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zym dla cie ie jest sukces
enari z za  d a zni  k a  

CZAS TRWANIA: 
90 minut.

CELE OGÓLNE: 
• nawiązanie pozytywnej relacji z uczniami,
• tworzenie warunków do autoanalizy,
• kreowanie sytuacji problemowych,
• podnoszenie samoświadomości,
• wzbogacanie wiedzy z zakresu różnorodnych potrzeb,
• kształtowanie kompetencji miękkich, ważnych w tworzeniu relacji społecznych.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
• zna definicję słowa „sukces”,
• rozumie różnice poglądów i upodobań,
• potrafi określić, co oznacza według niego sukces oraz jak go osiągnąć,
• umiejętnie nawiązuje współpracę z rówieśnikami,
• potrafi poprosić nauczyciela o pomoc,
• umie przedstawić swoje opinie i poglądy, analizuje zebrane informacje,
• jest aktywny podczas zajęć.

METODY: 
• miniwykład, tworzenie notatek graficznych, wspólna analiza, dyskusja, autorefleksje.

FORMY PRACY:
• indywidualna, zespołowa i grupowa.

MATERIAŁY:
• karty pracy, kredki, kartki A3, długopisy. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie. Nauczyciel zapisuje na tablicy wyraz „sukces”. Następnie zadaje uczniom pytania: 

Co oznacza to słowo? Czy sukces jest czymś pozytywnym, czy negatywnym? Czy sukces zawsze oznacza to samo? Czy 
chcielibyście osiągnąć sukces? Czy znacie kogoś, kto – waszym zdaniem – jest człowiekiem sukcesu? Czas trwania: 10 minut. 

2. Jak to rozumiesz? Praca w zespołach trzy-osobowych. Każdy z nich otrzymuje od nauczyciela po dwa cytaty autorstwa 
powszechnie znanych osób, które osiągnęły sukces (znajdą je Państwo na końcu scenariusza). Zadaniem uczniów jest 
określenie, co autor miał na myśli. Po kilkuminutowej dyskusji w zespołach uczniowie przedstawiają cytaty oraz własne 
wnioski na ich temat reszcie klasy. Czas trwania: 20 minut.

3. Moja definicja sukcesu. Każdy uczeń przez 5 minut przeprowadza autoanalizę, zastanawia się, czy chciałby osiągnąć suk-
ces i zapisuje przyczynę swojej decyzji. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wskazuje dziedzinę oraz podaje, w jaki sposób 
chciałby to zrobić. Następnie wszyscy siadają w kręgu zaufania i dzielą się swoimi przemyśleniami. Czas trwania: 15 minut.

4. Poświęcenie dla sukcesu. Dzieci i młodzież zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, z czym mierzą się osoby chcące 
osiągnąć sukces. Widzą uśmiechnięte twarze na okładkach magazynów, w reklamach, słyszą o bogactwie i innych 
korzyściach. Rzadko się zdarza, by ktoś otwarcie mówił o wysiłku, wyrzeczeniach i negatywnych stronach sukcesu. 
Nauczyciel pokazuje uczniom rysunek przedstawiający sukces jako górę lodową (zob. http://dobre-zycie.blogspot.
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com/2016/02/blog-post.html). Następnie wyjaśnia uczniom, że bycie obserwowanym przez setki, tysiące, a nawet milio-
ny ludzi na świecie wiąże się z poważnymi konsekwencjami oraz wielką odpowiedzialnością. Wiele osób po osiągnięciu 
sukcesu boryka się z depresją czy uzależnieniami, bo nie radzi sobie z nową rzeczywistością. Niedawno o swojej walce 
z depresją poinformowała opinię publiczną biegaczka narciarska, mistrzyni i multimedalistka olimpijska i mistrzostw 
świata, czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich Justyna Kowalczyk. Wielokrotnie słyszeliśmy 
o samobójstwach aktorów, muzyków czy innych sław. Zwykle na portalach społecznościowych pojawiają się wtedy py-
tania: „Jak osoba mająca tyle pieniędzy mogła to zrobić?”, „Skoro wiedziała, że jest chora, czemu nie szukała pomocy?”, 
„Czemu po prostu nie przestali robić tego, co ich tak bardzo niszczyło?” itp. Nauczyciel wylicza, z czym muszą sobie 
radzić osoby publiczne: 
• obciążające fizycznie i mentalnie treningi/próby,
• presja ze strony kibiców/fanów i sponsorów, 
• wymagania inwestorów,
• stres związany z kontraktami i zobowiązaniami, 
• przebywanie prawie cały rok z daleka od rodziny i przyjaciół, 
• wewnętrzne konflikty, wymagania i ambicje,
• ewentualne porażki. 
Na zakończenie tej części lekcji nauczyciel pyta uczniów, jakie mogą być inne negatywne konsekwencje bycia znanym 
ze swoich osiągnięć. Czas trwania: 10 minut.

