
GODZINA WYCHOWAWCZA W GIMNAZJUM- KONSPEKT 

Temat zajęć: W poszukiwaniu wartościowych dróg życia. 

 Cele ogólne :          

        1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i medialnych. 

       2. Motywowanie do działania. 

       3. Wprowadzenie do poznania świata  rozwoju osobistego. 
 

Cele szczegółowe zoperacjonalizowane : 

 

      Uczeń potrafi : 

 

1. Stworzyć swoje własne Koło Życia. 

2. Wymienić i nazwać występujące w nim istotne obszary życia. 

3. Sprawnie analizować zaistniałą sytuację. 

4. Wskazać obszary w kole, które wymagają zajęcia się w pierwszej kolejności. 

5. Uzasadnić swój sposób myślenia. 

6. Zapisać cel i plan działania. 

7. Wyciągnąć, we współpracy z innymi, prawidłowe wnioski  

 

 

Metody: 

metody podające-uczenie się przez przyswajanie 

 Wykład informacyjny 

 Opowiadanie 

 Opis 

 Prelekcja 

 Objaśnienie, wyjaśnienie 

metody problemowe-uczenie się przez odkrywanie 

 Wykład konwersatoryjny 

 Klasyczna metoda problemowa 

 Aktywizujące  

 Pokaz z objaśnieniem 

 Uczenie się przez działanie 

 

Środki dydaktyczne: 

słowne -  teksty drukowane      

      Książka „Moja wyspa Sagesse” – U. Ewertowska 

      Opowiadanie „ Kamienie życia”- autor nieznany 

       Plansza - Koło Życia                 

       

 

Forma zajęć: 

      klasowo-lekcyjna, praca indywidualna, grupowa i zbiorowa.  

 

Czas :           3x45 minut 

Uczestnicy: Klasa II - III gimnazjum.  



Plan i treść zajęć 

CZĘŚĆ  WSTĘPNA- INSPIRUJĄCA 

1.Przedstawienie  tematu i celów zajęć     

2. Analiza 11 zasady  apelu do młodzieży Bill’a Gates’a     

„Bądźcie mili dla szkolnych fajtłap- może się zdarzyć, że będziecie musieli dla 

jakiegoś pracować.”                                       

3.  Stworzenie kręgu. 

 4. Pogadanka na temat energii wytwarzanej przez ludzi, ze zwróceniem uwagi 

na tzw. energię przyciągającą ludzi do siebie. 

5. Krótki wykład na temat roli neuronów w mózgu. Odpowiedzenie na pytanie: 

Dlaczego ludzie lubią chodzić utartymi drogami i dlaczego warto szukać nowych 

dróg? 

4. Wysłuchanie opowiadania pt „Kamienie życia” jako wprowadzenie do 

tematu.  Nawiązanie do treści  książki „Moja wyspa Sagesse”.                                 

5.  Wartości wypływające z  bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem. 

 6.Książka czy media? Kiedy percepcja wzrokowa daje lepsze efekty? Dyskusja.                                  

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA- ZADANIOWA 

1. Zabawa grupowa. Wypisywanie na tablicy swoich marzeń. Burza mózgów. 

2. Podział na marzenia realne i nierealne oraz szybkie w realizacji, i te, które 

wymagają dużej ilości czasu do zrealizowania. 

3. Przedstawienie jednej z metod osiągania sukcesów  – Koło Życia. 

4. Zajęcia warsztatowe  „ Stwórz swoje Koło Życia.” 



 

Uczniowie uzupełniają  swoje koła i następnie odpowiadają na pytania. 

Odpowiedzi zapisują w swoich zeszytach. 

www.RowinskaBusinessCoaching.com 

  1. Co widzisz kiedy patrzysz na swoje koło? 
  2. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? 
  3. Jak to, co dla Ciebie najważniejsze wygląda w zestawieniu z Twoim kołem? 
  4. Jakie uczucia Ci towarzyszą, gdy obserwujesz swoje koło życia? 
  5. Które z części koła wpływają wzajemnie na siebie? 
  6. Która z zaznaczonych ósemek w największym stopniu wpływa na pozostałe? 
  7. W których obszarach chciałbyś zwiększyć poziom swojego zadowolenia? 
  8. Co możesz zrobić aby oczekiwany poziom satysfakcji osiągnąć? 
  9. Co jeszcze możesz zrobić? 
10. Jaki wpływ będzie mieć zwiększenie poziomu satysfakcji jednego z obszarów na 
pozostałe? 
11. Którym obszarem chcesz się zająć w pierwszej kolejności, aby obraz całego koła w Twoim 
przekonaniu poprawił się? 
12. Jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy zajmiesz się tym obszarem? 
13. Jakie masz pragnienia, marzenia, kiedy patrzysz na swoje koło? 
 

