pozytywne nastawienie do życia. 

 

Część III 

 

Na dzisiejszych zajęciach pragnę Wam przedstawić nauczyciela o takich cechach jakie wyżej  

wymieniliście. Czy ktoś z Was spotkał się z nazwiskiem Norman Conrad?  Nauczyciel 

naprowadza uczniów podając kolejne  nazwisko Ireny Sendlerowej. Nauczyciel przedstawia 

uczniom krótką historię Ireny Sendlerowej. Następnie opowiada o Normanie Conradzie. 

Nauczycielu kreatywnym, tolerancyjnym i pozytywnie nastawionym do życia. Jest otwarty na 

współpracę z młodzieżą. 

  

Irena Sendlerowa 

 

Irena Stanisława Sendler, urodzona 15 lutego 1910 w Warszawie, zmarła 12 maja 2008 w  

Warszawie, działaczka społeczna. Jej ojciec był lekarzem, u którego leczyło się mnóstwo 

żydów. Dzieciństwo spędziła w Otwocku, w latach międzywojennych mieszkała w Tarczynie. 

W trakcie wojny pracowała w miejskim ośrodku pomocy społecznej. Żydom zaczęła 

pomagać na długo przed powstaniem getta warszawskiego. W 1942 została szefową działu 

dziecięcego w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”. Współpracowała z polską organizacją 

działającą pod nadzorem niemieckim. Zorganizowała przemyt dzieci żydowskich z getta, 

umieszczając je w rodzinach zastępczych, domach dziecka, u sióstr katolickich w Warszawie. 

W 1943 została aresztowana przez gestapo. Za swoją działalność została skazana na śmierć. 

Jednak dzięki „Żegocie”, która przekupiła niemieckich strażników, udało się ją ocalić. W 

ukryciu nadal pomagała żydowskim dzieciom – ocaliła ich ok. 2,5 tyś. Po wojnie tworzyła 

domy dziecka, stworzyła Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem. Była prześladowana przez 

komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. W więzieniu straciła przedwcześnie narodzone  

 

 

 

dziecko. Związana była z ruchem socjalistycznym i PPS. Należała także do PZPR, 

 z którego odeszła po wydarzeniach marcowych w 1968. 

  

 

Norman Conard 

 

Norman Conard - amerykański nauczyciel historii, który projektem „Life in a jar” 



 

 

 

 

 

(„Życie w słoiku”) odkrył wraz ze swoimi uczennicami historię Ireny Sendlerowej. Dzięki 

zrealizowanemu w małej szkole w dalekim Kansas przedstawieniu postać Ireny Sendlerowej 

stała się znana na całym świecie, stanowiąc dla wielu uczniów i nauczycieli źródło inspiracji. 

Norman Conard jest laureatem wielu nagród dla wybitnych nauczycieli, m.in. Nagrody im.  

Ireny Sendlerowej oraz nagród stanowych i państwowych. Swoją pracę opiera na metodzie  

projektu, którą wykorzystuje w twórczy i niezwykle motywujący sposób. Od 2007 roku 

Norman Conard jest Dyrektorem centrum edukacyjnego the Lowell Milken Center w Fort 

Scottt (Kansas, USA). Kierowana przez niego instytucja wspiera szkoły w realizacji 

projektów pod nazwą „Unsung heroes” – „Nieznani bohaterowie”. Realizując tego typu  

przedsięwzięcia młodzież poszukuje osoby, która działa(ła) na rzecz tolerancji i nie jest 

dostatecznie znana. Projekty skupione są wokół takich celów jak nauczanie szacunku i 

zrozumienia między ludźmi bez względu na ich pochodzenie, wyznawaną wiarę 

i światopogląd,  uwrażliwienie na niesprawiedliwość i dyskryminację. 

Norman Conard potrafi w przejmujący sposób przedstawić historię „odkrycia” Ireny 

Sendlerowej i pokazać, jak w sposób nowoczesny łączyć historię z nauką tolerancji i praw 

człowieka. 

Nauczyciel z uczniami rozmawia o sylwetkach, z którymi uczniowie się zapoznali. Podczas 

rozmowy zdaje pytanie: Czy to jest dobry nauczyciel? 

Uczniowie wyrażają swoją opinie. 

 

Podsumowanie: 

 Nauczyciel podsumowuje zajęcia wypowiedziami uczniów. Nauczyciel to osoba, która jest 

niezależna od opinii innych, może budować trwały, pozytywny stosunek do siebie i innych. 

Taka niezależność pozwala traktować siebie i innych podmiotowo. Nauczyciel o wysokiej 

stabilnej samocenie nie manifestuje swojej władzy, nie musi zabiegać o sympatię. Akceptuje 

uczniów, aby zbudować swój autorytet. Dzięki temu, że nauczyciel zachowuje się w sposób 

przewidywalny, buduje u uczniów poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Taki nauczyciel 

potrafi docenić osiągnięcia uczniów. 
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