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SCENARIUSZ LEKCJI 

Sąd nad globalizacją. 

 

na podstawie książki 

prof. Witolda Orłowskiego 

„Ekonomia dla ciekawych” 

w ramach projektu „Porwani Przez Ekonomię” 

 

LEKCJA PRZEZNACZONA DLA: uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych na lekcjach przedmiotu podstawy 

przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania, geografii oraz innych przedmiotów, na których jest poruszana tematyka 

ekonomiczna  

CZAS TRWANIA:45 (opcjonalnie 90 minut) 

CELE KSZTAŁCENIA: 
Uczeń: 

̶ zna pojęcie globalizacji; 
̶ wie, że w wyniku globalizacji, w ostatnich 50 latach nastąpił drastyczny wzrost globalnego PKB i światowego 

handlu, a międzynarodowe firmy rozlokowały swoją sprzedaż i produkcję na całym świecie; 
̶ wie, że w wyniku globalizacji największe międzynarodowe przedsiębiorstwa mają większe przychody niż PKB 

większości krajów świata; 
̶ wskazuje korzyści dla współpracy gospodarczej wynikające z globalizacji: swobodę przepływu kapitału, 

towarów i  pracowników, wzrost handlu, korzyści skali; 
̶ wskazuje pozytywne efekty współpracy międzynarodowej dla firm, pracowników, konsumentów i właścicieli 

kapitału w postaci m.in: obniżenia kosztów produkcji, wyższej wydajności, tańszych produktów, większego 
wyboru produktów, wyższych płac dla pracowników i większych zysków dla przedsiębiorstw; 

̶ wyjaśnia negatywny wpływ efektów globalizacji (masowej turystyki, migracji, komercjalizacji kultury i 
ideologii konsumeryzmu) na tożsamość narodową i regionalną ludności; 
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̶ wyjaśnia negatywne konsekwencje globalizacji dla małych, lokalnych przedsiębiorstw, nie mających szans w 
konkurencji rynkowej z ponadnarodowymi korporacjami, dzięki ich przewadze kapitałowej, intensywnej 
reklamie i obniżonymi kosztami produkcji towarów i usług; 

̶ wyjaśnia negatywne konsekwencje globalizacji dla pracowników: dumping socjalny, trwałe bezrobocie lub 
spadek dochodów pracowników o niskich kwalifikacjach, nierówności dochodowe; 

̶ potrafi wskazać bezprawne działania niektórych międzynarodowych przedsiębiorstw w dążeniu do zysku, 
niezgodne z zasadami sprawiedliwego handlu, w szczególności: brak godziwej zapłaty za pracę i towary, 
niezapewnianie godnych warunków pracy, przyzwolenie na pracę dzieci i pracę niewolniczą, zanieczyszczanie 
środowiska; 

̶ potrafi trafnie dobierać i prezentować w trakcie dyskusji  argumenty za i przeciw globalizacji; 
̶ jest przekonany o konieczności prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami sprawiedliwego 

handlu. 
 

METODY KSZTAŁCENIA: drama, burza mózgów, mapa myśli, praca z tekstem (materiałem źródłowym) 

FORMY PRACY: indywidualna, grupowa, zbiorowa 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Przesłuchanie nr 17: Czy świat korzysta na globalizacji?” z książki „Ekonomia dla Ciekawych, 

czyli co zeznał porwany profesor” autorstwa Witolda M. Orłowskiego, załączniki 1-7 Dowody w wersji papierowej, 

załącznik 8 Prezentacja multimedialna „Dowody w sprawie” 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, smartfony uczniów (min. po jednym na 

każdą z trzech grup). 

ETAPY LEKCJI: 

1. Przygotowanie przedlekcyjne (60 min.) 

2. Nawiązanie i czynności organizacyjne (6 min.) 

3. Głosowanie wstępne i aranżacja sali rozpraw (5 min.) 

4. Obrońcy, oskarżyciele, świadkowie i ławnicy – praca w grupach (15 min.) 

5. Rozprawa sądowa (17 min.) 

6. Podsumowanie – uzasadnienie wyroku (2 min.)  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU LEKCJI  

PRZYGOTOWANIE PRZEDLEKCYJNE 

1. Przygotowanie przedlekcyjne (60 min.) 

Rozpocznij pracę ze scenariuszem lekcji z tygodniowym wyprzedzeniem, stosując strategię odwróconej klasy. Zleć 

uczniom do wykonania w domu, przed lekcją, dwa zadania: 

Zadanie 1 

Wyszukaj w źródłach internetowych czym jest globalizacja. Postaraj się znaleźć jak najlepszą, Twoim zdaniem, jej 

definicję. Odnotuj znalezioną definicję wraz ze źródłem, z którego pochodzi. Notatkę zabierz ze sobą na następną 

lekcję. 
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Zadanie 2 

Przeczytaj uważnie treść „Przesłuchania nr 17: Czy świat korzysta na globalizacji?” z książki „Ekonomia dla Ciekawych, 

czyli co zeznał porwany profesor” autorstwa Witolda M. Orłowskiego. W trakcie czytania wynotuj wszystkie 

argumenty za globalizacją i przeciw niej, jakie podają bohaterzy w trakcie przesłuchania, wpisując je do tabeli (zał.1). 

