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Przedstawiamy Państwu propozycje 
konspektów lekcji etyki dla szkół śred-
nich. Wszystkie scenariusze zostały 
opracowane na podstawie najnowszej 
podstawy programowej MEN. Tema-
tyka poszczególnych zajęć została sta-
rannie dobrana ze względu na zain-
teresowania uczniów oraz zasadnicze 
problemy obecne we współczesnym 
świecie.

Metody pracy opierają się na spraw-
dzonych rozwiązaniach, mających na 
celu angażowanie uczniów w poruszane 
zagadnienia, kształtowanie krytyczne-
go myślenia, wrażliwości na problemy 
etyczne i społeczne, a także wzmacnia-
nie poczucia tożsamości i odpowiedzial-
ności za własne działania. Treści nie 
posiadają żadnej tezy politycznej lub 
ideologicznej i są prezentowane moż-
liwie obiektywnie. Ma to zachęcić na-
uczycieli do neutralnego przedstawiania 
tych, niekiedy trudnych, zagadnień.

Poza propozycjami lekcji obejmują-
cych niezbędne, ściśle teoretyczne treści 
(w formie ułatwiającej naukę i zapa-
miętywanie np. mapa pojęciowa, notat-
ka Cornella itp.), scenariusze mają zaan-

gażować uczniów w konkretne zadania 
(debaty, dyskusje, prace w grupie itp.) 
czące m.in. wyrażania i obrony własne-
go stanowiska, umiejętności uczciwego 
prowadzenia dyskusji, zdolności wy-
szukiwania argumentów i wysuwania 
kontrargumentów, pozwalając w ten 
sposób pełniej zrozumieć poruszane 
problemy oraz ostrzeżenie ich złożono-
ści.

Scenariusze stanowią jedynie propozy-
cje i mogą być dowolnie modyfikowa-
ne lub wzbogacane o dodatkowe treści 
(uznane przez nauczyciela za istotne), 
oraz dostosowywane do specyfiki da-
nej grupy uczniów. Z tego powodu, 
konspekty nie zawierają precyzyjnego 
opisu każdej minuty lekcji, a tworzą je-
dynie ramy tematyczne, dając nauczy-
cielowi swobodę w prowadzeniu zajęć.

Konspekty dostępne są na licencji CC 
BY 4.0, co oznacza, że można je bez prze-
szkód m.in. kopiować, rozpowszechniać 
i modyfikować, pod warunkiem poda-
nia autora oryginału, pierwotnego źró-
dła oraz wskazania dokonanych w nim 
zmian.

Owocnych dyskusji!



Etyka jako dyscyplina filozoficzna

Etyka epoki starożytnej

Refleksja etyczna

Osoba–podmiot–tożsamość

Życie polityczne

Etyka zawodowa i kodeks moralny

Utopia–totalitaryzm–wojna

Wolność słowa

Post prawda i „fake news”

Czym jest bioetyka?

Wybrane problemy bioetyczne

Etyczne aspekty rozwoju technologii

Kara śmierci–za i przeciw

Czy posiadamy wolną wolę?

Środowisko–status morany zwierząt–ekologia
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1. Etyka jako dyscyplina filozoficzna

Cele:

• Zaznajomienie uczniów z pod-
stawowymi pojęciami z zakresu 
etyki i metaetyki.

• Wskazanie głównych typów 
refleksji etycznej.

• Ukazanie potrzeby podejmo-
wania rozważań etycznych we 
współczesnym świecie.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. wie i wyjaśnia, czym jest etyka;

2. charakteryzuje główne typy refleksji etycznej: 
etyka opisowa, etyka normatywna, etyka ogólna, 
etyka szczegółowa (etyka praktyczna), metaetyka;

3. analizuje i wyjaśnia relacje między etyką, moral-
nością, obyczajami, prawem i religią;

4. objaśnia pojęcia: dobro i zło, wartość, godność, 
prawda, wolność, odpowiedzialność oraz rozważa 
rolę tych pojęć w etyce;

5. wyjaśnia pojęcie normy moralnej oraz przedsta-
wia genezę norm moralnych.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Środa, M. (2011). Etyka dla myślących, Warszawa: Czarna Owca, frag.: Wprowadzenie. 
Czym jest etyka?; dobro i zło.

• Woleński J., Hartman J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK; frag.: moralność; 
etyka; przedmiot i charakterystyka metaetyki.

• Hołówka, J. (2000). Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka, frag.: Wprowadze-
nie; Autonomia.

• Ślipko, T. (2009). Zarys etyki ogólnej. Kraków: WAM, frag.: Definicja etyki; metoda etyki.

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Lekcja ma charakter wprowadzający, prezentuje etykę jako jeden z działów 
filozofii, omawia jej cele, przedmiot badań oraz metody rozważań etycznych. Ukazuje po-
nadto potrzebę uprawiania etyki we współczesnej rzeczywistości społecznej i politycznej. 
Przedstawiona zostanie relacja etyki do innych zjawisk, takich jak moralność, obyczajowość, 
religia i prawo.

Słowa kluczowe: etyka, moralność, prawo, filozofia, norma moralna, religia

Przebieg lekcji:

Nauczyciel pyta o skojarze-
nia dotyczące pojęcia etyka, 
wszystkie propozycje zapi-

sywane są w postaci mapy pojęcio-
wej. Z całości zebranych pomysłów 
uczniowie starają się stworzyć własną 
definicje etyki, ustalić jej cel i przed-
miot dociekań.

Aby zobrazować charakter problemów 
i pytań etycznych, nauczyciel prezen-
tuje uczniom trzy rodzaje konfliktów 
pomiędzy dwoma osobami. Następnie 
pyta jaka jest istota konfliktu (w jakiej 
kwestii strony się nie zgadzają?), czy 
możliwe jest całkowite rozwiązanie 
tego konfliktu, jeśli tak to w jaki spo-
sób, a jeśli nie to dlaczego?

1. Osoba A – „Pięć razy pięć równa się 
dwadzieścia pięć”. Osoba B – „Niepraw-
da, pięć razy pięć równa się dwadzie-
ścia cztery”. 

2. Osoba A – „Lody czekoladowe, są 
najsmaczniejsze”. Osoba B – „Niepraw-
da, lody o smaku waniliowym są dużo 
lepsze!”

3. Osoba A - „Aborcja jest moralnie nie-
dopuszczalna”. Osoba B - „Nieprawda, 
w pewnych okolicznościach aborcja 
jest uzasadniona.”

Uczniowie mają za zadanie wskazać czy 
dane rozwiązanie ma charakter subiek-
tywny czy obiektywny; czy jest zwią-
zane z normami moralnymi, prawnymi 
czy obyczajowymi; czy dane rozstrzy-
gnięcie ma charakter absolutny czy jed-
nak relatywny itd.).

Praca z tekstem: uczniowie czytają je-
den z tekstów wprowadzających (np. 
z listy sugerowanych materiałów). Na 
jego podstawie, wprowadzają niezbęd-
ne poprawki do wcześniej stalonej kon-
cepcji etyki. Mają również za zadanie 
określenie związku etyki z moralnością 
(rozważenie różnic pomiędzy tymi po-
jęciami), prawem (ustalenie czy zakres 
prawa i moralności pokrywają się), re-
ligią, obyczajowością itp.

Pierwsza lekcja powinna kończyć się 
stworzeniem solidnej mapy pojęciowej 
lub notatki Cornella, zawierającej pod-
stawowe pojęcia i wiedzę przygoto-
wującą do rozważań podejmowanych 
w późniejszych lekcjach.

Jako zadanie domowe, uczniowie mogą 
przygotować krótki tekst omawiający 
wybraną koncepcję genezy norm etycz-
nych.

notatki:
Burza

Mózgów
Mapa

Pojęciowa
Notatka
Cornell
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2. Etyka epoki starożytnej

Cele:

• Zaznajomienie uczniów z pod-
stawowymi zagadnieniami etyki 
starożytnej.

• Ukazanie niezbędnego tła hi-
storycznego i pojęciowego dla 
podstawowych pojęć i nurtów 
etycznych.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. charakteryzuje główne typy refleksji etycznej 
i stosuje wybrane teorie etyczne do analizy szczegó-
łowych zagadnień moralnych:

2. etyka aretologiczna (np. etyka Arystotelesa, 
współczesna etyka cnót);

3. wyjaśnia pojęcie normy moralnej oraz przedsta-
wia genezę norm moralnych;

4. identyfikuje i analizuje problem sensu życia 
w kontekście klasycznego pytania etycznego: „jak 
należy żyć?”;

5. identyfikuje i analizuje problem szczęścia, rozważa 
relację szczęścia do moralności;

6. zna, objaśnia i stosuje główne kategorie aretycz-
ne: cnota, wada, charakter, wzór osobowy.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Środa, M. (2011). Etyka dla myślących, Warszawa: Czarna Owca, frag.: rozdz. II, III, IV, V, 
cnota, szczęście.

