
SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI DLA SZKOŁY PODADPODSTAWOWEJ 

Temat: Praca zespołowa. 

Cele: 

 Zrozumienie na czym polega praca zespołowa i jakie korzyści z niej

wypływają,

 Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania w grupie,

 Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej pracy,

 Rozwijanie umiejętności przywódczych oraz zachowań asertywnych,

 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i wzajemnego zrozumienia.

Matody: prezentacja, pogadanka, burza mózgów, metoda projektu – praca w 

grupach. 

Materiały: prezentacja „Teamwork”, karty z opisem roli, rozdział 2 z przewodnika 

dla młodych przedsiębiorców „Young Entrepreneurs on start! – the guidebook”. 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne, tydzień na przygotowanie projektu, 1 godzina 

lekcyjna na zaprezentowanie i ocenę rezultatów. 

Przebieg zajęć. 

Nauczyciel prosi uczniów, by opowiedzieli czym ich zdaniem jest praca 

zespołowa. Pomysły zapisywane są na tablicy. Następnie nauczyciel prosi 

uczniów, by przypomnieli sobie sytuację, kiedy pracowali w grupach i zastanowili 

się, jakie korzyści wyniknęły z tej współpracy. Wszystkie korzyści zapisywane są 

na tablicy -  w ten sposób uczniowie uświadamiają sobie zalety pracy w grupie. 

Następnie nauczyciel prosi, aby uczniowie opowiedzieli jak najbardziej 

szczegółowo na czym polegała ich praca, jaki wkład mieli w wykonywane 

zadanie, w jaki sposób grupa osiągnęła korzyści z ich współpracy. Po 

odpowiedziach uczniów wyłania się pewnie schemat, za pomocą którego 

uczniowie dowiadują się, że członkowie grupy bywają bardzo różni, mają inne 

charaktery, zachowania, priorytety, metody pracy, itd. Następnie nauczyciel 

wyświetla uczniom krótką prezentację na temat pracy zespołowej, 



przygotowanej przez uczniów greckiej szkoły na potrzeby mobilności w mieście 

Volos podczas trwania projektu: „Młodzi przedsiębiorcy na starcie!” 

Następnie nauczyciel rozdaje uczniom karty z przykładowymi rolami, są to np.: 

KOORDYNATOR. Czuwa nad przebiegiem pracy zespołowej, rozdziela pracę 
pomiędzy uczestników, naprowadza na temat, podsumowuje wynik pracy, 
zachęca innych, ma jasną wizję celu. 

ZNAWCA. Wszystko wie najlepiej, udziela informacji, poucza innych, wymądrza 
się 

STRAŻNIK. Zwraca uwagę na zasady współpracy, pilnuje by praca przebiegała w 
miłej atmosferze, przypomina o upływie czasu, pilnuje by praca rozdzielona była 
sprawiedliwie.  

MEDIATOR. Pomaga innym dogadać się ze sobą, zażegnuje kłótnie, zachęca 
wszystkich do wyrażenia opinii. 

PESYMISTA. Krytykuje, zrzędzi, we wszystkim szuka słabych punktów, nie wierzy 
w powodzenie grupy.  

BUNTOWNIK. Na wszystko reaguje „na nie”, podważa rolę koordynatora, nie 
zgadza się z większością przyjętych przez grupę rozwiązań.  

MOTYWATOR. Ma mnóstwo pomysłów i chętnie dzieli się nimi, słucha innych, 
zachęca wszystkich do działania, okazuje zainteresowanie. 

PODWYKONAWCA. Nie jest bardzo kreatywny, nie wymyśla sam zadań, ale 
odpowiedzialnie i chętnie je wykonuje. 

BŁAZEN. Wygłupia się, rozśmiesza, obraca w żart poważne problemy, 
rozładowuje napięcie. 

SIEROTKA. Martwi się, że sobie nie poradzi, nie bardzo rozumie, czego inni od 
niej oczekują, ma mnóstwo pytań, lubi się upewniać. 

ZNUDZONY. Nie ma ochoty włączyć się w dyskusję, ostentacyjnie, choć 
nieagresywnie, okazuje swój brak zainteresowania. 

