
Załącznik do SPW i SPP. 

Proponowana tematyka godzin wychowawczych 

(zgodnie z Programem Profilaktyki 2016/2017) 

 

1. Sztuka odmawiania i przyjęcia odmowy – asertywność. 

2. Jestem tolerancyjny – przykłady zachowań. 

3. Budowanie swojego wizerunku w Internecie. 

4. Rozpoznawanie sygnałów alarmowych oraz nauka sposobów zachowania w sytuacji zagrożenia 

życia i/lub zdrowia. 

5. Jak aktywnie spędzam swój wolny czas. 

6. Rozpoznanie oraz profilaktyka stanów obniżenia nastroju. 

7. Palenie nie jest modne. 

8. Dopalacze – tematyka do ustalenia (np.  dopalacze – śmiertelna chemia) 

9. Uzależnienie od urządzeń cyfrowych jako zagrożenie życia, zdrowia. 

10. Nowe sposoby werbowania przez sekty i organizacje ideologiczne (terroryzm). 

11. Sposoby efektywnego uczenia się. 

12. Savoire-vivre – tematyka dowolna. 

 

oraz z poprzedniego roku szkolnego (wg potrzeb): 

1. Agresywność, asertywność, uległość – ukazanie postaw (temat dotyczący zachowań asertywnych). 

Przykłady zachowań. 

2. Tolerancja jako szacunek dla siebie i innych. 

3. Prawa i obowiązki ucznia (statut szkoły z WSO, inne dokumenty dotyczące praw np. Konstytucja, 

konwencja praw człowieka, dziecka) 

4. (Gimnazjum) Zachowania seksualne np. zagrożenia 

- presja seksualna 

- wczesna inicjacja seksualna, antykoncepcja 

-  pornografia dziecięca 

- niepożądane zachowania 

- seksting (konsekwencje prawne). „seksting jako groźna zabawa nastolatków”. 

5.  Bezpieczeństwo w szkole (zasady BHP, możliwe alarmy, procedury ewakuacji, niebezpieczne 

zachowania). 

6. Mobbing w szkole (nękanie, ośmieszanie) i w rzeczywistości wirtualnej. 

7. Odpowiedzialność karna młodzieży. 

8. Zdrowy styl życia. 

10.  Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

11. Higiena osobista, otoczenia, środowiska. 

12. Zachowania proekologiczne. 

13.  Uzależnienia (zagrożenia) 

- nikotynizm 

- uzależnienia od urządzeń (komputer, telewizor, telefon) 

- narkomania, lekomania 

- alkoholizm 

- dopalacze  

14.  Manipulacja mediów. 

15. Dlaczego warto być dobrym uczniem ? - stypendia, konkursy, nagrody, profity. 

16.  Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie). 

17. Sekty i subkultury (film). 

18.  Pomoc rodzinie – informacje, różne instytucje pomocowe. 

19.  Preorientacja zawodowa (gimnazjum); cele marzenia, moja przyszłość – refleksja. 

20. Serial to nie życie – nieprawidłowe naśladowanie zachowań ukazywanych przez serialowych 

aktorów (programy typu „z życia wzięte”; „Ukryta prawda”, „Szkoła”; itp.) 

21. Kultura języka i kultura zachowania (savoire-vivre). 

22. Budowanie poczucia wewnętrznej motywacji, Która wiąże się z wyznaczaniem sobie celów. 

Określenie celów. 

23. Szkolne zasady korzystania z wewnętrznej sieci komputerowej  i urządzeń mobilnych (Regulamin). 

24. Preorientacja zawodowa. 

25. Ustalenie „tematycznych” tygodni (patrz: Program Profilaktyki, str.23) 



 

26. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. 

Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc.  

 

 

Proponowana tematyka  gazetek klasowych 

1. Dobrze być asertywnym. 

2. Odżywiam się zdrowo. 

3. Mój sposób na smutek. 

4. Palenie nie jest modne. 

5. Dopalacze – śmiertelna chemia. 

6. Uzależnienie od sprzętów cyfrowych. 

7. Sposoby efektywnego uczenia się. 

8. Dlaczego warto się uczyć? (w tym: stypendia, nagrody, profity…) 

9. Cyberbezpieczeństwo – tematyka dowolna. 

 

oraz z poprzedniego roku szkolnego (wg potrzeb): 

10. Tolerancja – szanowanie inności. 

11. Prawa i obowiązki dziecka. 

12. Jak zachować bezpieczeństwo w szkole? 

13. Jak bezpiecznie wypoczywać (w ferie i wakacje)? 

14. Stres i depresja jako choroby cywilizacyjne. / Jak radzić sobie ze stresem? / Konsekwencje 

stresu. 

15. Savoir-vivre w mojej szkole. 

16. Zdrowy styl życia (w szczególności: różne dyscypliny sportowe; jem kolorowo i zdrowo; 

aktywny odpoczynek). 

17. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

18.   Zachowania proekologiczne.  

19.  Zagrożenia w sieci. 

20.  Bezpieczeństwo na co dzień (telefony zaufania, ośrodki pomocy, policja, itp.) oraz 

konsekwencje ich nadużyć (oszustw). 

21.  Akceptuję niepełnosprawność 

22.  Moja szkoła – zmiany na lepsze. 

23.  Mamy cel – nasze plany zgodne ze SMART. 

24.  Od czego mogę się uzależnić? 

25.  Odpowiedzialność prawna działań w Internecie (cyber-byling). 

26.  Zawód moich marzeń. 


