
METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS LEKCJI  

W KASACH PDP. 

 
Metoda ewaluacyjna „Kosz i walizeczka” pozwala dokonać oceny siebie i innych. Uczy 

przyjmować i wyrażać krytykę oraz pochwałę.  

Przygotowujemy na tablicy dwa plakaty z narysowanym koszem i walizeczką. Rozdajemy 

uczniom kartki samoprzylepne w dwóch kolorach. Prosimy uczniów, aby oceniły 

postępowanie bohatera historyjki. Uczniowie przyklejają kartki w wybranych miejscach. 

Następnie odczytujemy to, co najchętniej wrzuciliby do kosza i zapomnieli oraz to, co  ze 

sobą chcieliby zabrać  ze sobą w walizce i zapamiętać. 

BURZA MÓZGÓW(giełda pomysłów) 

Zasady burzy mózgów 

• każdy pomysł jest dobry 

• ważniejsza jest liczba pomysłów niż ich jakość 

• każdy pomysł zapisujemy w formie podanej przez autora 

• nie komentujemy pomysłów 

• nie krytykujemy pomysłów  

• wszyscy na równych prawach bierzemy udział w zgłaszaniu pomysłów 

• zgłaszamy pomysły w wyznaczonym czasie 

Etapy burzy mózgów 

• sformułowanie problemu 

• wytwarzanie pomysłów  

- każdy pomysł jest zapisywany 

- cel: zgromadzenie jak największej liczby pomysłów 

• krytyczna analiza pomysłów  

- ustalenie kryteriów oceny (np. realność, zyski/straty, akceptacja większości) 

- ocena wg przyjętych kryteriów  

• wybór rozwiązania 

• decyzja o wprowadzeniu wybranego rozwiązania 

 



BAROMETR NASTROJU 

- jedna z metod ewaluacyjnych, można stosować ją na zakończenie lekcji lub jakiejś wybranej 

fazy lekcji do oceny nastroju grupy. Na plakacie z 

piktogramami poszczególni uczniowie zaznaczają kropka swój nastrój i samopoczucie. Na 

zakończenie – rozmowa podsumowująca 

 

 

,,DRZEWO DECYZYJNE” – jest to metoda pozwalająca na graficzny zapis procesu 

podejmowania decyzji. Stosując ją znajduje się różne rozwiązania danego problemu i 

zauważa związki między tymi rozwiązaniami. Pozwala to również dostrzec skutki przyjętego 

rozwiązania. Bardzo istotne jest określenie wartości, jakie uznaje osoba, która podejmuje 

decyzję. Etapy postępowania w trakcie lekcji prowadzonej tą metodą są następujące: 

 określenie problemu, - 

 określenie celów i wartości,  

 - podanie kilku rozwiązań (lub jednego),  

 - określenie pozytywnych skutków każdego rozwiązania,  

 - określenie negatywnych skutków każdego rozwiązania, - 

 podjęcie właściwej decyzji.  

 


