06.11.2019 r. w ZSO w Dęblinie w 1.klasie liceum została przeprowadzona lekcja otwarta
języka polskiego.
Jej temat: Jakimi wartościami kieruje się władca? Rozważamy zasadnośd postępowania
Kreona.
Za cele główne przyjęłam pobudzenie do refleksji dotyczących wartości w życiu człowieka
i problemu władzy oraz kształtowanie umiejętności logicznego i poprawnego wypowiadania
się (elementy retoryki). Założyłam, że treści lektury będą odnosiły się do realnego świata
i rzeczywistości bliskiej uczniom. Chciałam, żeby wszyscy uczniowie byli aktywni, więc
zastosowałam formy pracy indywidualnej i grupowej oraz aktywizujące metody-debatę „za
i przeciw” i drzewko decyzyjne.
Świadomośd, że „Antygona” Sofoklesa jest lekturą obowiązkową w szkole
ponadpodstawowej wpłynęła na to, że sprawdzałam również szczegółową wiedzę uczniów
dotyczącą bohaterów dramatu i sytuacji w nim przedstawionych.

Scenariusz lekcji:
Temat:
Jakimi wartościami kieruje się władca?-rozważamy zasadnośd postępowania Kreona.
Cele ogólne:
 Pobudzenie do refleksji dotyczących wartości w życiu człowieka i ponadczasowego
problemu ,jakim jest sprawowanie władzy.
 Kształtowanie umiejętności logicznego i poprawnego wypowiadania się.(retoryka).
Cele szczegółowe:
 Uczeo zna fakty z życia bohaterów lektury.
 Uczeo rozumie pojęcia: tragizm, fatum, wartośd, autorytet, uniwersalizm.
 Uczeo potrafi: ocenid bohatera, nazwad jego cechy, stawiad tezy i argumentowad,
zabrad głos w dyskusji, dostrzec uniwersalizm tematu władzy, myśled twórczo
i wypowiadad się poprawnie.
Metody pracy:
-burza mózgów;
-dyskusja za i przeciw;
-drzewko decyzyjne;

-praca z tekstem.

Formy pracy:
-indywidualna ;
-grupowa.

Przebieg zajęd:
1.Podanie tematu i celów lekcji.
2.Wprowadzenie do tematu-interpretacja słów Arystotelesa: „Władza najlepiej sprawdza
charakter człowieka.” Oczekuje się wypowiedzi odwołujących się do życia, historii
(obserwacji i wiedzy uczniów).
3.Zaprezentowanie faktów z życia Kreona-kim był, w jaki sposób został władcą, co zrobił, jak
kooczą się jego losy? (utrwalenie pojęcia „fatum”)
4.Kreon miał wybór. Dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję? Co przeważyło?
Praca w grupach-wypełnianie schematu drzewka decyzyjnego. I grupa bierze pod uwagę
pierwsze, II-drugie rozwiązanie.

Problem: Jak nie utracid autorytetu władcy?/Jak byd dobrym ojcem i wujem?
1.rozwiązanie: Ukarad Antygonę śmiercią za złamanie zakazu grzebania zwłok Polinejkesa
2.rozwiązanie: Uniewinnid Antygonę, mając na względzie jej wiernośd prawom boskim i
miłośd do brata.
Zaprezentowanie wyników pracy-dyskusja nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami
możliwych decyzji. Rozumienie pojęcia ,,tragizm”.

5.Wprowadzenie cytatu i jego interpretacja: „Ze wzrostem poczucia władzy rośnie poczucie
własności, a maleje poczucie rzeczywistości.” (Antoni Kępioski)
Sformułowanie problemu: Jaki jest naprawdę Kreon? Czy jest złym władcą i człowiekiem?

