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

Gimnazjum z DNJB” KLASA II GIM. 

SFERA ODDZIAŁYWAŃ PROPOZYCJE TEMATÓW 

Rozwój społeczny 1. O czym mówią kartki szkolnych kronik? 

2. „Marka znowu nie ma w szkole!” – problem wagarów. 

3. Przemoc wśród młodzieży – kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych 

ludzi. 

4. Bezpieczna przerwa w szkole. 

5. Przyjaźń – fundamentalna wartość, która nadaje sens życiu. 

6. Obowiązki dziecka i dorosłego. 

7. Jacy jesteśmy wobec siebie? – ocena postaw i zachowań. 

8. Jak nie paść ofiarą cyberprzemocy? 

9. O kulturalnym zachowaniu słów kilka… (na lekcjach, przerwach, apelach, itp.) 

10. Patriotyzm dawniej i dziś 

11. Tradycje i obrzędy naszego regionu. 

12. Po co nam skanseny? – dziedzictwo kulturowe naszego regionu  

13. Odpowiedzialne zachowanie na wycieczkach szkolnych. 

 

Rozwój psychiczny 1. Trudna sztuka rozmawiania, czyli jak rozmawiać, gdy mamy rożne poglądy. 

2. „Wojna domowa” czyli o konfliktach dzieci – rodzice. 

3. Jak stać się człowiekiem asertywnym? 

4. Radzę sobie ze stresem. 

5. Gdzie i jak możemy pogłębiać swoje wiadomości i rozwijać zainteresowania. 

6. „Jak się nie dać zaczarować, kiedy trzeba coś kupować” – psychologia zakupów. 

7. Lubimy czytać… 

 



Rozwój Fizyczny 1. Chwytaj dzień, ale mądrze – o kulturze spędzania wolnego czasu. 

2. Higiena osobista w okresie dojrzewania. 

3. Alkoholizm i narkomania – droga donikąd. 

4. Jak dbać o zdrowie fizyczne i umysłowe? 

5. „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” – profilaktyka chorób 

     odkleszczowych. 

6. Jak się ustrzec grypy? - Profilaktyka wirusowych chorób zakaźnych 

7. Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, otyłość. 

8. Realizacja programu „Trzymaj formę”  

9.Realizacja programu „Czas na zdrowie” 

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? 



 

 

 


