
Zajęcia z wychowawcą klasa VI b 

Małgorzata Ślusarczyk 

Zakres materiału przeznaczony do nauki na  okres od 23.03.2020 do 08.04.2020 

Tematy:  

1. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu. 

2. Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego. 

3. Prawa człowieka. 

Zachęcam do obejrzenia prezentacji o koronawirusie w zakładce: pedagog szkolny. 

Temat 1 

Drodzy uczniowie! Dzisiaj kilka słów o bezpieczeństwie w Internecie. Tak, tak ja wiem, że 

wszystko o tym wiecie i nie zamierzam Wam zabierać dużo czasu. Proszę Was bardzo 

uważajcie na siebie w sieci, zwracajcie uwagę na jakie strony wchodzicie i z kim prowadzicie 

korespondencję. Niestety w obecnej chwili jeszcze więcej musimy posługiwać się stronami 

internetowymi. 

Uważajcie na siebie i proszę  przeczytajcie kilka poniższych zasad na temat bezpieczeństwa w 

Internecie. 

Chroń swoją prywatność! 

Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres 

domowy. 

Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko 

Twoi znajomi. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas.  

Mów, jeśli coś jest nie tak! 

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie 

opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Możesz w takiej sytuacji 

skontaktować się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny 

numer 116 111. 

 

Nie ufaj osobom poznanym w sieci! 

 

Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami 

poznanymi w Internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj 

rodziców. 

 

Szanuj innych w sieci! 

 

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. 

Nie reaguj agresją na agresję. 

 

Korzystaj z umiarem z Internetu! 

 

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu 

zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi. Niestety podczas zdalnej nauki musimy 

korzystać nieco dłużej niż zwykle. Może przez jakiś czas ogranicz czas spędzony przed 

komputerem na inne rzeczy nie związane z nauką. 



Zachowaj szczególną ostrożność wchodząc w linki 

Bardzo częstym sposobem atakowania prywatności i wyciągania danych są rozsyłane na 

skrzynki pocztowe wiadomości e-mail, zawierające dziwne załączniki lub proszące o 

kliknięcie w jakieś linki. To tak zwany phishing. Nie istnieje jeden i do tego 100-procentowo 

pewny sposób na obronę. Najlepiej po prostu uważać i nigdy ich nie otwierać. Znacznie 

bezpieczniejsze jest samodzielne wchodzenie na interesującą Cię stronę. 

 

 Temat 2:  

Wiele osób już w dzieciństwie wyobraża sobie, kim będzie, gdy dorośnie. Wybór zawodu nie 

jest jednak tylko kwestią marzeń. W każdej profesji bowiem wymaga się od pracownika 

określonych umiejętności i zdolności. Na przykład aptekarz powinien być bardzo dokładny, 

ekonomista musi radzić sobie z analizowaniem informacji rynkowych, a od zegarmistrza 

oczekuje się cierpliwości i precyzji.  

Niektóre uzdolnienia można poznać już podczas nauki w szkole. Niektórzy uczniowie 

okazują się świetnymi mówcami, a inni- informatykami. To właśnie talent połączy z pasją 

oraz ciągłe wzbogacanie wiedzy z określonej dziedziny dają szansę na odniesienie sukcesu. 

Warto się również dowiedzieć, jakie cechy przydadzą się w wybranym zawodzie oraz 

zapoznać się z dokładniejszymi informacjami na jego temat.  

Wybierając zawód, należy się również upewnić, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne 

do jego wykonywania. Alergik nie może pracować wśród chemikaliów, a osoba z wadą 

postawy nie powinna dźwigać ciężarów. 

 

Cechy wymagane w zawodach związanych z  
 

 

analizą informacji  

(np. informatyk, 

księgowy)  

 

działalnością 

artystyczną  
(np. fotograf, 

architekt  

kontaktem 

z ludźmi  
(np. 

sprzedawca, 

adwokat)  

techniką  

(np. elektryk, 

mechanik)  

przyrodą  

(np. weterynarz, 

ogrodnik  

 

 systematyczno

ść  

 dobra pamięć,  

 doskonałość,  

 zdolności 

organizacyjne,  

  umiejętność 

formułowania 

wniosków  

 Wyobraźnia 

przestrzenna, 

 Pomysłowość 

 Uzdolnienia 

artystyczne, 

 Systematyczn

ość 

-pogodne 

usposobienie 

-życzliwość, 

-uczciwość, 

-cierpliwość, 

-rozwaga, 

-opanowanie 

-spostrzegawczość, 

-odpowiedzialność, 

umiejętność 

koncentracji, 

-opanowanie, 

- dokładność, 

-obowiązkowość 

 zamiłowanie do 

przyrody, 

 odpowiedzialno

ść, umiejętność 

prowadzenia 

obserwacji, 

 dokładność. 