5. Uczniowie dostają zadanie spojrzenia na swoje koło z lotu ptaka i zwrócenie 
uwagi, która część „prosi” o zajęcie się nią w pierwszej kolejności. 
Dyskusja na temat terminów: potrzeba, pragnienie. 
 
6. Zapis celu i planu działania. 



 
Spośród wszystkich swoich pragnień, uczeń wybiera jedno, na którym 
najbardziej mu  zależy. Takie, którego osiągnięcie stanie się jego  celem. 
Rozpisanie celu według modelu: 
 
1 etap -  wytyczanie celu na podstawie modelu SMART. 
2 etap – określenie rzeczywistości i zasobów, które się posiada. 
3 etap – sporządzenie planu.  
 

 
www.RowinskaBusinessCoaching.com 

PYTANIA POMOCNE W WYTYCZANIU CELU: 

 

1. Jaki jest Twój cel? 
2. Na kiedy zaplanowałeś osiągnięcie celu? 
3. Po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel? 
4. Po co chcesz osiągnąć ten cel? 
5. Jak będziesz się czuł po jego osiągnięciu? 
 

PYTANIA POMOCNE W OKREŚLENIU RZECZYWISTOŚCI: 

www.RowinskaBusinessCoaching.com 

1. Jak się czujesz o obecnej sytuacji? Zestaw to co jest obecnie, a tym co chcesz osiągnąć, 
co jest Twoim celem. 
2. Co do tej pory uczyniłeś w tej sprawie? Co dotychczas zrobiłeś, aby zmienić swoją sytuację 
w dziedzinie, której dotyczy Twój cel? 
3. Jakie są Twoje osiągnięcia, w dziedzinie, której dotyczy Twój cel? 
4. Jakie masz dziś zasoby, aby osiągnąć swój cel? Rzeczy, osoby, umiejętności, wiedzę, 
postawę itp. 
Wypisz wszystko to, co może pomóc Ci osiągnąć cel. 
5. Jakie możesz napotkać trudności w osiągnięciu swojego celu? 
6. Jak zamierzasz sobie radzić z tymi trudnościami? 

7. Kto może pomóc Ci w ich przezwyciężeniu? 
8. Jak teraz się czujesz z celem, który obrałeś? 
www.RowinskaBusinessCoaching.com 

 PYTANIA POMOCNE W OKREŚLENIU PLANU DZIAŁANIA: 

www.RowinskaBusinessCoaching.com 

  1. Jakie działania doprowadzą Cię do osiągnięcia celu? 
  2. Jak często potrzebujesz te działania podejmować? 
  3. Jakie kompetencje są Ci potrzebne? 
  Na kompetencje składają się: 
  -  Wiedza ( to, co wiesz - teoretycznie) 
   - Umiejętności ( to, co potrafisz - praktycznie) 
   -  Postawa (to, jak się zachowujesz) 
  4. W jaki sposób i kiedy je zdobędziesz? 
  5. Kto może Ci pomóc w zdobyciu kompetencji? 
  6. Co jeszcze możesz zrobić? 
  7. Co jeszcze możesz zrobić, czego nie wypisałeś powyżej? 
  8. Co zrobiłby (Twój autorytet) w tej sytuacji? 



  9. Co zrobisz w kierunku osiągnięcia celu w tym tygodniu? 
10. Co zrobisz w kierunku osiągnięcia celu w tym miesiącu? 
 

Zadania końcowe: 
Zapis pierwszych 10 działań, które zostaną podjęte, żeby osiągnąć cel. 
Stworzenie planu tygodniowego.  
Przepisanie powyższych działań do terminarza. Nadanie im czasu i priorytetu. 
 

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA- PODSUMOWUJĄCA 

1. Gratulowanie uczniom za włożony wysiłek podczas zajęć. Życzenie 
wytrwałości w drodze do realizacji swoich celów. 
2.   Zapis do zeszytu zdania: 
 
     Teraz nie jest już najważniejsze, co dowiedziałem się podczas tych zajęć, tylko 

to, co zrobię z otrzymaną dzisiaj wiedzą. Moja przyszłość i kariera zależy tylko 

ode mnie. 

3. Pogadanka na temat  gospodarki zasobami czasowymi ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na tzw. pożeracze czasu. 
4.  Krótka dyskusja podsumowująca zajęcia. 
 

 
Opracowanie: 

Urszula Ewertowska                                                                                                                                             

konsultant PCEiK w Oleśnicy 