Uzupełnioną tabelę zabierz ze sobą na następną lekcję. 

Udostępnij uczniom tuż przed lekcją prezentację (zał.8) zawierającą „dowody”, by mogli z nich korzystać na lekcji. 

 

LEKCJA W KLASIE 

2. Nawiązanie i czynności organizacyjne (6min.) 

̶ Rozpocznij lekcję od nawiązania w formie burzy mózgów, bazując na wynikach pracy uczniów przed lekcją w 

ramach zadania 1.  

̶ Narysuj na zwykłej tablicy lub wyświetl na tablicy interaktywnej schemat mapy myśli (gotowy schemat 

znajdziesz w zał. 2). 

̶ Zapytaj uczniów, czym jest globalizacja. Poproś, by uczniowie zapisywali swoje pomysły na schemacie.   

̶ Na podstawie odpowiedzi uczniów skonstruuj wspólnie z nimi, ich definicję globalizacji.  

 

3. Głosowanie wstępne i aranżacja sali rozpraw (5 min.) 

Powiedz uczniom, że Profesor (główny bohater rozdziału książki, który uczniowie przeczytali w domu, w ramach 

zadania 2), nie mógł jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy globalizacja jest dobra czy zła. Po przesłuchaniu 

sam przyznał, że globalizacja, jak każdy, zasługuje na sprawiedliwy proces sądowy. Dzisiejszym celem uczniów będzie 

więc przeprowadzenie sądu nad globalizacją. 

Poproś uczniów, by przyglądnęli się argumentom za i przeciw globalizacji, jakie zgromadzili w tabeli (zał.2), 

przygotowując się do lekcji.  

Następnie przeprowadź jawne głosowanie w klasie, pytając: kto jest za globalizacją? kto jest przeciw? kto się 

wstrzymał? Podziel uczniów na trzy grupy wg ich opinii: zwolenników globalizacji, przeciwników globalizacji i 

niezdecydowanych. Jeśli okaże się, że głosy rozłożyły się nierówno, poproś uczniów, by niektórzy z nich przeszli do 

innych grup, by stały się one równo liczne. Wytłumacz, że wyszukiwanie argumentów dla stanowiska z którym się do 

końca nie zgadzają, jest cenną umiejętnością, która dodatkowo podniesie ich kompetencje.  

Następnie zaaranżuj wspólnie z uczniami w klasie salę rozpraw, która stanie się sceną do odgrywania przez uczniów 

ról w dramie. Będzie ona nieco odbiegać od rozkładu roli miejsc przyjętego w polskich sądach, gdyż musi być 

dostosowana do potrzeb skutecznego przeprowadzenia dalszej części lekcji metodą dramy. Odpowiednie rozłożenie 

ławek w sali może być następujące: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskarży-

ciele Obrońcy 

Sędzia: 

nauczyciel świadek 

Oskarżona: 

GLOBALIZACJA 

Ławnicy 
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Przydziel zwolenników globalizacji do roli jej obrońców, przeciwników do roli oskarżycieli, a z grupy osobnie 

zdecydowanych stwórz ławników. Poproś grupy, by zajęły swoje miejsca w klasie. Postaw na miejscu oskarżonej 

globalizacji przedmiot, który będzie ją symbolicznie reprezentował (może to być np. torba z jedzeniem z popularnego 

fast-food i puszka znanego na całym świecie gazowanego napoju). Jeśli postarasz się o jakiś sędziowski rekwizyt,  

np. młotek sędziowski, tym wrażenie uczniów i motywacja do działania będą większe. 