• Woleński J., Hartman J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK, frag.: etyka przedso-
kratejska; Sokrates; Platon; Arystoteles; Szkoły hellenistyczne.

• Vardy, P., Grosch, P. (2010). Etyka. Poznań: Zysk i S-ka, frag.: Platon: cnota i wiedza; Ary-
stoteles i teoria cnoty.

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Lekcja stanowi niezbędne wprowadzenie pozwalające rozumieć najważniejsze 
pojęcia stosowane w rozważaniach etycznych, oraz ich tło historyczne. Ukazuje zasadnicze 
koncepcje etyczne obecne w starożytności, oraz wprowadza kluczowe pojęcia. Podsumowa-
nie lekcji dostępne jest w „materiałach dla uczniów”. Jeśli nauczyciel koncentruje się raczej 
na przedstawianiu konkretnych, szczegółowych  problemów etycznych, omówienie tego 
materiału na jednej lekcji (wraz z udostępnieniem „materiałów dla uczniów”) powinno być 
wystarczające. Bardziej szczegółowe omówienie, kładące nacisk na tło historyczne i teore-
tyczne, wymagałoby podzielenia materiału na trzy lekcje (Sokrates; Platon i Arystoteles; 
Szkoły filozoficzne).

Przebieg lekcji:

Nauczyciel po omówieniu krót-
kiego tła epoki starożytnej, 
wprowadza pojęcia: „cnota”, 

„prawda” i prosi uczniów o próbę ich 
wyjaśnienia. Po krótkiej burzy mó-
zgów, nauczyciel wyjaśnia, że właśnie 
próba skłonienia ludzi do rozumienia 
stosowanych pojęć i terminów była 
główną intencją Sokratesa. Wiedza 
o tym co dobre oznacza dobre postępo-
wanie (intelektualizm etyczny), a celem 
człowieka powinno być „poznanie sa-
mego siebie”.

*Jeśli nauczyciel planuje szersze omó-
wienie koncepcji Sokratesa warto się-
gnąć do jednego z proponowanych 
tekstów. Następnie uczniowie na pod-
stawie tekstu odpowiadają na pytania: 
1. Na czym polegała rewolucja etyczna 
Sokratesa? 2. Co chciał uzyskać Sokrates 
poprzez ciągłe poszukiwanie definicji 
pojęć? 3. Na czym według Sokratesa 
ma polegać „poznanie samego siebie”?

Do listy pojęć do zdefiniowania 
uczniowie dopisują: „sprawiedliwość” 
i „piękno”, Nauczyciel wprowadza naj-
ważniejsze założenia filozofii Platona, 
wyjaśnia koncepcje idealizmu.

*Żeby poszerzyć wstęp do filozofii Pla-
tona, warto wykorzystać np. fragment 
Eutyfrona lub Państwa (Mit jaskini). 
Następnie w formie dyskusji lub od-
powiedzi pisemnej uczniowie odpo-
wiadają na trzy pytania: 1. Czy coś jest 
piękne bo nam się podoba, czy podoba 
nam się dlatego, że jest piękne? Na-
uczyciel prosi aby otrzymane odpowie-
dzi podzielić na obiektywistyczne oraz 
subiektywistyczne (wskazać różnice), 
oraz zastanowić się: a) czy możemy się 

Słowa kluczowe: szczęście, eudajmonia, Sokrates, Platon, Arystoteles. stoicyzm, epikureizm, 
cynizm, hedonizm

mylić w kwestii upodobań, b) skoro 
piękno jest własnością obiektywną, 
dlaczego nie jest tak, że wszystkim po-
doba się to samo? 2. Postaraj się przeło-
żyć alegorię jaskini na język potoczny, 
wyjaśnij co symbolizują poszczególne 
elementy. 3*. Omów Platońską wizję 
struktury Państwa i duszy.

Kolejnym pojęciem jest „szczęście”. Na-
uczyciel prowadzi dyskusję nad tym 
czym jest szczęście oraz czy człowiek za-
wsze dąży do szczęścia i czy jest to stan 
trwały. W trakcie wyjaśnia empiryczny 
wymiar etyki Arystotelesa, oraz jego 
utożsamienie cnoty ze szczęściem. Na-
stępnie pyta czy zawsze wiemy kiedy 
osiągnęliśmy szczęście? W jaki sposób 
powinniśmy wyznaczyć sobie cel w dą-
żeniu do danego calu albo w kształto-
waniu własnego charakteru. Podążając 
za odpowiedziami nauczyciel omawia 
etykę złotego środka Arystotelesa, kla-
sa wspólnie stara się wypełnić tabelę 
i wymyślić inne przykłady cech w któ-
rych należy wyznaczyć sobie złoty śro-
dek.

(brawura) ↔ męstwo ↔ (tchórzostwo)

(rozrzutność) ↔ (szczodrość) ↔ chciwość

zarozumiałość ↔ (duma) ↔ (brak ambicji)

Szkoły filozoficzne: nauczyciel dzieli 
uczniów na grupy odpowiednio: Sto-
ików, Hedonistów, Cyników, Epikurej-
czyków, każda grupa otrzymuje tekst, 
na podstawie którego musi opracować 
trzy punkty: 1. Cel życia/cnota 2. Stosu-
nek do drugiego człowieka/państwa/
religii 3. Najważniejsze pojęcia. Każda 
grupa prezentuje wyniki swojej pracy.

Praca 
w grupach

Analiza 
tekstu
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3. Refleksja etyczna

Cele:

• Zapoznanie z podstawowymi po-
jęciami i koncepcjami etyki.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. definiuje odpowiednie terminy, rekonstruuje ar-
gumenty i zajmuje określone stanowisko w sporze 
absolutyzmu z relatywizmem etycznym;

2. zna, objaśnia i stosuje główne kategorie deontycz-
ne: działania nakazane, zakazane, dozwolone, chwa-
lebne (supererogacyjne);

3. charakteryzuje główne typy refleksji etycznej 
i stosuje wybrane teorie etyczne do analizy szczegó-
łowych zagadnień moralnych:

4. etyka deontologiczna (np. etyka prawa naturalne-
go, etyka Immanuela Kanta);

5. etyka konsekwencjalistyczna (np. utylitaryzm).

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Środa, M. (2011). Etyka dla myślących, Warszawa: Czarna Owca, frag.: rozdz XII Etyka 
Immanuela Kanta; XIII Utylitaryzm.

• Woleński J., Hartman J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK; frag.: deontologizm 
i konsekwencjalizm; Immanuel Kant; Punkt widzenia utylitarysty.

• Vardy, P., Grosch, P. (2010). Etyka. Poznań: Zysk i S-ka, frag.: Kant i prawo moralne; Ben-
tham i Mill – utylitaryzm.

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Lekcja ma charakter teoretyczny, wprowadza podstawowe pojęcia z zakresu 
etyki deontologicznej oraz podejść utylitarnych. Omawia główne typy refleksji etycznej 
i wskazuje ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach. Lekcja powinna również nawiązać 
do zasadniczych argumentów na rzecz absolutyzmu i relatywizmu etycznego. Pierwsze trzy 
lekcje mają wyposażyć uczniów w niezbędne narzędzia pojęciowe pozwalające podejmo-
wać późniejsze zagadnienia. Ze względu na spory zakres materiału oraz teoretyczny charak-
ter tych tematów, do scenariuszy dołączono „materiały dla uczniów” podsumowujące trzy 
pierwsze tematy.

Słowa kluczowe: deontologia, utylitaryzm, relatywizm, absolutyzm

Przebieg lekcji:

Nauczyciel przedstawia wybra-
ny prosty, modelowy dylemat 
etyczny (np. trolley problem) 

i pyta uczniów o ich opinie na temat 
najlepszego rozwiązania. Po spontanicz-
nych odpowiedziach, prosi o uszczegó-
łowienie odpowiedzi w oparciu o nastę-
pujące pytania: jakich wartości bronisz? 
Czy twoje rozwiązanie jest bezspornie 
dobre? Czy rozwiązanie przeciwne jest 
z pewnością złe? Czy można je rozpa-
trywać w kategoriach złe-dobre? Na-
stępnie nauczyciel wskazując przykłady 
w odpowiedziach uczniów, wyjaśnia 
różnicę między podejściem konsekwen-
cjalistycznym a deontologicznym. Cha-
rakteryzuje podstawowe typy refleksji 
etycznej oraz omawia pojęcie normy 
etycznej.

