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

DNJB” 

 KLASA III LO 

SFERA ODDZIAŁYWAŃ PROPOZYCJE TEMATÓW 

Rozwój społeczny 1. Porozmawiamy o tolerancji – problemy mniejszości narodowych, wyznaniowych, 

seksualnych. 

2. Autonomia jednostki a konformizm – jak sobie radzić z presją społeczną? 

3. Dylematy moralne współczesnego człowieka – kara śmierci, eutanazja, 

klonowanie, in vitro itp. 

4. Wolność i jej granice. 

5. Mobbing jako zjawisko społeczne i psychologiczne, 

6. Aktualna sytuacja na rynku pracy. 

7. Sylwetki zasłużonych dla Ziemi Hajnowskiej (np. T. Rakowiecki, A. Charkiewicz, 

A. Iwaniuk, itp.) 

8. Prawo jazdy w rękach nastolatka – brawura a bezpieczeństwo. 

9. Kim jest „tutejszy”? 

Rozwój psychiczny 1. Co ważne w życiu, a co niezbędne – w poszukiwaniu wartości, celów i sensu. 

2. Inteligencja emocjonalna – jak radzić sobie z uczuciami? 

3. Dojrzałość, dorosłość a odpowiedzialność za siebie i bliskich. 

4. Problem „wyścigu szczurów” a zdrowe współzawodnictwo. 

5. Matura i co dalej? – informacje o wyższych uczelniach. 

6. Media i technologie informacyjne jako źródło pozyskania informacji o rynku pracy 

i formach doskonalenia. 

7. Czy nieobecni na lekcjach uczą się efektywnie?- jak poprawić frekwencję w naszej klasie. 

8. Książka na całe życie 

Rozwój Fizyczny 1. Stres pod kontrolą – metody relaksacji. 

2. Kult ciała – problem naszych czasów. 



3. Zgubne skutki dopingu. 

4. Następstwa wypadków drogowych – czy możemy im przeciwdziałać? 

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? 

 

 

 