 

4. Obrońcy, oskarżyciele, świadkowie i ławnicy – praca w grupach (15 min.)  

Przekaż uczniom, że za chwilę wcielą się w swoje role, by przeprowadzić proces nad globalizacją i sprawiedliwie ją 

osądzić. Wyjaśnij, że każda grupa ma kwadrans na przygotowanie się do rozprawy, w czym pomogą im przygotowane 

dla nich polecenia i prezentacja (zał.8), którą im wysłałeś/aś przed lekcją. Następnie rozdaj każdej z grup polecenie 

do wykonania, wraz z załącznikami: 

• Oskarżycielom – polecenie 1 (zał.3), dowód 1, 2, 3, 4 (zał.4) 

• Obrońcom- polecenie 2 (zał.5),dowód 5, 6, 7, 8 (zał.6) 

• Ławnikom – polecenie 3 (zał.7), dowód 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (zał.4 i 6) 

Wyjaśnij uczniom, że wersje papierowe dowodów (zał. 4 i 6), które im rozdałeś/aś są wydrukami dowodów  

z prezentacji (zał.8), które będą przekazywać sędziemu w trakcie rozprawy, powołując się na swoje dowody. 

Przygotowywać powinni się natomiast z elektronicznej wersji prezentacji. Dopilnuj, by uczniowie podzielili się pracą  

i rolami wewnątrz grup i efektywnie wykorzystywali czas przewidziany na pracę grupową. 

 

 

5. Rozprawa sądowa (17 min.) 

Po piętnastu minutach pracy grupowej, poproś uczniów o powstanie, gdyż „sąd idzie”, zasiądź na stanowisku 

sędziego i oficjalnie otwórz rozprawę. Od tej pory, do końca lekcji odgrywaj wspólnie z uczniami dramę w roli 

sędziego. Rozpocznij rozprawę od poproszenia prokuratora (z grupy oskarżycieli) o przedstawienie aktu oskarżenia 

wobec globalizacji. Następnie kieruj rozprawą sądową, prosząc naprzemiennie obrońców i oskarżycieli o zabieranie 

głosu, przedstawianie dowodów (wyświetlaj je z prezentacji z zał.8) i powoływanie świadków (każda strona może (nie 

musi) powołać ich dwóch i przesłuchać, może też powoływać się na zeznania Profesora). Udzielaj i odbieraj głos 

adwokatowi i prokuratorowi, by tempo rozprawy było właściwe. 

Po około piętnastu minutach zakończ rozprawę i poproś ławników o krótką naradę i przedstawienie wyroku. 

 

 

6. Podsumowanie–uzasadnienie wyroku (2min.)  

Po przedstawieniu wyroku przez ławników, Sędzia (nauczyciel) powinien dokonać jego uzasadnienia. Pozwoli ono na 

podsumowanie lekcji, przy jednoczesnym nie wychodzeniu z konwencji rozprawy sądowej. Niezależnie od tego, czy 

wyrok ławników będzie skazujący czy uniewinniający, w uzasadnieniu przywołaj dla utrwalenia, definicję oraz 

najważniejsze argumenty za i przeciw globalizacji. Po uzasadnieniu oficjalnie zamknij rozprawę. 
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Załącznik 1 - Tabela argumentów za i przeciw globalizacji 

Argumenty przeciw globalizacji Argumenty za globalizacją 
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Załącznik 2 - Schemat mapy myśli 
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Załącznik 3 - Polecenie 1 (dla grupy oskarżycieli) 

1. Jesteście oskarżycielami w procesie przeciwko globalizacji. Waszym zadaniem jest dowieść winy globalizacji. 

2. Wybierzcie spośród siebie swojego przedstawiciela - prokuratora, który będzie wypowiadał się w trakcie 

rozprawy w waszym imieniu. Prokurator na początku rozprawy będzie musiał przedstawić akt oskarżenia 

wobec globalizacji, a więc zarzucane jej winy. Pozostała część grupy będzie mogła w trakcie rozprawy 

podpowiadać prokuratorowi, jeśli zabraknie mu pomysłów na odpieranie argumentów obrony. 

3. Zapoznajcie się ze zgromadzonymi dowodami przeciwko globalizacjizamieszczonymi w prezentacjijaką 

otrzymaliście od nauczyciela (wasze dowody to: 1,2,3,4) oraz własnymi argumentami zapisanymi w tabeli 

(zał.1) przed lekcją.Przygotujcie na ich podstawie linię oskarżenia, czyli plan przebiegu waszego działania na 

rozprawie, który udowodni winę globalizacji. Spiszcie swoje argumenty i popierające je dowody, a następnie 

przedyskutujcie, w jaki sposób i w jakiej kolejności chcielibyście je prezentować w sądzie.  

4. Macie prawo spośród swojego grona wyłonić dwóch świadków, których w trakcie rozprawy możecie poprosić 

o zeznania. Niech świadkowie wymyślą kim będą i o czym chcą w sądzie opowiedzieć. Zastanówcie się 

wspólnie, jakie pytania zadać świadkom, by ich zeznania na sali sądowej przekonały ławników o winie 

globalizacji. 

Prócz zeznań świadków, dowodami w sprawie mogą być również zeznania Profesora zawarte w Przesłuchaniu 

nr 17: „Czy świat korzysta na globalizacji?”. 