Nauczyciel przedstawia typowe dyle-
maty moralne. Następnie dzieli uczniów 
na 3-4 grupy, każda z nich ma za zadanie 
wskazać możliwe rozwiązania przedsta-
wionych problemów. Przedstawiciele 
grup po kolei prezentują swoje rozwią-
zania, a wszystkie pomysły są zapisy-
wane na tablicy. Następnie nauczyciel 
prosi uczniów o pogrupowanie wszyst-

kich pomysłów, pod kątem ich założeń 
i konsekwencji. Jeśli uczniowie mają 
trudności, nauczyciel naprowadza po-
przez pytania np.: Dlaczego uważacie, że 
dane rozwiązanie jest prawidłowe, po-
nieważ jest zgodne z jakimś prawem, za-
sadą? Ponieważ przyczynia się do dobra 
dużej liczby osób? Czy dane działanie 
jest zawsze dozwolone? Czy takie roz-
wiązanie byłoby moralne również w in-
nej kulturze lub w innych czasach? Ce-
lem jest scharakteryzowanie wszystkich 
rozwiązań przez pryzmat następujących 
pojęć: obowiązek, etyka deontologiczna, 
utylitaryzm, działanie chwalebne, rela-
tywizm etyczny.

Uczniowie ponownie dzieleni są na 
grupy, każda z nich otrzymuje jeden 
tekst (np. z listy sugerowanych materia-
łów dydaktycznych), przedstawiający 
jedną z koncepcji etycznych (deontolo-
giczną lub utylitarystyczną). Następnie 
każda grupa ponownie przedstawia roz-
wiązania omawianych dylematów, tym 
razem uzasadniając wybór konkretną 
koncepcją etyczną lub stanowiskiem 
wybranego filozofa. 

notatki:

Burza
Mózgów

Mapa
Pojęciowa

Notatka
Cornell
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4. Osoba - podmiot - tożsamość

Cele:

• Omówienie najważniejszych 
koncepcji osoby i podmiotu mo-
ralnego.

• Wprowadzenie do zagadnienia 
jaźni, autonomii i tożsamości 
osobowej.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. zna i objaśnia klasyczną koncepcję osoby;

2. charakteryzuje wybrane filozoficzne koncepcje 
człowieka oraz wyjaśnia zależności między rozstrzy-
gnięciami antropologicznymi a etycznymi;

3. identyfikuje i analizuje moralne aspekty ludzkiej 
seksualności, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, 
społeczne i kulturowe uwarunkowania ludzkiej sek-
sualności, formułuje ocenę moralną różnych zacho-
wań seksualnych;

4. wyjaśnia, dlaczego człowiekowi należy okazywać 
szacunek; kształtuje postawę szacunku wobec każde-
go człowieka;

5. wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, 
podaje przykłady postaw autonomicznych i nieau-
tonomicznych.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Miller, K. (2017). Statek Tezeusza, „Filozofuj” nr 1 (13), s. 6–8.

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Kategoria osoby i podmiotu moralnego posiadającego obowiązki moralne 
i będącego obiektem troski moralnej, jest jednym z centralnych zagadnień etyki. Osoba 
stanowi też centralne zagadnienie personalizmu. Z pojęciem osoby wiąże się poniekąd za-
gadnienie tożsamości, autonomii moralnej i cielesności.

Słowa kluczowe: osoba, tożsamość, podmiot moralny, cielesność, autonomia

Przebieg lekcji:

Na początek nauczyciel tworzy 
wspólnie z uczniami mapę po-
jęciową. Na środku tablicy za-

pisuje pojęcie „osoba”, uczniowie mają 
za zadanie, na podstawie wiedzy uzy-
skanej na poprzednich lekcjach, wska-
zać skojarzenia jakie im się nasuwają 
oraz uzasadnić swojej odpowiedzi. [Na 
tablicy powinny znaleźć się pojęcia ta-
kie jak istota ludzka, podmiot moral-
ny, człowiek, dusza, świadomość/jaźń, 
w przypadku problemów, nauczyciel 
naprowadza pytając „Jakie cechy musi 
spełniać dany byt aby uznać go za 
osobę (podmiot moralny), czyli taki 
wobec którego należy stosować nor-
my etyczne?”].

• Czy widzicie jakąś różnicę pomię-
dzy osobą a istotą ludzką?

• Czy osoba ma naturę dualistyczną 
[składającą się z cielesności i du-
szy]? Wskażcie mocne i słabe punk-
ty takiego pojmowania osoby.

Nauczyciel podaje następnie przykła-
dy, uczniowie mają za zadanie zdecy-

dować czy dany byt powinien mieć 
status „osoby”, czyli czy mamy wobec 
niego obowiązki moralne: niemow-
lę, człowiek w nieodwracalnej śpiącz-
ce, delfin, człowiek chory psychicznie, 
szympans, pies, płód ludzki itp.

Znany etyk Peter Singer uważa, że 
główną cechą względem której po-
winniśmy nadawać komuś status 
osoby jest samoświadomość. W kon-
sekwencji jest on za tym, żeby pełnie 
praw nadawać człowiekowi dopiero 
kilka tygodni po narodzinach, a nie-
które zwierzęta (np. szympansy) objąć 
szczególną ochroną moralną. Co uwa-
żacie na ten temat? Jakie konsekwen-
cje (pozytywne i negatywne) może 
nieść taka perspektywa? 

Uczniowie dyskutują nad kryteria-
mi uznania kogoś za osobę, nauczy-
ciel, prosi o szczegółowe podzielenie 
wszystkich kryteriów na: biologiczne, 
psychologiczne, społeczne i religijne.

notatki:

Dyskusja
Analiza 
tekstu

Mapa
Pojęciowa
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5. Życie polityczne

Cele:

• Omówienie relacji etyka – mo-
ralność – polityka.

• Ukazanie aksjologicznego tła 
współczesnych konfliktów poli-
tycznych.

• Wyposażenie uczniów w niezbęd-
ną wiedzę pozwalającą podej-
mować dyskusje nad bieżącymi 
problemami społecznymi i poli-
tycznymi.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. charakteryzuje relację: polityka – moralność;

2. rozważa zagadnienie relacji: jednostka – społeczeń-
stwo w kontekście sporu między indywidualizmem 
a kolektywizmem;

3. rozważa zagadnienie naczelnych wartości w ży-
ciu społecznym w kontekście sporu między libera-
lizmem kulturowym a konserwatyzmem;

4. wyjaśnia pojęcie dobra wspólnego oraz poda-
je jego przykłady; angażuje się w realizację dobra 
wspólnego;

5. zna i analizuje pojęcie tolerancji, rozważa zagad-
nienie granic tolerancji, kształtuje postawę otwarto-
ści i tolerancji.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Vardy, P., Grosch, P. (2010). Etyka. Poznań: Zysk i S-ka, frag.: Sprawiedliwość i moralność 
– Rawls i Nozick.

• Środa, M. (2011). Etyka dla myślących, Warszawa: Czarna Owca, frag.: rozdz XI Umowa 
społeczna; sprawiedliwość; wolność.

• Woleński J., Hartman J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK, frag.: Państwo i jego 
obywatele.

• Hołówka, J. (2000). Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka, frag.: Nieposłuszeń-
stwo obywatelskie; Obowiązki polityczne.

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Lekcja ma przede wszystkim ukazać filozoficzne źródła współczesnych dok-
tryn politycznych. Powinna wskazywać moralny charakter toczących się obecnie dyskusji na 
polu polityki, ukazywać wpływ polityki na jednostkę, poddać dyskusji wartość wolności, 
tolerancji oraz ich granic. 

Słowa kluczowe: polityka, społeczeństwo, jednostka, wolność, tolerancja, wspólnota, spra-
wiedliwość

Przebieg lekcji:

Punktem wyjściowym dla omó-
wienia różnorodności i wielowy-
miarowości życia politycznego jest 

przedyskutowanie istniejących w fi-
lozofii polityki wariantów sprawiedli-
wości społecznej. Nauczyciel wspólnie 
z uczniami tworzy mapę/tabelę możli-
wych stanowisk wychodząc od pyta-
nia: czym jest sprawiedliwość społecz-
na/w jaki sposób dystrybuować dobra/ 
jaki jest najsprawiedliwszy podział 
dóbr?

