Propozycje tematyki godzin wychowawczych, wynikające z „Programu wychowawczo - profilaktycznego
Gimnazjum z DNJB” KLASA III GIM.
SFERA ODDZIAŁYWAŃ

Rozwój społeczny

Rozwój psychiczny

Rozwój Fizyczny

PROPOZYCJE TEMATÓW

1. Godność, szacunek, tolerancja – świat moich wartości.
2. Inni czy tacy sami? O ludziach niepełnosprawnych.
3. Rola autorytetu w życiu człowieka.
4. Prawa i obowiązki – podobieństwa i różnice.
5. Żołnierz wyklęty – czyj bohater?
6. Rodzina w społeczeństwie – znaczenie, funkcje.
7. Czy „białoruskość” to tylko język?
8. Przestępczość w Internecie (obraźliwe fotomontaże, filmy, zdjęcia, itp.)
9. Kulturalny uczeń – zasady dobrego zachowania (lekcje, apele, przerwy, itp.)
10.Odpowiedzialne zachowanie na wycieczkach szkolnych.
1. Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją?
2. Czy to już czas na miłość...?
3. „Statek kosmiczny” – przeżywanie nowych sytuacji w związku z dorastaniem.
4. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów.
5. Stres? – pod kontrolą!
6. Moja przyszłość zależy ode mnie.
7. Praca – konieczność czy przywilej? – ambicje, zainteresowania, predyspozycje.
8. Trudne wybory – jaka szkoła średnia?
9. Jak się uczyć, by się nauczyć – techniki przydatne w przygotowaniu do egzaminu.
10. Co osiągnięte, a co jeszcze do osiągnięcia.
11. Książka, do której wracam.
1. Najlepsze wyjście – nie wchodzić! Rzecz o narkotykach i dopalaczach

Rozwój duchowy

2. W kręgu problemów naszego życia – uzależnienia behawioralne (hazard,
zakupoholizm, fonoholizm, siecioholizm, itp.).
3. Nie tracę głowy! - pierwsza pomoc w nagłych urazach.
4. Ruch i wypoczynek a bezpieczeństwo własne i innych.
5. Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS.
6. Jak się ustrzec grypy? - Profilaktyka wirusowych chorób zakaźnych.
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?

