
Godzina wychowawcza – 02.04 

 

„Moja przyszłość zależy ode mnie” 

 
Cel: kształtowanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności, kształtowanie świadomości czym jest 

dorosłość oraz odpowiedzialności za siebie i innych w trudnych sytuacjach 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – czyli przewidywanie i gotowość ponoszenia konsekwencji własnego i 

cudzego postępowania oraz zapobiegania złu, wynikające przede wszystkim z wewnętrznego 

przekonania o potrzebie dbania zarówno o dobro własne, innych oraz dobro wspólne.  

 

Jesteśmy odpowiedzialni za:  

• samego siebie  

• swoje zdrowie i bezpieczeństwo,  

• swoje myśli, czyny i wybory  

• za pozytywne myślenie,  

• za szukanie rozwiązań korzystnych dla obu stron,  

• za kontrolowanie swoich nastrojów i uczucia złości,  

• za wybaczanie,  

• za swoje zobowiązania i obietnice,  

• za wykonywanie swoich obowiązków,  

• za gospodarowanie czasem,  

• za własny rozwój i kształtowanie swojego charakteru,  

• za motywację,  

• za właściwy sposób komunikowania się z ludźmi,  

• za własne szczęście,  

• innych – nad którymi sprawujemy opiekę, to znaczy za młodszych, starszych lub chorych 

ludzi, a także za zwierzęta, rośliny, również za tych z którymi jesteśmy związani, to znaczy 

za członków rodziny, klasy, grupy, narodu,  

• wspólne mienie,  

• środowisko i Ziemię, 

• za obowiązki ucznia. 

 

Odpowiedzialność jest cechą ludzi dojrzałych  

 

Odpowiedz sobie na pytania:  

• „Kiedy człowiek zachowuje się odpowiedzialnie?”,  

• „Za co uczeń jest odpowiedzialny”,  

• „Czy w każdym wieku odpowiedzialność jest taka sama?” 

 

„Mój indywidualny program na życie” – karta pracy  

 

1. Moje plany, marzenia, chęci itp.  

2. Jak to osiągnąć? 

 3. Czego nie wolno robić? Czego się wystrzegać? Co może przeszkadzać w realizacji celu?  

4. Co z wyżej opisanych spraw zależy ode mnie, a co od innych osób lub „losu”, czy też 

przypadku?  

Zależy ode mnie Nie zależy ode mnie  



 

  

5. Jakie mogę mieć korzyści z „indywidualnego programu na życie”?  

6. Co mogę robić, jak postępować, gdzie szukać pomocy, gdy będzie mi trudno i nie będę mógł sam 

sobie poradzić? 

Odpowiedzialność jest cechą ludzi dojrzałych i nie należy kojarzyć jej z wiekiem człowieka.  

 

Zadanie: wpisz cechy charakteru, które sprawiają, że człowiek osiąga odpowiedzialność 

O np. opanowanie 

D np. dobroć 

P np. prawdomówność 
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