5. Charakterystyka człowieka sukcesu. Uczniowie razem z nauczycielem przygotowują opis (zestaw cech i umiejętności) 
osoby, która mogłaby osiągnąć w życiu sukces. Propozycje uczniów nauczyciel zapisuje na tablicy. Warto doceniać 
kreatywność i myślenie poza schematami oraz zachęcać do głębszych przemyśleń. Należy podkreślać, że w takich zada-
niach nie ma złych odpowiedzi. Czas trwania: 10 minut.

6. Mapa sukcesu. Uczniowie w zespołach pięcioosobowych tworzą notatki graficzne związane z tematem ćwiczenia. Na-
uczyciel podkreśla, że wykonanie projektu zależy wyłącznie od wizji uczniów. Jeśli uczniowie będą mieli problem z twór-
czym podejściem do tematu, można ułatwić im pracę, zadając następujące pytania:
Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces? O czym należy pamiętać? Czego należy unikać w drodze na szczyt swoich moż-
liwości? Czy osiąganie sukcesu jest procesem długo- czy krótkotrwałym? Jakich zasad trzeba przestrzegać, aby osiągnąć 
sukces? Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują swoje notatki reszcie grupy. Czas trwania: 20 minut.

7. Podsumowanie. Nauczyciel dziękuje za aktywne uczestnictwo i ciekawe pomysły. Podkreśla, że do sukcesu trzeba być 
przygotowanym poprzez zdobywanie odpowiednich kompetencji i umiejętności. Czas trwania: 5 minut.

Cytaty:

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam – Albert Einstein, laureat Nagrody Nobla w dzie-
dzinie fizyki.

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy – Margot Fonteyn, brytyjska baletnica, tancerka, pri-
mabalerina.

Człowiek osiągnął sukces, jeżeli wstaje rano i kładzie się spać w nocy, a pomiędzy tym robi to, co chce robić – Bob Dylan, 
amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, pisarz i poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2016 r.

Najdalej zajdzie ten człowiek, który wie, dokąd idzie – Napoleon Bonaparte, francuski wojskowy, Pierwszy Konsul Repu-
bliki Francuskiej 1799–1804, cesarz Francuzów w latach 1804–1814 i 1815, prezydent, a następnie król Włoch, Suweren 
Wyspy Elba.

Sukces – coś, czego przyjaciele nigdy Ci nie wybaczą – Julian Tuwim, polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, twórca 
tekstów piosenek, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego.

Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia – Thomas Alva Edison, 
amerykański wynalazca, przedsiębiorca. Dorobek założonych i administrowanych przez niego laboratoriów to ponad 
1000 patentów.
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Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga – Winston Churchill, brytyjski polityk, 
mąż stanu, mówca, strateg, pisarz i historyk, malarz, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagro-
dy Nobla, honorowy obywatel Stanów Zjednoczonych.

Trudno na szczyt się dostać, trudniej się na nim ostać, a najtrudniej z niego schodzić – Aleksander Fredro, polski komediopi-
sarz, pamiętnikarz, poeta, wolnomularz, tworzył w epoce romantyzmu.

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione – Nelson Mandela, południowoafrykański polityk, 
prezydent Republiki Południowej Afryki, jeden z przywódców ruchu przeciw apartheidowi, działacz na rzecz praw człowie-
ka, mąż stanu, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza – Steve Jobs, współzałożyciel, prezes i przewodniczący 
rady nadzorczej Apple Inc.

Gdy myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz – za każdym razem masz rację – Henry Ford, amerykański przemysłowiec, 
inżynier oraz założyciel Ford Motor Company.

Co jest ważniejsze dla sukcesu, talent czy pracowitość? A co jest ważniejsze w rowerze, przednie czy tylnie koło? – George 
Bernard Shaw, irlandzki filozof, dramaturg i prozaik.

Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie od tego, czy w danej chwili wygrywamy, czy prze-
grywamy, dawać z siebie wszystko – Vince Lombardi, trener futbolu amerykańskiego.

Musisz wierzyć w siebie wtedy, gdy nikt inny w Ciebie nie wierzy – to czyni Cię wygranym już na początku – Venus Williams, 
wybitna amerykańska tenisistka.

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska – marszałek Józef Piłsudski, polski działacz 
społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu.

Sukces
To ludzie widzą

• Ciężka praca
• Wytrwałość
• Poświęcenie
• Wyrzeczenia
• Dyscyplina
• Ryzyko
• Niepowodzenia
• Zwątpienie
• Krytyka
• Odrzucenie
Tego ludzie nie widzą