W trakcie burzy mózgów na tablicy po-
winny wyłaniać się następujące odpo-
wiedzi:

1. Ludzie są równi, więc każdej osobie 
należy się tyle samo dóbr;

2. Równość polega na równości szans 
w osiąganiu swoich celów;

3. Przy podziale dóbr należy brać pod 
uwagę zasługi poszczególnych osób;

4. Przy podziale dóbr należy brać pod 
uwagę potrzeby poszczególnych osób;

5. Nikt nie ma prawa do odgórnej dys-
trybucji dóbr, powinna ona przebiegać 
spontanicznie przy uszanowaniu prawa 
do własności i za pośrednictwem wol-
nego rynku. 

Równocześnie każdy uczeń ma możli-
wość wysuwania argumentów za i prze-
ciw tym podejściom, jeśli dyskusja nie 
przebiega płynnie, nauczyciel zadaje py-
tania pomocnicze:

• W jaki sposób mierzyć czy dobra są 
dystrybuowane równo? Co w przy-
padku różnic w zaangażowaniu 

w pracę itp.? Czy w takim społeczeń-
stwie praca będzie opłacalna?

• W jaki sposób ożemy tworzyć wa-
runki gwarantujące równość szans? 
Czy to nie są czynniki zależne od 
losu?

• Jaki rodzaj zasług powinien być bra-
ny pod uwagę?

• Jakiego rodzaju potrzeby powinni-
śmy brać pod uwagę?

• Czy takie stanowisko nie doprowa-
dzi do drastycznych nierówności 
społecznych? 

• Dlaczego prawo własności miałoby 
być uznane za nadrzędne wobec in-
nych?

Każde stanowisko powinno również 
zostać nazwane (egalitaryzm, liberta-
rianizm itp.) i osadzone na arenie poli-
tycznej (prawica, lewica itp.). Nauczyciel 
zwraca uwagę na moralny charakter 
każdego stanowiska, oraz jego długofa-
lowe konsekwencje. 

W ramach zadania dodatkowego na-
uczyciel dzieli uczniów na grupy repre-
zentujące dany pogląd, każda z nich 
ma za zadanie wypisanie argumentów 
wspierających ich stanowisko oraz pod-
ważających konkurencyjne. Uczniowie 
powinni uwzględnić bieżącą sytuację 
polityczną na świece i powoływać się 
na konkretne wydarzenia ze świata 
polityki. Praca powinna przybrać for-
mę dyskusji pomiędzy poszczególny-
mi „opcjami” politycznymi. Nauczyciel 
zwraca uwagę na sedno konfliktów po-
litycznych jakim są różnice w wyznawa-
nych wartościach moralnych (wolność, 
sprawiedliwość, naród, równość itp.).

Burza
Mózgów

Mapa
Pojęciowa

Notatka
Cornell

notatki:
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6. Etyka zawodowa i kodeks moralny

Cele:

• Zapoznanie uczniów z głównymi 
założeniami etyki zawodowej.

• Omówienie relacji pomiędzy 
normami etycznymi a prawnymi.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. wyjaśnia związek między uczeniem się a wykony-
waną pracą; wyjaśnia znaczenie pracy zarobkowej;

2. zna główne zasady etyk zawodowych i stosuje 
je do analizy szczegółowych zagadnień z zakresu 
wybranych etyk zawodowych (np. etyki dzienni-
karskiej, etyki lekarskiej, etyki menedżerskiej, etyki 
nauczycielskiej, etyki pracownika PR, etyki prawni-
czej);

3. w analizie wybranych zagadnień z zakresu etyk 
zawodowych wykorzystuje zapisy stosownych ko-
deksów etycznych;

4. rozważa zalety i wady kodeksów etycznych;

5. tworzy kodeks etyczny klasy (szkoły);

6. objaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność 
biznesu.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Środa, M. (2011). Etyka dla myślących, Warszawa: Czarna Owca, frag.: konflikt moralny, 
sumienie.

• Woleński J., Hartman J.  (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK, frag.: media i etos 
dziennikarski; etyka biznesu; etos lekarski.

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Namysł etyczny powinien towarzyszyć w obszarze zawodów, których wyko-
nywanie jest w szczególny sposób uwikłane w problemy moralne. Lekcja ma uwrażliwić 
uczniów na istotność namysłu etycznego w takich zawodach jak medycyna czy dziennikar-
stwo, wskazać różnice w etyce zawodowej i regulacjach prawnych. Lekcja ukazuje również 
(poprzez zadanie stworzenia własnego kodeksu) problem zastosowania sztywnych norm 
moralnych czy prawnych, do zmiennej rzeczywistości w której granice te są często nieostre.

Słowa kluczowe: etyka zawodowa, biznes, kodeks etyczny, prawo

Przebieg lekcji:

Nauczyciel prosi uczniów o wska-
zanie przepisów i regulaminów 
jakim podlegają (np. konstytu-

cja, regulamin szkoły, prawo drogowe, 
dekalog itp.), następnie wspólnie są 
one porządkowane ze względu na hie-
rarchę, oraz charakter (prawny, etycz-
ny lub religijny). Nauczyciel wyjaśnia 
koncepcję hierarchizacji aktów praw-
nych oraz przypomina jaka jest relacja 
między prawem a etyką.

Uczniowie proszeni są o wskazanie 
zawodów w których niezbędne jest 
istnienie kodeksu etycznego (dzien-
nikarstwo, medycyna, nauczanie itp.). 
Następnie dzieleni są na grupy, mające 
za zadanie stworzenie kodeksu etycz-
nego (szkoły, klasy lub wybranego 
zawodu). Obecność każdego punktu 
powinna być uzasadniona, uczniowie 
powinni również wziąć pod uwagę 
kontekst prawny oraz obyczajowy.

notatki:

Praca 
w grupach
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7. Utopia - totalitaryzm - wojna

Cele:

• Przedstawienie uczniom koncep-
cji utopii i antyutopii.

• Omówienie źródeł systemu 
totalitarnego oraz jego współcze-
snych form.

• Omówienie wad i zalet systemu 
demokratycznego.

• Omówienie zagadnienia kolekty-
wizm - indywidualizm.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. rozważa moralne aspekty wojny i pokoju, przed-
stawia koncepcję wojny sprawiedliwej, rekonstru-
uje stanowisko pacyfizmu, rozważa zjawisko terro-
ryzmu i formułuje jego ocenę moralną;

2. wyjaśnia pojęcie praw człowieka, analizuje wy-
brane artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka, wskazuje przykłady łamania praw człowieka 
oraz rozważa różne sposoby ich ochrony;

3. identyfikuje źródła totalitaryzmu i rozważa jego 
moralne aspekty;

4. rozważa zalety i ograniczenia demokracji.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Vardy, P., Grosch, P. (2010). Etyka. Poznań: Zysk i S-ka, frag.: Sprawiedliwa wojna, Prawa 
człowieka.

• Woleński J., Hartman J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK, frag.: Światowy ład 
prawno-polityczny i wojna.

• Hołówka, J. (2000). Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka, frag.: Pacyfizm, 
Okrucieństwo.

• Wybrane fragmenty książek: 
• Orwell, G. (2011). Folwark zwierzęcy. Warszawa: Muza.
• Orwell, G. (2016). Rok 1984. Warszawa: Muza.
• Huxley, A. (2017). Nowy wspaniały świat. Warszawa: Muza.

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Scenariusz posiada szeroki i istotny zakres tematyczny, dlatego może być roz-
łożony na dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają zapoznać uczniów z koncepcją utopii na pod-
stawie wybranej literatury, oraz omówić mechanizm i źródła totalitaryzmu poprzez omó-
wienie przypadków historycznych. 
Warto omówić również też zagadnienie wojny, postawić pytania czy istnieje wojna spra-
wiedliwa, czym jest wojna totalna, czy podczas prowadzenia wojny mogą i powinny obo-
wiązywać jakieś reguły (konwencje genewskie).
Lekcja powinna omówić rodzaje terroryzmu (polityczny, religijny itp.) wskazywać jego prze-
jawy w historii (Al-Kaida, ETA, RAF, IRA) i źródła, a także dokonać jego oceny moralnej.

