Propozycje tematyki godzin wychowawczych, wynikające z „Programu wychowawczo - profilaktycznego II LO z
DNJB” KLASA II LO
SFERA ODDZIAŁYWAŃ

Rozwój społeczny

Rozwój psychiczny

PROPOZYCJE TEMATÓW

1. Relacje z rodzicami – funkcje rodziny, konflikt pokoleń
2. Techniki komunikacji – model komunikacji bez przemocy.
3. Autorytety – mój wzór osobowy, budowanie systemu priorytetów.
4. Starość w kontekście społecznym.
5. Przemoc psychiczna i fizyczna – gdzie szukać pomocy?
6. Zagrożenia cywilizacyjne dla współczesnego człowieka – komercjalizacja życia,
terroryzm, globalizacja itp.
7. Ja i środowisko naturalne – przejawy troski o środowisko naturalne.
8. Specyfika kulturowa regionu.
9. Sylwetki zasłużonych dla Ziemi Hajnowskiej (np.A.Dziewiatowski, A.
Charkiewicz, A. Iwaniuk, A. Korzun, B. Sakowski,itp.)
10.Prawo jazdy w rękach nastolatka – brawura a bezpieczeństwo. (proponowane –
spotkanie z pracownikiem Powiatowej Komendy Policji)
1. Samotność i nieśmiałość – przełamywanie barier i stereotypów
2. Przemoc psychiczna i fizyczna – z czego wynika, szkody , jakie za sobą niesie.
3. Pojęcie miłości- etapy dojrzewania do niej.
4. Rola przyjaźni w życiu człowieka.
5. Czy potrafię być asertywny?
6. Czy inteligencja to to samo co mądrość? Typy inteligencji.
7. Preorientacja zawodowa – kim jestem, kim mogę być? (proponowane zajęcia w Centrum
Planowania Kariery)
8. Czy nieobecni na lekcjach uczą się efektywnie?- jak poprawić frekwencję w naszej
klasie.

Rozwój Fizyczny

Rozwój duchowy

9. Książki, których brakuje w kanonie lektur szkolnych.
1. Wypoczynek – rola i formy prawidłowego wypoczynku.
2. Zdrowy styl odżywiania się a zaburzenia jedzenia.
3. Choroby cywilizacyjne (AIDS, depresje, psychozy itp.)
4. Choroby zakaźne i ich profilaktyka (wirusowe i bakteryjne)
5. Od czego zależy bezpieczeństwo naszego zdrowia w ruchu drogowym?
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?