6.Debata za i przeciw.
I grupa-oskarżyciele Kreona- argumenty przekonujące o jego winie i złu.
II grupa-obroocy Kreona- argumenty przemawiające na jego korzyśd.
III grupa-sędziowie analizujący argumenty i przygotowujący werdykt.
7.Ocena władcy ,np. Kreon źle postąpił. Postawił wyżej honor władcy, prawo w paostwie niż
nakazy boskie ,rodzinę i miłośd. Miał na względzie swój autorytet władcy, Nie zważał na
więzy pokrewieostwa i niewinnośd Antygony; nie wzruszało go nawet cierpienie syna. Nie
przeczuł, jakie skutki może mied jego decyzja-wykazał się niezrozumieniem, brakiem czułości
,butną dumą. Poniósł straszną karę-stracił najbliższych sobie ludzi ,ale można powiedzied, że
to była jego wina. Taki władca i człowiek nie może byd autorytetem. Władza sprawdziła jego
charakter - „zachłystnął się” nią i zapomniał, co jest w życiu ważne.
Trzeba byd człowiekiem! Trzymad się wartości-…..
8.Rozmowa o wartościach w życiu człowieka.
Co w życiu jest ważne?-burza mózgów.
9.Podsumowanie:
Na czym polega uniwersalnośd dzieła Sofoklesa?(czego uczy, do jakich refleksji nakłania?)
10.Przypomnienie celów lekcji- samoocena i ocena pracy uczniów przez nauczyciela.
11.Praca domowa.
a)Dokonaj analizy rozmowy Kreona i Hajmona. Rozstrzygnij, czyje argumenty są bardziej
przekonujące i dlaczego?(zwród uwagę na rodzaje argumentów)
b)Dla chętnych: Przeczytaj tekst L.Kołakowskiego-,,0 władzy”-streśd go i odpowiedz na
pytanie-Po co nam władza?

Załączniki:
1. Cytaty: ,,Władza najlepiej sprawdza charakter człowieka.”(Arystoteles)
,,Ze wzrostem poczucia władzy rośnie poczucie własności, a maleje poczucie
rzeczywistości.” (Antoni Kępioski)
2.

3. Osoby sprawujące władzę okazują się także byd mniej podatne na ogólne normy

społeczne, mniej empatyczne i mają większą skłonnośd do instrumentalnego
traktowania innych.
Z kolei badania van Kleefa pokazały, że ludzie o wysokim poczuciu władzy reagują mniejszym
stresem i współczuciem ,słuchając trudnych zwierzeo innej osoby. Czyli przywódcy
polityczni, managerowie, szefowie firm “wyłączają” empatię, wsłuchują się w siebie raczej
niż w drugiego człowieka, co z jednej strony pozwala im na zachowanie „zimnej krwi”
i racjonalne podejmowanie decyzji, z drugiej strony jednak sprawia, że ignorują uczucia
i emocje innych na rzecz osiągania wyznaczonych sobie celów.
Jasną stroną poczucia władzy jest to, że poprawia ono nasze funkcjonowanie intelektualne
- sprawia, że zaczynamy myśled bardziej abstrakcyjnie i zadaniowo. Za sprawą polepszenia

samooceny i nastroju, która towarzyszy poczuciu władzy zwiększa się także nasza skłonnośd
do działania.
Niestety zwiększeniu poczucia władzy towarzyszy spadek empatii, zmniejszona tendencja
do przestrzegania norm społecznych i uwzględniania punktu widzenia innych, a więc
obniża się poziom funkcjonowania społecznego.
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Refleksje i spostrzeżenia po przeprowadzonych zajęciach:
Uczniowie wykazali duże zaangażowanie- chętnie pracowali w grupie, formułowali dojrzałe
sądy, wykazywali się wiedzą literacką i umiejętnością dostrzegania uniwersalności
problematyki dzieła. Wypowiadali się logicznie, konstruowali rzeczowe argumenty.
Samoocena dokonana pod koniec lekcji wykazała, że metody pracy sprzyjały aktywizacji
i twórczemu myśleniu.
Nauczyciele obserwujący zajęcia podkreślali właściwy dobór metod nauczania i dobrą
komunikację nauczyciela z uczniami. Dostrzegali dużą aktywnośd klasy i odpowiednie tempo
pracy.
Lekcja otwarta kolejny raz pokazała, że jest to jeden z najlepszych sposobów dzielenia się
swą wiedzą i doświadczeniem oraz upowszechniania dobrych praktyk. Podczas omawiania jej
nauczyciele nie tylko przyjęli moją koncepcję, ale również przedstawiali swoje propozycje
realizacji tematu. Bez względu na to, ile lat pracujemy w zawodzie, ciągle uczymy się od
innych.
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