Słowa kluczowe: utopia, dystopia, totalitaryzm, demokracja, wojna, terroryzm, prawa czło-
wieka, pacyfizm

Praca 
w grupach

Przebieg lekcji:

Zadanie 1: Czym według Was jest 
wojna? Jakie przejawy wojny zna-
cie (wojna informacyjna; konflikt 

zbrojny; konflikt wewnętrzny (wojna 
domowa); wojna hybrydowa)? Podaj-
cie przykłady z ostatnich lat. Czy każ-
da wojna jest zła? Czym według Was 
jest wojna sprawiedliwa, postarajcie 
się (w grupach) podać warunki które 
muszą być spełnione, aby uznać woj-
nę za sprawiedliwą. (Nauczyciel może 
uzupełnić listę: słuszny powód, prowa-
dzona przez legalne władze, sprawiedli-
wa intencja, ochrona ludności cywilnej 
itp.).

Zadanie 2: Stwórzcie swoją własną 
utopię czyli idealne państwo, weźcie 
pod uwagę takie czynniki jak struktu-

ra społeczeństwa, rząd (lub jego brak), 
gospodarka, system polityczny itp. Nie 
musicie wdawać się w szczegóły, skon-
centrujcie się na zasadniczych kwestiach 
związanych z organizacją państwa, Za-
prezentujcie efekty pracy innym gru-
pom w dowolnej formie. 

Pytania: 

• Czy było to łatwe zadanie? Dlacze-
go?

• Czy utopia jest możliwa? Jeśli tak to 
w jaki sposób można ją osiągnąć? 

• Odszukaj treść konwencji genew-
skich i zapoznaj się z nimi. Czy po-
trafisz wskazać przypadki ich łama-
nia w toczących się ostatnimi laty 
konfliktach zbrojnych?

notatki:

DebataDyskusja
Analiza 
tekstu

Mapa
Pojęciowa
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DebataDyskusja

8. Wolność słowa

Cele:

• Omówienie założeń wolności 
słowa oraz jego ograniczeń.

• Wskazanie przypadków nadużyć 
wolności słowa.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. rozważa kwestię różnorodności kulturowej Euro-
py i świata, wartościowania kultur i dialogu mię-
dzykulturowego, identyfikuje i analizuje problemy 
moralne dotyczące kwestii imigrantów i uchodźców;

2. rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje oraz 
uczucia; posługuje się nazwami emocji i uczuć do 
charakteryzowania przeżyć własnych oraz przeżyć 
innych osób – rzeczywistych i fikcyjnych;

3. zna i wyjaśnia klasyczną koncepcję sumienia, 
kształtuje sumienie.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Wolność słowa to jeden z fundamentów nowoczesnego społeczeństwa, gwa-
rantujący swobodę w wyrażaniu własnych opinii i wyrażania siebie. Jak w wielu innych 
przypadkach może też prowadzić do nadużyć. Lekcja ma przedstawiać wolność słowa jako 
pożądaną i wartą ochrony wartość społeczną, ale jednocześnie wskazywać jej granice i kon-
sekwencje nadużycia.

Słowa kluczowe: wolność słowa, mowa nienawiści, „hejt”

Przebieg lekcji:

Nauczyciel prosi uczniów o wska-
zanie sytuacji we współczesnej 
przestrzeni społecznej i politycz-

nej, gdzie pojawia się problem wolności 
słowa i jego granic. W trakcie dyskusji 
powinny zostać poruszony problem 
wolności wypowiedzi w następujących 
obszarach:

1. Przestrzeń artystyczna (film, teatr, 
sztuki plastyczne, muzyka) – czy w ra-
mach wypowiedzi artystycznej dozwo-
lona jest nieograniczona wolność sło-
wa? Czy według Was wolno ograniczać 
ekspresję artystyczną? Jeśli tak to w ja-
kich sytuacjach?

2. Przestrzeń społeczno - polityczna – 
czy mniejszości religijne (oraz bezwy-
znaniowcy), etniczne, seksualne i na-
rodowe powinny być pod szczególną 
ochroną, jeśli chodzi o wolność wypo-
wiedzi? Jeśli tak to dlaczego? Wskaż-
cie przypadki wypowiedzi i zachowań 
przekraczjące granice wolności słowa. 
Czy symbole religijne/państwowe po-
winny być pod szczególna ochroną? 
Czy np. ich zniszczenie może uchodzić 
za wolność wypowiedzi?

3. Przestrzeń religijna – czy uważacie, że 
sfera wiary powinna być pod szczegól-
ną ochroną jeśli chodzi o wolność wy-
powiedzi? Czy negatywne wyrażanie 
się o czyiś zapatrywaniach religijnych 
powinno być traktowane inaczej niż 
w przypadku przekonań politycznych? 
Uzasadnijcie swoje opinie, bez odwo-
ływania się do dogmatów.

4. Przestrzeń publicystyczna – czy pu-
blicystom, komentatorom i dzienni-
karzom wolno przekraczać dozwolone 
granice wolności wypowiedzi jeśli np. 
w ich mniemaniu pomoże to zwrócić 
uwagę na jakiś ważny problem?

W ramach ćwiczenia nauczyciel może 
zorganizować debatę klasową [szczegó-
ły i wskazówki przeprowadzania debat 
klasowych znajdują się w dodatku do 
scenariuszy]. Tematyka debaty może 
przybrać formę ogólną np.: Czy wolność 
słowa powinna być nieograniczona? 
Może również dotyczyć szczegółowego 
problemu poruszonego w dyskusji (je-
śli w klasie pojawił się bardziej „gorą-
cy” spór).

notatki:
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9. Post prawda i „fake news”

Cele:

• Uwrażliwienie uczniów na 
manipulacje obecne zwłaszcza 
w nowych mediach.

• Ukazanie potrzeby obecności 
namysłu etycznego w dzienni-
karstwie.

• Omówienie kłamstwa, wolności 
słowa i jej granic w sieci.

• Ukazanie znaczenia prawdy i rze-
telności w przestrzeni publicznej.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. podaje przykłady właściwego i niewłaściwego 
wykorzystywania nowych technologii, w szczegól-
ności technologii informatycznych;

2. jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonu-
je się dzięki wiedzy; wyjaśnia, dlaczego wiedza jest 
dobrem (wartością);

3. zna główne zasady etyk zawodowych i stosuje je 
do analizy szczegółowych zagadnień z zakresu wy-
branych etyk zawodowych;

4. identyfikuje i analizuje problemy moralne doty-
czące kwestii wolności słowa i jej granic;

5. rozważa znaczenie prawdy w życiu społecznym 
i politycznym; kształtuje postawę uczciwości;

6. rozpoznaje różne przejawy kłamstwa, zna spo-
łeczne skutki kłamstwa i dokonuje moralnej oceny 
kłamstwa.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Tekst: Word of the year 2016 is… 

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Współczesny postęp technologiczny i rozwój nowych mediów, przyczynił się 
do groźnego zjawiska określanego post prawdą oraz tzw. fake newskami, będących po-
wielanymi w sieci, świadomie sfabrykowanymi, fałszywymi informacjami. Coraz więcej 
państw świadomych problemu podejmuje działania mające nauczyć sposobów rozpoznwa-
nia fałszywych informacji i weryfikacji danych.

Słowa kluczowe: post prawda, „fake news”, media, fakty alternatywne, propaganda

Praca 
w grupach

Przebieg lekcji:

Nauczyciel po wprowadzeniu 
pojęć post prawdy i fake news, 
dzieli uczniów na 3-4 grupy. 

Każda z nich ma za zadanie przygoto-
wać 4-5 informacji na temat ostatnich 
wydarzeń w szkole (lub na świecie), 
część z nich ma być prawdą, a część je-
dynie fake newsami. Następnie każda 
grupa prezentuje swoje „wiadomo-
ści”, a pozostała część klasy ma za za-
danie rozstrzygnąć o ich prawdziwości. 
Uczniowie mogą prosić o doprecyzo-
wanie informacji, podanie źródeł itp. 
Wraz z kolejnymi prezentacjami klasa 
ma za zadanie stworzenie listy najcen-
niejszych „narzędzi” przeciwko fake 
newsom.

W trakcie powinny być rozpatrywane 
pytania:

1. Co było łatwiejsze, przygotowanie 
prawdziwej informacji czy spreparowa-
nie fake newsa?

2. Czym różni się fake news od kłam-
stwa?

3. Jakimi cechami odznaczają się fake 
newsy? W jaki sposób je identyfiko-
wać?

4. Jakie długofalowe konsekwencje 
może nieść posługiwanie się fake new-
sami?

Pytanie 2 i 3 może mieć formę zadania 
domowego lub pracy pisemnej.

notatki:

Dyskusja
Mapa

Pojęciowa
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10. Czym jest bioetyka? (I)

Cele:

• Omówienie źródeł refleksji bio-
etycznej.

• Wskazanie prawnych, etycznych, 
medycznych, religijnych i spo-
łecznych aspektów rozważań 
bioetycznych.

