


Projekt pt. 
Popularyzacja wyników innowacyjnych badań naukowych opartych na modelu profilaktyki 

zintegrowanej i ich zastosowań praktycznych wśród nauczycieli, wychowawców oraz 
psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji 

psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-19 realizowany w ramach programu 
Ministra Edukacji i Nauki Społeczna odpowiedzialność nauki.

czyli

„Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę” 



• Projekt składa się z czterech powiązanych ze sobą 
zadań służących wspieraniu kondycji psychicznej 
uczniów oraz zwiększaniu 
kompetencji wychowawczych i profilaktycznych 
nauczycieli i rodziców.

• Uczestnicy projektu będą zdobywać wiedzę i 
doświadczenie jak podejście naukowe może służyć 
skuteczniejszemu radzeniu sobie z konsekwencjami 
czasu epidemii i izolacji dla zdrowia psychicznego.

• Projekt ma zasięg ogólnopolski, jego głównymi 
odbiorcami są uczniowie, rodzice, nauczyciele i 
kadry systemu oświaty.

Realizacja projektu przewidziana jest na 12 miesięcy

PROFILAKTYKA 
ZINTEGROWANA

W KAŻDĄ POGODĘ



• Wsparcie psychiczne młodzieży
• Zestaw gotowych narzędzi badawczo-

profilaktycznych do samodzielnego
wykorzystania przez szkołę -
autodiagnoza środowiska szkolnego
i realizacja działań profilaktycznych na
niej opartych

• Wsparcie i inspiracja do codziennych 
działań i pracy wychowawczej
w szkole

• Szerokie spojrzenie na sprawy
młodzieży i odnajdywanie
skutecznych rozwiązań



KROK PO KROKU

1. Zapoznanie się z materiałami 
informacyjnymi

2. Zgoda dyrektora i wyznaczenie 
szkolnego koordynatora

3. Możliwość udziału w szkoleniu
4. Logowanie do aplikacji
5. Przeprowadzenie badań
6. Pobranie materiałów 

merytorycznych i realizacja zajęć
7. Ewaluacja
8. Certyfikat dla szkoły



Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą
pogodę łączy w sobie:

• diagnozę środowiska szkolnego (uczniowie, 
rodzice, nauczyciele) za pomocą aplikacji 
internetowej,

• bezpośrednie oddziaływanie profilaktyczne
skierowane do uczniów (poprzez wychowawców) 
uwzględniające wyniki badań diagnostycznych
(minimum 5 zajęć),

• spotkanie informacyjne dla rady pedagogicznej
(prowadzone przez szkolnego koordynatora 
NWKP),

• spotkanie informacyjne dla rodziców
(prowadzone przez wychowawców).



Korzyści dla szkoły

Pomoc w diagnozie sytuacji 
wychowawczo – profilaktycznej, która 
stanowić może ważny zasób informacji 
przydatnych do konstruowania 
i/lub uzupełniania programu 
wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Bezpłatny dostęp do 
materiałów/pomocy dydaktycznych jako 
narzędzi realizacji programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły.



Korzyści dla szkoły

 Bezpłatny udział szkolnych 
koordynatorów w szkoleniach lub dostęp 
do modułu do samodzielnego 
przeszkolenia się w zakresie Nawigacji w 
każdą pogodę.
 Atrakcyjna forma realizacji szkolnych 
zadań profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego.
 Pomoc w budowaniu pozytywnego 
klimatu szkoły w triadzie nauczyciel –
uczeń – rodzic.



Korzyści dla szkoły

 Wzrost kompetencji wychowawców w 
zakresie wspierania kondycji psychicznej 
uczniów.
 Dodatkowe doskonalenie warsztatu 
pracy wychowawców i 
pedagoga/psychologa, którzy dokonują 
własnej refleksji nad treściami zajęć oraz 
wykorzystują wyniki badań w trakcie 
prowadzenia zajęć profilaktycznych dla 
młodzieży i rodziców.



Korzyści dla szkoły

 Wsparcie w realizacji zadań wynikających 
z Podstawowych kierunków polityki oświatowej 
państwa na rok szkolny 2021/2022, zwłaszcza 
punkty:
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli 
rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 
realizację zadań programu wychowawczo-
profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. 
Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.



Korzyści dla szkoły

• Certyfikat uczestnictwa szkoły w projekcie, na
podstawie którego dyrektor może wystawić
nauczycielom stosowne dokumenty
wymagane do awansu zawodowego.



ZESTAW 
NARZĘDZI DLA 
SZKOŁY:

1. Gotowe scenariusze pięciu zajęć 
profilaktycznych Nawigacja w każdą 
pogodę dla szkoły podstawowej
(w wersji stacjonarnej oraz online).

2. Gotowe scenariusze warsztatów dla 
rodziców

3. Dedykowaną aplikację internetową -
Narzędziownik.
Jest to aplikacja przeznaczona    
do popularyzowania i 
dzielenia się bezpłatnymi materiałami  
opracowanymi w ramach projektu 
Profilaktyka w każdą pogodę.



NARZĘDZIOWNIK

Znajdują się tu:

przystępnie zaprezentowane wyniki
najnowszych badań naukowych dotyczących 
sytuacji dzieci i młodzieży w trakcie i po 
epidemii

programy profilaktyki zintegrowanej
skierowane do młodzieży, wychowawców i 
rodziców, artykuły, scenariusze zajęć, filmy, 
itp. oraz dobre praktyki wypracowane 
podczas konferencji i seminariów



NARZĘDZIOWNIK

Znajdują się tu:

• materiały opracowane z myślą o 
praktykach, pomocne we wspieraniu 
kondycji psychicznej dzieci i młodzieży

• proste, do samodzielnego wykorzystania 
od zaraz – uaktualniane na bieżąco.



DZIĘKUJEMY!
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