5. Zastanówcie się, jak będziecie odpierać argumenty obrońców, którzy będą używać dowodów 5,6,7,8. 

 

Czas waszej pracy to 15 minut. 
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Załącznik 4  - Dowody 
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Załącznik 5 - Polecenie 2 (dla grupy obrońców) 

1. Jesteście obrońcami w procesie przeciwko globalizacji. Waszym zadaniem jest dowieść niewinności 

globalizacji.  

2. Wybierzcie spośród siebie swojego przedstawiciela - adwokata, który będzie wypowiadał się w trakcie 

rozprawy w waszym imieniu. Pozostała część grupy będzie mogła w trakcie rozprawy podpowiadać 

adwokatowi,jeśli zabraknie mu pomysłów na odpieranie argumentów oskarżenia. 

3. Zapoznajcie się ze zgromadzonymi dowodami w obronie globalizacji zamieszczonymi w prezentacji, jaką 

otrzymaliście od nauczyciela (wasze dowody to:5,6,7,8) oraz własnymi argumentami zapisanymi w tabeli 

(zał.1) przed lekcją. Przygotujcie na tej podstawie linię obrony, czyli plan przebiegu waszego działania na 

rozprawie, który oddali oskarżenie wobec globalizacji. Spiszcie swoje argumenty i popierające je dowody, a 

następnie przedyskutujcie w jaki sposób i w jakiej kolejności chcielibyście je prezentować w sądzie. 

4. Macie prawo spośród swojego grona wyłonić dwóch świadków, których w trakcie rozprawy możecie poprosić 

o zeznania. Niech świadkowie wymyślą kim będą i o czym chcą w sądzie opowiedzieć. Zastanówcie się 

wspólnie, jakie pytania zadać świadkom, by ich zeznania na sali sądowej przekonały ławników o niewinności 

globalizacji. 

Prócz zeznań świadków, dowodami w sprawie mogą być również zeznania Profesora zawarte w Przesłuchaniu 

nr 17: „Czy świat korzysta na globalizacji?”. 

5. Zastanówcie się, jak będziecie odpierać argumenty oskarżycieli, którzy będą używać dowodów 1,2,3,4. 

 

Czas waszej pracy to 15 minut. 
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Załącznik 6 - Dowody 

 

 

 

 

                                       
                                      

                                                      
                                           

 

  

  

  

                                                            

   

                        

                           
                           
                                
                            

                               
                           
                           
                              

                                
                            
                          
                         

                           
                              
                      

                                
                            

                                                                     

                                           
                                          

                                          

      

      

      

                                       

                                              
                                       

                                         
                                            
                                             

                                        
                                             
                          

                                   
                                               
                                                                               
                                                                                              
                                                                                             

Rysunki: W. Orłowski na polecenie Profesora, z wykorzystaniem ikon Microso t 365
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Rysunki: W. Orłowski na zlecenie Profesora, z wykorzystaniem ikon Microso t 365

                                                                                                
                                                                                               

                                           
                                                       

                           
                              

                                      
                                     
                                       
                                         

                                   
Rysunki: wikimedia commons , W. Orłowski na zlecenie Profesora z wykorzystaniem ikon Microso t 365
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Załącznik 7 

Polecenie 3 (dla grupy ławników) 

1. Jesteście ławnikami w procesie przeciwko globalizacji. Waszym zadaniem jest osądzić o winie bądź niewinności 

globalizacji na podstawie argumentów i dowodów oskarżycieli i obrońców a także zeznań świadków, w trakcie 

rozprawy sądowej.  

2. Zapoznajcie się z zamieszczonymi w prezentacji, którą przysłał wam nauczyciel, dowodami oskarżycieli 

(dowody 1,2,3,4) i obrońców globalizacji (dowody 5,6,7,8). Zastanówcie się, które z nich waszym zdaniem są 

najsilniejsze. 

3. Bacznie obserwujcie przebieg rozprawy, odnotowując swoje spostrzeżenia dotyczące: 

• argumentów obrony i oskarżenia, które was przekonały 

• dowodów obrony i oskarżenia,  które was przekonały 

• innych elementów procesu sądowego, które wpłynęły na waszą decyzję. 

4. Po zakończeniu rozprawy sędzia pozwoli wam na chwilę narady, po której będziecie musieli podać swój wyrok. 

Jeśli wasze stanowiska będą odmienne, decyzję najlepiej podjąć w demokratycznym głosowaniu. 

 

Czas waszej pracy to 15 minut. 

 

 

Załącznik 8 - Prezentacja multimedialna „Dowody w sprawie” 

 

 

 

 

 

 

 

 