• Ukazanie potrzeby podejmo-
wania rozważań bioetycznych 
w kontekście współczesnego 
rozwoju technologii medycznej.

Podstawa Programowa:

Uczeń:

1. początkiem ludzkiego życia (np. sztuczne zapłod-
nienie, aborcja);

2. trwaniem i rozwojem ludzkiego życia (np. 
transplantacje, inżynieria genetyczna – klonowanie);

3. końcem ludzkiego życia (np. uporczywa terapia, 
opieka paliatywna, eutanazja, samobójstwo);

4. zna główne zasady etyk zawodowych i stosuje je 
do analizy szczegółowych zagadnień z zakresu wy-
branych etyk zawodowych;

5. analizuje fenomen śmierci, rozpoznaje biologiczne, 
psychiczne, społeczno- kulturowe aspekty śmierci 
i umierania.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Woleński J., Hartman J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK, frag.: Medycyna.
• Vardy, P., Grosch, P. (2010). Etyka. Poznań: Zysk i S-ka, frag.: Eutanazja i etyka lekarska.
• Hołówka, J. (2000). Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka, frag.: przerywanie 

ciąży.

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Zagadnienie bioetyki rozłożone jest na dwie lekcje. Pierwsza z nich ma charak-
ter wprowadzający. Przedstawione zostanie historyczne tło rozważań bioetycznych, oraz jej 
interdyscyplinarny charakter. Lekcja ma również wyposażyć uczniów w wiedzę pozwalającą 
na zrozumienie i umiejętne podejmowanie dyskusji bioetycznych, obecnych w bieżącej de-
bacie społecznej. Lekcja druga będzie miała charakter praktyczny (debata klasowa) i zostanie 
poświęcona wybranym problemom z zakresu bioetyki. 

Słowa kluczowe: bioetyka, medycyna, życie, śmierć

Praca 
w grupach

Przebieg lekcji:

Pierwsza lekcja ma na celu przygo-
towanie uczniów do podejmowa-
nia dyskusji na tematy z zakresu 

bioetyki. Powinna dać szerokie pojęcie 
o złożoności problematyki i jej interdy-
scyplinarnym charakterze. Lekcja może 
mieć formę dyskusji i wspólnego two-
rzenia mapy pojęciowej.

Nauczyciel wprowadza pojęcie bioety-
ka i pyta o wolne skojarzenia dotyczące 
tego zagadnienia, w razie konieczno-
ści wyjaśnia wątpliwości i precyzuje 
zakres tematyczny. W ramach wpro-
wadzenia warto też udostępnić jeden 
z sugerowanych tekstów, który ponad-
to stanowiłby podstawę do dyskusji 
i tworzenia mapy pojęciowej. Warto 
aby w dyskusji uczestniczyła jak naj-
większa liczba uczniów. Wszystkie sko-
jarzenia zapisywane są na tablicy.

Nauczyciel w miarę potrzeby powinien 
naprowadzać uczniów na właściwy ob-
szar tematyczny, ze względu na tema-
tykę musi również dbać aby lekcja nie 
nabrała charakteru ideologicznego czy 
politycznego. Mapa powinna zawie-
rać następujące elementy: dyscypliny 
(filozofia, prawo, medycyna, biologia, 

psychologia), problemy (początek życia 
– in vitro, aborcja; terapia; koniec ży-
cia – np. eutanazja), aspekty (społeczny, 
polityczny, medyczny, religijny), war-
tości (życie, wolność, zdrowie), insty-
tucje (organizacje pozarządowe, kościół, 
parlament, komisje bioetyczne) itp.

Na zakończenie nauczyciel prosi o za-
poznanie się w domu z argumentami 
za i przeciw dotyczącymi wybranego  
dylematu bioetycznego. Może również 
zadać do rozważenia któreś z poniż-
szych pytań:

• Czy zdrowej sześćdziesięcioletniej 
kobiecie wolno nie zgodzić się na 
transfuzję krwi, nawet jeżeli bez tego 
zabiegu czeka ją śmierć? Jakie moral-
ne czynniki mogą odgrywać tutaj 
rolę? (Vardy; Grosch, 2010).

• W jaki sposób różnica przeświadczeń 
religijnych może wpływać na posta-
wę wobec eutanazji? (Vardy; Grosch, 
2010).

• Jakie czynniki odegrają rolę przy 
stwierdzeniu że życie na tyle straci-
ło wartość, iż można je zakończyć? 
Jakie są niebezpieczeństwa takiego 
stanowiska? (Vardy; Grosch, 2010).

notatki:

Dyskusja
Analiza 
tekstu

Mapa
Pojęciowa
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Dyskusja

Analiza 
tekstu

11. Wybrane problemy bioetyczne (II)

Cele:

• Przygotowanie uczniów do po-
dejmowania aktualnych proble-
mów bioetycznych.

• Ukazanie złożoności i interdyscy-
plinarności problemów bioetycz-
nych.

• Zapoznanie uczniów z wybranym 
zagadnieniem bioetycznymi (ar-
gumenty za i przeciw).

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. początkiem ludzkiego życia (np. sztuczne zapłod-
nienie, aborcja);

2. trwaniem i rozwojem ludzkiego życia (np. 
transplantacje, inżynieria genetyczna – klonowanie);

3. końcem ludzkiego życia (np. uporczywa terapia, 
opieka paliatywna, eutanazja, samobójstwo);

4. zna główne zasady etyk zawodowych i stosuje je 
do analizy szczegółowych zagadnień z zakresu wy-
branych etyk zawodowych.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Fragment bieżącego artykułu prasowego lub opis wybranego kazusu 

Metody i formy pracy:

Streszczenie: Druga lekcja poświęcona zagadnieniom bioetycznym ma omawiać jeden lub 
dwa wybrane dylematy. Lekcja nie powinna zawierać tezy światopoglądowej, ma przede 
wszystkim na celu ukazanie, że problem sprowadza się do konfliktu wartości i każda strona 
ma silniejsze i słabsze argumenty na rzecz swojego stanowiska. Lekcja powinna ukazać zło-
żoność problemu, i wskazywać poszczególne jego aspekty (medyczny, etyczny, społeczny, 
kulturowy, religijny, polityczny itp.). Zajęcia powinny ukazać aktualność podejmowanych 
problemów, a także ukazywać drogę ich powściągliwego i racjonalnego rozwiązywania.

Słowa kluczowe: bioetyka, aborcja, in vitro, eutanazja, śmierć, transplantacja, antykoncep-
cja, inżynieria genetyczna

Praca 
w grupach

Przebieg lekcji:

Nauczyciel przywołuje wybra-
ny problem w formie opisu, 
artykułu prasowego, filmu itp. 

Uczniowie mają za zadanie wskaza-
nie etycznych, prawnych, społecznych 
aspektów danego zagadnienia. Lekcja 
powinna mieć charakter praktyczny, 
można w tym celu zastosować któreś 
z poniższych ćwiczeń.

Debata [szczegóły i wskazówki prze-
prowadzania debat klasowych znajdu-
ją się w dodatku do scenariuszy]:

Uczniowie dzieleni są na dwie grupy, 
mają za zadanie przygotować kilka 

argumentów za lub przeciw danemu 
stanowisku (zaleca się unikanie takich 
zagadnień jak aborcja, na rzecz bardziej 
„miękkich” np., czy lekarz powinien 
udzielić rzetelnej informacji, mimo że 
może to zaszkodzić pacjentowi? itp.).

(Istotnymi elementami jest dobór te-
matu do specyfiki grupy, oraz zapobie-
ganie zdominowaniu dyskusji w klasie 
przez jedną opcję światopoglądową. 
Mniej nacechowane ideologicznie pro-
blemy to np. relacja lekarz/terapeuta-
-pacjent).

notatki:
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DebataDyskusja

Burza
Mózgów

12. Etyczne aspekty rozwoju technologii

Cele:

• Zapoznanie uczniów z szansami 
i zagrożeniami związanymi z roz-
wojem technologii.

• Uświadomienie wpływu tech-
nologii na sposób życia, prywat-
ność, zdrowie, wolność itp.

