
 
 
 
 
 

LEKCJE WYCHOWAWCZE 
katalog tematów lekcji online (i nie tylko) 

– rozwój kompetencji osobistych i społecznych uczniów w dłuższej perspektywie 
 

1. Pandemia i jej konsekwencje dla naszego życia - czym jest kryzys, skąd biorą się 
towarzyszące mu emocje, jak przebiega i czym powinien się skończyć. 

2. Umiejętność rozmawiania i wyrażania swoich emocji - nazywania swoich emocji, 
dzielenia się swoimi emocjami (modelowanie) i zachęcania do wyrażania emocji w rozmowie 
indywidualnej ale też w grupie (rozwijanie inteligencji emocjonalnej). 

3. Jak dbać o swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne, zarówno obecnie jak i w ogóle (lekcje 
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego). 

 umiejętność wspierania swojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego 
 prowadzenie prozdrowotnego i zorientowanego na przyszłość trybu życia 
 rozwijanie odporności psychicznej (resilience) 
 poszukiwanie pomocy i udzielanie jej 

4. Poznawanie siebie - uczenie się siebie - rozwijanie siebie (kontekst pandemii stwarza niezwykłe 
warunki do poznawania swoich reakcji, możliwości fizycznych, emocjonalnych, umysłowych, 
umiejętności radzenia sobie, uczenia się i brania odpowiedzialności za swoje życie, weryfikacji i 
rozwijania swojego systemu wartości) 

 
Pytania do refleksji dla uczniów nawiązujące do obecnej sytuacji 

 
 Jak sobie radzisz z obecna rzeczywistością? 

 
 Czy realizujesz swoje pasje, zainteresowania ? W jaki sposób? 

 
 Jakie umiejętności wykorzystujesz i rozwijasz w tych działaniach? 

 
 Co ci się udaje- twoje sukcesy? Co nie? Z czego jesteś zadowolony, dumny? 

 
 Jakie kompetencje zauważyłeś u siebie – także te potrzebne do dalszej nauki, kariery 

zawodowej (umiejętności informatyczne, cyfrowe, współpraca w rozproszonym zespole, 
analityczne myślenie, planowanie i przewidywanie działa, myślenie krytyczne, 
samodzielność w uczeniu się, planowanie i realizacja planów, koncentracja na celu, 
zarządzanie sobą w sytuacjach stresu, troska o zdrowie i prowadzenie zrównoważonego 
stylu życia, radzenie sobie z niepewnością, odporność psychiczna, rozwiazywanie 
problemów, szybka adaptacja do zmian, elastyczność, itp.)



5. Jak radzić sobie ze stresem (w ogóle, obecnie, w kontekście egzaminów), 

6. Umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością (zarówno w kontekście 
niepewności odnośnie egzaminu maturalnego , jaki szerzej trwałości pandemii), 

7. Jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi , rozwijać odporność psychiczną, 

8. Rozwijanie kompetencji w zakresie uczenia się – skuteczne zarządzanie czasem 
i informacjami (temat szczególnie ważny w kontekście potrzeby a nawet konieczności 
samodzielnej pracy uczniów w domu) 
 określanie swoich potrzeb i możliwości, rozwijanie kompetencji, wytrwałość w nauce 
 zarządzanie karierą - dalsze plany, czego i dlaczego chcę się uczyć 
 motywowanie się, automotywacja, stawianie celów, planowanie 

9. Rozwijanie kompetencji społecznych 

 
10. Refleksja na temat swojego sytemu wartości i motywacji - urefleksyjnienie swojej 

motywacji i wartości, co jest dla mnie ważne, czemu służy edukacja, czym jest empatia, 
troska o siebie nawzajem, jak budować relacje, autorefleksja kluczem rozwoju 
nastolatka. 
 odczuwanie empatii i rozwijania relacji, zrozumienie różnorodności zachowań ludzi 
 współpracy z innymi zarządzanie konfliktami (także w kontekście obecnej sytuacji) 

 

Materiały do zajęć ze strony poradni: 

 Skuteczna nauka – jak zorganizować sobie naukę w domu, jak się motywować do 
systematycznej pracy, jak skutecznie przyswajać wiedzę i rozwijać umiejętności 

 Jak osiągnąć sukces na maturze – prezentacja adresowana do maturzystów, zawiera 
wskazówki i porady dotyczące zarówno przygotowania się do matury (jak powtarzać 
materiał, jak utrwalać skutecznie wiedzę ), jak i wiele zaleceń, jak radzić sobie ze stresem 
i przygotować się do egzaminu pod względem mentalnym 

 Jak radzić sobie ze stresem - materiał zawiera 10 porad, których zastosowanie pomoże 
wam zachować równowagę psychofizyczną w trudnym czasie epidemii i realizować 
zadania szkolne i własne cele 

 Jak dbać o swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne – jak zachowywać się w okresie 
epidemii, by nie narażać siebie i innych się na niebezpieczeństwo zakażenia, utrzymywać 
dobre relacje z innymi oraz dbać o swoją odporność i zdrowie psychiczne 

 Jak radzić sobie z lękiem – wskazówki dla osób, które przeżywają silny lęk (wykorzystują 
wiedzę psychologiczną i doświadczenia terapeutyczne pracowników poradni) 

 Jak przetrwać czas odosobnienia- prezentacja 
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