 



Uczniowie pracują w dwóch lub trzech grupach. Każdy z nich losuje rolę, w którą 
ma się wcielić. Zadanie polega na tym, by przez 15 minut, trzymając się swych 
roli uczniowie spróbowali osiągnąć porozumienie w następującej sytuacji: 
„Jedziecie na wakacje w góry, w bardzo odległe rejony, z dala od cywilizacji. 
Najlepiej będzie podróżować lekko, waszym zadaniem jest zaplanować podróż 
oraz wybrać maksymalnie 10 przedmiotów, które możecie ze sobą zabrać.  

Po 15 minutach grupy prezentują rezultaty swojej współpracy. Opowiadają czy 
zostały one osiągnięte większością głosów, w jakiej atmosferze przebiegała 
współpraca.  Aktorzy mogą opowiedzieć o swoich odczuciach w stosunku do roli, 
w którą przyszło im się wcielić - czy jest ona bliska ich własnemu stylowi 
zachowania w sytuacjach grupowych, czy budzi ich sympatię, jakie są jej 
przyjemne, a jakie niemiłe strony itp. Następnie analizują zachowania i postawy, 
które sprzyjają realizacji wspólnego zadania oraz takie które to utrudniają. Warto 
zapisywać spostrzeżenia uczestników zabawy na tablicy podzielonej na dwie 
części: 

JAKIE ZACHOWANIA POMAGAJĄ? JAKIE ZACHOWANIA PRZESZKADZAJĄ? 

 

 
 

Zadanie! 

Uczniowie zostają podzieleni przez opiekuna na 6 osobowe zespoły. Nauczyciel 
określa temat projektu i czas jego trwania. Dba o sprawiedliwy podział zadań. 
Przedstawia kryteria punktowania rezultatów pracy grup. Udziela uczniom 
konsultacji podczas całego czasu trwania zadania. Uczestnicy wszystkich 
zespołów są również zachęcani do korzystania z przewodnika dla młodych 
przedsiębiorców „Young Entrepreneurs on Start!  - the Guidebook” powstałego 
podczas trwania projektu YES!.  

Temat projektu: Planujecie wspólnie otworzyć hotel. Waszym zadaniem jest 
zespołowo zaplanować najważniejsze kwestie związane z tym przedsięwzięciem, 
takie jak np: nazwa hotelu, jego położenie, klientela, sposób reklamy hotelu, 
podział obowiązków przyprowadzeniu hotelu, sposób rekrutacji pracowników, 
pozyskanie środków na otwarcie hotelu, wygląd hotelu (szkic lub prezentacja 
multimedialna), itp. 

Czas trwania zadania: 1 tydzień. 

 



Zadania grupy projektowej to:  

 Stworzenie planu i harmonogramu działań zgodnego z celami projektu. 
 Sumienność w wykonywaniu zadań zgodnie z przyjętym przez grupę 

harmonogramem. 
 Pozostawanie w kontakcie z opiekunem projektu, informowanie go 

podczas spotkań konsultacyjnych o postępach prac i ewentualnych 
problemach. 

 Dbanie o dobrą atmosferę pracy. 
 Zachowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia i pomysły innych 

ludzi. 
 Przygotowywanie dokumentacji projektu, która może być pomocna przy 

tworzeniu końcowej prezentacji efektów pracy. 
 Przygotowanie atrakcyjnej prezentacji efektów pracy. 

Po zakończeniu prac uczniowie prezentują rezultaty nauczycielowi i pozostałym 

grupom, każdy opowiada o roli, jaką odegrał podczas prazy zespołowej oraz 

swoim wkładzie w projekt. Nauczyciel ocenia efekty współpracy, zarówno te 

namacalne (prezentacje, szkice, dokumenty), jak i sposób w jaki członkowie 

grupy ze sobą współpracowali. Najlepiej oceniony zespół/zespoły przedstawiają 

swoje pomysły i efekty współpracy szerszemu gronu, no radzie pedagogicznej lub 

innym klasom. 

 

 


