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Malala waleczna to postać rzeczywista – odważna

pakistańska nastolatka, blogerka, aktywistka walcząca o

prawa dziewcząt do edukacji, która za swoją działalność

otrzymała w 2014 roku Pokojową Nagrodę Nobla. Podczas

zajęć uczennice i uczniowie nauczą się pisać charakterystykę

postaci rzeczywistej na przykładzie Malali Yousafzai. Przy

okazji przyjrzą się jej codziennemu życiu i dowiedzą się, z

jakimi wyzwaniami dotyczącymi dostępu do edukacji mierzą

się dziewczęta w Pakistanie.

Pytanie
kluczowe

W jaki sposób
jednostki mogą
zmieniać świat?

Cele zajęć:

● Dowiesz się, kim jest Malala Yousafzai.

● Napiszesz charakterystykę postaci

rzeczywistej.

● Zapoznasz się z przykładem działalności

na rzecz powszechnego dostępu do

edukacji.

Związek z podstawą programową:

I: 1.3, 1.18–20, III: 1.1, 1.4, 2.5. Podstawa

programowa 4-6

I: 2.1-3, 2.5, 2.11, II: 2.2-4, 2.7, 2.9, 4.1-2, III:

1.1-5, 2.4-6, 2.10, IV 1,2,3,7,9

Materiały i narzędzia:

● materiał dla uczniów i uczennic

● prezentacja do wyświetlania

● Zoom z możliwością podziału na grupy i

udostępnienia tablicy

● Padlet



Zamiast Zooma można użyć innej platformy rekomendowanej przez szkołę; należy wtedy dobrać

narzędzie zastępujące tablicę, jak np. Conceptboard. Zamiast Padleta można użyć innego narzędzia do

“wrzucania” wyników pracy jak np. internetowe pliki tekstowe.

Przed zajęciami poproś uczniów i uczennice, żeby poszukali informacji na temat Malali Yousafzai.

Przebieg zajęć

1 Poproś uczennice i uczniów, aby przypomnieli plan charakterystyki. Następnie wyświetl

slajd z elementami, z jakich powinien się składać plan pełnej charakterystyki.

2 Wytłumacz klasie, że za chwilę zajmiecie się charakterystyką postaci rzeczywistej –

Malali Yousafzai. Wyświetl kolejny slajd z fotografią Malali. Zacznijcie od zebrania

informacji na jej temat – najpierw tych, które młodzież znalazła w Internecie w ramach

pracy domowej. Możecie umieścić je na Padlecie lub wspólnym dokumencie

internetowym. Następnie zaproś młodzież do zapoznania się materiałem nr 1 i nr 2 z

karty pracy.

3 Poproś uczniów i uczennice o samodzielne napisanie charakterystyki Malali korzystając

ze zgromadzonych wcześniej materiałów. W trakcie gdy młodzież pisze charakterystykę,

wyświetl ponownie slajd nr  3 z elementami charakterystyki. Pozostań dostępny/a, by

móc odpowiedzieć na ewentualne pytania.

Młodzież na tym etapie może rozłączyć się z lekcji online i skupić się na pisaniu, po

czym wrócić z powrotem o ustalonej godzinie.

4 Poproś chętne osoby o odczytanie stworzonej charakterystyki. Udziel informacji zwrotnej.

5 Wytłumacz klasie, że za chwilę zajmiecie się charakterystyką postaci rzeczywistej –

Malali Yousafzai. Wyświetl kolejny slajd z fotografią Malali. Zacznijcie od zebrania

informacji na jej temat – najpierw tych, które młodzież znalazła w Internecie w ramach

pracy domowej. Możecie umieścić je na Padlecie lub wspólnym dokumencie

internetowym. Następnie zaproś młodzież do zapoznania się materiałem nr 1 i nr 2 z

karty pracy.

6 Powiedz klasie, że w ostatnich latach młodzi ludzie dzięki Internetowi coraz częściej stają

się aktywni społecznie, zakładając blogi. Zapytaj, czy ktoś zna przykład takiego bloga.

Przykładem może być 14-letnia Brazylijka Isadora Faber. Na swoim blogu „Diario de
Classe” zwraca uwagę na fatalne zaniedbania państwowych szkół. Robi zdjęcia

https://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/o-dzialaniu/aktualnosci/o-sztuce-dawania-informacji-zwrotnej


zniszczonym sprzętom szkolnym, wytyka bezradność nauczycieli. Z czasem uczennice i
uczniowie innych państwowych brazylijskich szkół zaczęli przysyłać jej podobne zdjęcia,
na których widać zdewastowane budynki szkolne. W 2015 roku jej blog na Facebooku
polubiło ok. 640 tysięcy osób. Isadora Faber walczy o prawo do edukacji w godnych
warunkach, o zrównanie poziomu nauczania w szkołach państwowych i prywatnych.
Magazyn Forbes uznał Isadorę za jedną z najbardziej wpływowych osób w Brazylii 1.
Informacja pochodzi od Madzy Ednir, pedagożki z Brazylii.

7 Poproś młodzież o odpowiedzenie na pytanie kluczowe.
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