• Zapoznanie uczniów z najważ-
niejszymi problemami związany-
mi z postępem technologii.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. identyfikuje i analizuje wybrane problemy moral-
ne związane z postępem naukowo-technicznym (np. 
problem ochrony prywatności, ochrony praw autor-
skich, cyberprzemocy, rozwój sztucznej inteligencji, 
transhumanizm);

2. jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonu-
je się dzięki wiedzy; wyjaśnia, dlaczego wiedza jest 
dobrem (wartością);

3. podaje przykłady działań, które są wyrazem troski 
o własne zdrowie i życie; wyjaśnia, dlaczego należy 
odnosić się z szacunkiem do własnego ciała.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Film - TEDx driverless car - https://www.youtube.com/watch?time_continue=231&v=ixIo-
DYVfKA0

Streszczenie: Ciągły rozwój technologii przynosi liczne problemy etyczne, które jeszcze kilka 
lat temu stanowiły domenę powieści fantastycznonaukowych. Zajęcia mają charakteryzo-
wać dobre i złe strony wpływu technologii na ludzką egzystencję. Lekcja powinna również 
ukazywać potrzebę przewidywania możliwego rozwoju technologii i podejmowania namy-
słu etycznego już dzisiaj. Zajęcia mają ukazywać wiedzę, naukę i technologię jako zjawiska 
neutralne, dające szansę na przełamanie ograniczeń, chorób, katastrof naturalnych, ale przy 
niewłaściwym zastosowaniu mogące wiązać się z licznymi zagrożeniami.

Słowa kluczowe: technologia, transhumanizm, sztuczna inteligencja, cyberprzemoc

Przebieg lekcji:

Nauczyciel wypisuje na tablicy 
wybrane przykłady nowych 
technologii (Internet, wirtu-

alna rzeczywistość, smartfon, Twitter, 
autonomiczne samochody, itp.) prosi 
uczniów o wymienienie po dwa po-
zytywne i negatywne aspekty każde-
go zjawiska. Pyta następnie czy samą 
w sobie technologię można uznać za 
złą lub dobrą. Dyskusja powinna koń-
czyć się konkluzją mówiącą, że to od 
wolnej decyzji człowieka zależy cel wy-
korzystania technologii, dlatego w kon-
tekście rozwoju wiedzy istotne jest aby 
równocześnie prowadzić intensywny 
namysł etyczny. Lekcja powinna uka-
zywać aktualność etyki i możliwości 
praktycznego zastosowania teoretycz-
nych konstrukcji etycznych z jakim 
uczniowie zapoznawali się na poprzed-
nich lekcjach, do analizy powyższych 
zjawisk.

Ćwiczenia:

1. Część praktyczna lekcji ma charakter 
interaktywny i polega na zaangażowa-
niu uczniów w grę (http://moralmachi-
ne.mit.edu/) polegającą na dokonywa-
niu decyzji w przypadku dylematów 
moralnych. Gra prezentuje teoretyczne 
sytuacje drogowe w których krytyczne 
decyzję muszą być podjęte przez kom-
puter sterujący autem.

2. Debata: Coraz szybszy rozwój tech-
nologii pozwala na głęboką ingeren-
cję w cielesność człowieka. Być może 
w przyszłości technika umożliwi nam 
projektowanie sztucznych narządów 
przedłużających nasze życie czy kończyn 
silniejszych i sprawniejszych niż natu-
ralne, implementowanie w mózgu elek-
tronicznych elementów poprawiających 
naszą pamięć, zdolności poznawcze 
itp. Co uważacie na temat nadziei i za-
grożeń płynących z transhumanizmu? 
Zorganizujcie debatę gdzie przedstawi-
cie argumenty za i przeciw [szczegóły 
i wskazówki przeprowadzania debat 
klasowych znajdują się w dodatku do 
scenariuszy].

notatki:

Metody i formy pracy:



31

Sc
en

ar
iu

sz
e 

Le
kc

ji
 - 

E
ty

ka
 

Sz
ko

ła
 ś

re
d

ni
a

P
ią

te
 p

ię
tr

o
B

yd
go

sk
ie

 C
za

so
pi

sm
o

 f
il

o
zo

fi
cz

ne

30
Debata

Praca 
w grupach

13. Kara śmierci - za i przeciw

Cele:

• Omówienie najważniejszych 
argumentów za i przeciw karze 
śmierci.

• Omówienie znaczenia i funkcji 
kary.

• Nauka prowadzenia odpowie-
dzialnej debaty na trudne tema-
ty.

Podstawa Programowa:

Uczeń:

1. identyfikuje główne elementy struktury ludzkie-
go działania: podmiot (sprawca), adresat, przedmiot 
(wewnętrzna treść), motyw, intencja, skutki, okolicz-
ności;

2. wyjaśnia pojęcie kary kryminalnej, zna główne 
koncepcje kary kryminalnej, rozważa kwestię uza-
sadnienia stosowania kary kryminalnej; rozważa ar-
gumenty za i przeciw karze śmierci, formułuje ocenę 
moralną kary śmierci;

3. wyjaśnia pojęcie sprawiedliwości; kształtuje cno-
tę sprawiedliwości.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Hołówka, J. (2000). Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka, frag.: Kara.

Streszczenie: Mimo, że kara śmierci (KŚ), została zniesiona w większości cywilizowanych 
państw, jest ona wciąż powracającym tematem. Lekcja stanowi okazję do omówienia funk-
cji kary (zadośćuczynienie, rekompensata, resocjalizacja, prewencja itp.), oraz wprowadzenia 
takich pojęć jak sprawiedliwość czy odpowiedzialność. Lekcja ma charakter praktyczny i po-
winna skłaniać uczniów do szukania argumentów i kontrargumentów na rzecz KŚ oraz uczyć 
wypracowywania własnych opinii na tego typu tematy.

Słowa kluczowe: kara, życie ludzkie, więzienie, społeczeństwo, morderstwo, sprawiedliwość

Przebieg lekcji:

Lekcja nie powinna zaczynać się 
ani kończyć jednoznaczną tezą na 
temat zasadności lub bezzasadno-

ści KŚ. Nauczyciel decyduje czy może 
zapytać uczniów o ich osobisty stosu-
nek do problemu czy nie. Lekcja opiera 
się na pracy w grupach (za i przeciw), 
uczniowie mogą być przydzieleni do 
grup losowo, jednak grupy nie powin-
ny być homogeniczne (w każdej grupie 
powinni znaleźć się zwolennicy i prze-
ciwnicy KŚ).

Lekcja zaczyna się krótkim wprowadze-
niem do tematu, nauczyciel przedsta-
wia ogólne funkcje kary (zadośćuczy-
nienie, naprawa szkód, resocjalizacja, 
prewencja itp.). Wskazuje również war-

tości pojawiające się w debacie nad KŚ 
(życie, sprawiedliwość).

Po tym etapie uczniowie mają za zada-
nie przygotowanie w grupach przynaj-
mniej czterech argumentów za lub prze-
ciw (w zależności od grupy) KŚ, wraz 
z uzasadnieniem. Uczniowie są infor-
mowani, że lekcja zakończy się krótką 
debatą pomiędzy grupami, w związku 
z czym powinni również być przygo-
towani na wysunięcie kontrargumen-
tów. Uczniowie mogą w ramach pracy 
w grupach korzystać z Internetu i wszel-
kich dostępnych materiałów [szczegóły 
i wskazówki przeprowadzania debat 
klasowych znajdują się w dodatku do 
scenariuszy].

notatki:

Metody i formy pracy:
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Dyskusja

Analiza 
tekstu

14. Czy posiadamy wolną wolę?

Cele:

• Wprowadzenie w podstawowe 
pojęcia dot. wolnej woli i deter-
minizmu.

• Zapoznanie uczniów z argumen-
tami podważającymi i potwier-
dzającymi istnienie wolnej woli.

• Ukazanie interdyscyplinarnego 
charakteru  problemu (neuronau-
ka, psychologia, filozofia, prawo 
itd.).

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. zna i objaśnia klasyczną koncepcję osoby;

2. identyfikuje główne elementy struktury ludzkie-
go działania: podmiot (sprawca), adresat, przedmiot 
(wewnętrzna treść), motyw, intencja, skutki, okolicz-
ności;

3. zna i wyjaśnia pojęcia sprawstwa i zaniechania, 
opisuje i wyjaśnia zjawisko trafu moralnego;

4. zna różne kryteria moralnego wartościowania 
i posługuje się nimi przy wyznaczaniu moralnej 
wartości czynów.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Woleński J., Hartman J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK, frag.: wolność, wina 
i odpowiedzialność.

• Hołówka, J. (2000). Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka; frag.: Słaba wola
• Filozofuj! 2 (2016) – Wolna wola?