 

Zastanów się i odpowiedz sobie na pytania:  

1. Które z wymienionych cech możesz wykorzystać do scharakteryzowania siebie?  

2. Wymień swoje trzy największe uzdolnienia. Podaj nazwy zawodów, w których 

mogłyby się one przydać  



TEMAT 3 

 

Prawa człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności, przysługują każdemu bez 

względu na,  rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i 

społeczne, majątek. Nie można się ich zrzec. Władza ich nie nadaje ani nie może ich odebrać. 

Prawa człowieka opisują pozycję osoby w społeczeństwie i wobec władzy - określają jej 

uprawnienia w stosunku do innych osób i władzy. 

Koncepcja praw opiera się na następujących założeniach: każdy posiada sferę wolności, 

której nie może naruszyć żadna władza, każdy może domagać się od państwa ochrony swoich 

praw. 

Prawa człowieka mogą być ograniczane, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach, 

definiowanych w konstytucjach i umowach międzynarodowych dotyczących praw człowieka 

(potrzeba ochrony określonych wartości, ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku 

publicznego). 

Prawa jednostki po raz pierwszy potwierdzono w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 

1789 r. oraz w konstytucji Stanów Zjednoczonych (w Karcie Praw stanowiącej dziesięć 

pierwszych poprawek do Konstytucji, z 1789 r.). Później, potwierdzenie praw i gwarancji ich 

realizowania pojawiło się w konstytucjach i ustawach zwykłych innych państw. 

W XX wieku przyjęto zasadę, że respektowanie praw człowieka nie jest wewnętrzną sprawą 

państw. Wyrazem tego stały się przyjmowane przez społeczność międzynarodową umowy 

dotyczące praw człowieka. 

Prawa obywatelskie i polityczne wywodzone są z szeroko pojętej wolności, której państwa 

nie mogą ograniczać. Prawa obywatelskie lub polityczne to, między innymi: 

prawo do życia,wolności i bezpieczeństwa osobistego, 

zakaz tortur, 

wolność sumienia i wyznania, 

wolność słowa, 

prawo do sądu, 

prawo do obywatelstwa, 

prawo do prywatności, 

prawo do wolnych wyborów, 

wolność zgromadzeń i stowarzyszeń. 

Prawa te określa się czasem jako negatywne, jednak ich realizacja niektórych z nich wymaga 

od państwa podjęcia działań, na przykład stworzenia systemu wymiaru sprawiedliwości albo 

zorganizowania wyborów. 

 



Prawa społeczne wywodzone są z innej wartości - równości. Ich gwarantowanie wymaga od 

państwa podjęcia działań - dlatego określa się je jako pozytywne. Prawa te stanowią, w 

większości, wytyczne działania państwa. 

Społeczne prawa człowieka: 

- prawa pracownicze obejmujące zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji w 

zatrudnieniu, prawo do godziwych warunków pracy, godziwego wynagrodzenia oraz równego 

wynagrodzenia za pracę równej wartości, prawo do organizowania się, do strajku, 

- prawo do ochrony socjalnej oraz prawo do ochrony zdrowia oznaczające prawo do 

zabezpieczenia społecznego na wypadek choroby, starości, niezdolności do pracy, bezrobocia 

oraz prawo do pomocy społecznej, 

- prawa rodziny obejmujące prawo rodziny i poszczególnych jej członków do ochrony 

prawnej, społecznej i gospodarczej, prawo do ochrony macierzyństwa, prawo dzieci do 

ochrony przed wszelkimi formami eksploatacji, 

- prawo do edukacji to prawo do bezpłatnej nauki na szczeblu podstawowym, dostęp do 

szkolnictwa wyższego oraz do wsparcia w celu ułatwienia dostępu do edukacji, 

prawa w dziedzinie kultury obejmujące prawo udziału w życiu kulturalnym i korzystania z 

postępu naukowego, ochronę praw autorskich. 

 


