
Propozycje tematyki godzin wychowawczych, wynikające z „Programu wychowawczo - profilaktycznego II LO z 

DNJB” KLASA I LO 

SFERA ODDZIAŁYWAŃ PROPOZYCJE TEMATÓW 

Rozwój społeczny 1. Integracja zespołu klasowego 

2. Zasady pracy w grupie 

3. Jak się porozumiewamy? Umiejętność słuchania, komunikat „JA” 

4. Zapobieganie przemocy i agresji rówieśniczej 

5. Zasady dobrego zachowania w szkole i poza nią 

6. Prawo wewnątrzszkolne i jego przestrzeganie. 

7. Zaangażowanie w pomoc innym – informacje o zasadach i celach działania SU, 

wolontariatu, PCK 

8. Problem niepełnosprawności – Czy naprawdę jesteśmy inni? 

9. Niepodległość owocem wysiłku wielu pokoleń. 

10.Uchodźca a emigrant zarobkowy. 

11.Historia Hajnówki 

12.Historia bieżeństwa na Podlasiu. 

 

 

Rozwój psychiczny 1. Techniki efektywnego uczenia się. 

2. Jak mądrze wybrać przedmioty maturalne? 

3. Wpływ gier komputerowych na młodego człowieka. 

4. Media – korzyści i zagrożenia. 

5. Co i jak mówię – kultura języka. 

6. Rodzaje zbiorów bibliotecznych, warunki i sposoby ich udostępniania - lekcja w MBP. 

7. Sposoby rozwijania własnej osobowości – moje mocne i słabe strony. 



8. Uświadamianie i nazywanie uczuć. 

9. Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

10. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

Rozwój fizyczny 1. Ochrona zdrowia – profilaktyka uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków 

2. Wady postawy – jak im zapobiegać w realiach życia codziennego. 

3. Profilaktyka chorób wirusowych – jak nie dać się grypie. 

4. Zdrowy posiłek – jak go przygotować? 

Rozwój duchowy 1. Wartość moralna dobrobytu 

2. Czym jest wolność? 

3. Sens życia wg koncepcji religijnych. 

4. Wartość ludzkiego życia. 

5. Przyjaźń, miłość, rodzina. 

6. Altruizm – egoizm. 

7. Wolontariat jako działanie prospołeczne. 

8. Moralny znaczy szczęśliwy? 

9. Etyki zawodowe 

10. Rodzaje i etapy miłości. 

11. Czym jest konsumpcjonizm? 

12. Moje relacje ze środowiskiem przyrodniczo-kulturowym. 

13. Tradycyjne wartości a globalizacja. 

14. A po nas choćby koniec świata – eksploatacja środowiska. 

15. Moralność w rzeczywistości szkolnej. 

16. Etyka świecka a etyka chrześcijańska – podobieństwa i różnice. 

17. Wierzący – czy zawsze moralny? 

 

 

 