Streszczenie: Problem wolnej woli wiąże się z wieloma zagadnieniami takimi jak odpowie-
dzialność, autonomia czy podejmowanie decyzji i jest dzisiaj żywo podejmowany w kon-
tekście rozwoju neuronauk. Warto przy tej okazji podjąć również zagadnienie determini-
zmu, losu i przypadku. Lekcja powinna zachwiać wiarę uczniów w istnienie wolnej woli 
i skłonić do szukania argumentów za obojgiem stanowisk, a także ukazywać konsekwencję 
przyjęcia któregokolwiek z nich.

Słowa kluczowe: wolna wola, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność, tożsamość, 
kompatybilizm

Przebieg lekcji:

Lekcja rozpoczyna się od krótkiego 
ćwiczenia. Nauczyciel informuje 
uczniów, że troje z nich otrzyma 

jakieś dobro (czekoladę, cukierka, plus 
za aktywność czy jakikolwiek upomi-
nek), wskazuje następnie warunki jakie 
muszą być spełnione aby ktoś otrzy-
mał prezent. Pierwsza osoba otrzymuje 
go drogą losowania. Nauczyciel dzieli 
klasę na pół przypisując każdej grupie 
orła lub reszkę i rzuca monetą, zwy-
cięska część klasy ponownie jest dzie-
lona na pół do momentu, kiedy zosta-
nie jedna „zwycięska” osoba. Drugim 
„zwycięzcą” może być uczeń, który ma 
najwyższy numer parzysty w dzienni-
ku, natomiast trzecim, który uzyskał 
w poprzednim roku najwyższą średnią 
(oczywiście nauczyciel ma dowolność 
w wyborze kryteriów, najważniejsze 

jest, aby każdy „wybór” cechował się 
innym stopniem losowości (1. ślepy 
traf 2. arbitralny wybór nauczyciela 
3. zasługi danego ucznia)). Nauczyciel 
pyta następnie uczniów o nasz wpływ 
na rzeczywistość? Ile zależy od losu? 
Czy możemy go zmienić? Na ile mamy 
wpływ na swoje życie itp. Ta część po-
winna mieć charakter dyskusji.

Następnie na podstawie wszystkich 
opinii nauczyciel wraz z uczniami wy-
pisuje możliwe stanowiska wobec pro-
blemu wolnej woli i determinizmu 
(zobacz np.: Filozofuj! › 2016 › nr 2 (8) 
s. 30).

*Ćwiczenie to może być również użyte 
przy okazji tematu 5. Życie polityczne, 
gdzie poruszany jest temat podziału 
dóbr w społeczeństwie.

notatki:

Metody i formy pracy:
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Dyskusja

Praca 
w grupach

15. Środowisko - status moralny zwierząt - ekologia

Cele:

• Wskazanie potrzeby ochrony 
środowiska naturalnego.

• Analiza statusu moralnego zwie-
rząt.

• Ukazanie lokalnej i globalnej 
skali ochrony środowiska.

Podstawa Programowa:

Uczeń: 

1. określa, czym jest bioróżnorodność, uzasadnia po-
trzebę ochrony bioróżnorodności;

2. rozważa zagadnienie moralnego statusu zwierząt;

3. formułuje argumenty na rzecz ochrony przyrody, 
angażuje się w działania na rzecz ochrony środowi-
ska.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletnie-
go liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

Sugerowane środki dydaktyczne:

• Vardy, P., Grosch, P. (2010). Etyka. Poznań: Zysk i S-ka, frag.: Prawa zwierząt; Etyka i śro-
dowisko.

• Woleński J., Hartman J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK, frag.: Środowisko 
naturalne.

Streszczenie: Lekcja powinna ukazywać człowieka i społeczeństwo jako byty zanurzone 
w środowisku naturalnym i będące z nim w ciągłej interakcji. Problem ochrony środowiska 
powinien być przedstawiony jako zagadnienie ponadpolityczne obejmujący m. in. czynniki 
społeczne i ekonomiczno – gospodarcze. Uczniowie powinni odróżniać ekologię jako naukę 
o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, od ruchu społeczno-politycznego na rzecz ochrony 
środowiska. Warto poruszyć problem zanieczyszczenia powietrza i wody, recyklingu oraz 
odnawialnych źródeł energii.
Lekcja powinna również ukazać namysł etyczny nad prawami zwierząt, poruszać problemy 
wykorzystywania zwierząt w testach klinicznych i laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: środowisko naturalne, ekologia, prawa zwierząt

Przebieg lekcji:

Nauczyciel prosi o rozważenie 
moralnej dopuszczalności na-
stępujących działań:

1. Ubój zwierząt w celach spożywczych

2. Używanie zwierząt w celach ekspe-
rymentów medycznych

3. Używanie zwierząt do testowania le-
ków, kosmetyków itp.

4. Ubój zwierząt w celu uzyskania futra

5. Sportowe polowanie na zwierzęta

Stwórzcie w grupach własny kodeks 
postępowania w stosunku do zwierząt, 
uzasadnijcie go odwołując się do kon-
cepcji i stanowisk etycznych jakie po-
znaliście. W uzasadnieniu powinniście 

swobodnie czerpać z własnej wiedzy 
na temat biologii, prawa, ekonomii, 
ekologii itp. 

[Zadanie może odbyć się w formie 
dłuższego projektu, który częściowo 
będzie przygotowywany przez grupy 
poza szkołą].

Następnie zaprezentujcie swój kodeks 
na forum klasy. Jeśli wyniki pracy grup 
znacznie się różnią, nauczyciel może 
przygotować debatę klasową, mającą 
przedstawić argumenty i kontrargu-
menty każdego zespołu. Tematyka ta 
powinna niejako syntetyzować wiedzę 
uczniów nabytą w trakcie całego seme-
stru.

notatki:

Metody i formy pracy:
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• Chrzanowska, J. M., Płaziak-Janiszewska, A., Matyjasek, A., Mroczkiewicz, P., Myrcik, 
K. (2015). Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum. Lublin: Academicon.

• Hołówka, J. (2000). Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka.

• Kołodziński, P., Kapiszewski, J. (2017). Etyka. Odkrywamy na nowo. Warszawa: Operon.

• Onfray, M. (2009). Antypodręcznik filozofii. Warszawa: Czarna Owca.

• Steć, M. (2016). Konstancka Metoda Dyskusji nad Dylematem (KMDD®) Georga 
Linda jako metoda stymulacji rozwoju kompetencji moralnej. Psychologia Rozwo-
jowa, Tom 21, nr 3, s. 35–46.

• Ślipko, T. (2009). Zarys etyki ogólnej. Kraków: WAM.

• Środa, M. (2011). Etyka dla myślących, Warszawa: Czarna Owca.

• Woleński J., Hartman J.  (2009). Wiedza o etyce. Bielsko Biała: PARK

• Vardy, P., Grosch, P. (2010). Etyka. Poznań: Zysk i S-ka.

• Dobry materiał wprowadzający w niektóre zagadnienia stanowią filmy TED, do-
stępne na: https://www.youtube.com/user/TEDEducation/videos.

• Artykuły popularnonaukowe autorstwa dr hab. Nataszy Szutty, publikowane w cza-
sopiśmie Filozofuj! (dostępne na http://filozofuj.eu) np.:

Sugerowane 
materiały pomocnicze 
dla nauczycieli:

1. Poszukaj sensu życia w eudajmonii, „Filozofuj!” (2015) 2, s. 24-26.

2. Dlaczego etyka jest potrzebna?, „Filozofuj!” (2015) 4, s. 40-41.

3. Edukacja charakteru moralnego, „Filozofuj!” (2017) 17, s. 12-15.

4. Dylemat Pana Madeleine’a, „Filozofuj!” (2015) 5, s. 35-36.

5. Lord Jim i traf moralny, „Filozofuj!” (2016) 8, s. 34-35.

6. „Nowy wspaniały świat” i transhumanizm, „Filozofuj!” (2016)10, s. 32-34.

7. „Władca much” i spór o metody moralnego wychowania,  „Filozofuj!” (2016) 11, s. 34-36.

8. „Proces” i siła sytuacyjnego wpływu”, „Filozofuj” (2017) 13, s. 34–36.

9. „Inny świat” a ślepota moralna, „Filozofuj” (2017) 14, s. 36–37.

10.  Auschwitz i spór o istnienie moralnego zła, „Filozofuj!” (2017) 15, s. 34–35.

11. Projekt przedłużania ludzkiego życia okiem Guliwera, „Filozofuj!” (2017) 18, s. 34–36.

12. Dorian Gray i zgubne skutki amoralizmu, „Filozofuj!” (2017) 19, s. 34–35.

13. Jacek Soplica - wolność i odpowiedzialność moralna, „Filozofuj!” (2018) 20, s. 37–39.

notatki:
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