
 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022  nasza szkoła przystąpiła do inicjatywy profilaktycznej 

Nawigacja w każdą pogodę. Projekt ma na celu pomoc w diagnozie sytuacji wychowawczo-

profilaktycznej, poprawę kondycji psychicznej uczniów oraz zapobieganie problemom 

mogącym wynikać z jej pogorszenia. Jest przeznaczony dla uczniów klas 6 – 8 szkoły 

podstawowej, uczniów klas szkół ponadpodstawowych, wychowawców klas uczestniczących 

w programie, nauczycieli uczących w klasach objętych programem oraz rodziców.  

Pakiet narzędzi składa się z zestawu ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz  

z materiałów merytorycznych opracowanych w formie inspiracji do pracy z: 

 młodzieżą,  

 rodzicami, 

 nauczycielami. 

Pakiet ten zawiera również: 

 gotowe scenariusze pięciu zajęć profilaktycznych dla szkoły podstawowej, 

 gotowe scenariusze warsztatów dla rodziców, 

 dedykowaną aplikację internetową. 

 

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę może być realizowana przez 

kadrę szkolną zarówno w warunkach stacjonarnych jak i online. Łączy ona 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). 

 

Działania planowane do realizacji w ramach projektu: 



1. Przeprowadzenie przez szkolnego koordynatora mini-szkolenia informującego kadrę 

placówki o Nawigacji w każdą pogodę połączonego z przeprowadzeniem ankiety wśród 

nauczycieli. 

2. Spotkanie robocze szkolnego koordynatora  z wychowawcami klas w celu omówienia 

współpracy przy szkolnej inicjatywie profilaktycznej i zaplanowania realizacji zajęć 

 w poszczególnych klasach. 

3. Spotkanie wychowawców z rodzicami: krótka prezentacja projektu 

i przeprowadzenie ankiety. 

4. Spotkania wstępne dla młodzieży prowadzone przez wychowawców, w czasie których 

młodzież otrzyma informacje o Nawigacji w każdą pogodę oraz zostanie przeprowadzona 

ankieta wśród uczniów.  

5. Cykl zajęć dla młodzieży prowadzony przez wychowawców – minimum 5 zajęć  

z młodzieżą w każdej klasie.  

6. Spotkania informujące rodziców i kadrę pedagogiczną o wynikach badań przeprowadzonych 

w szkole.  

7. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych przez uczestników projektu. 

 

Korzyści dla szkoły wynikające  z udziału w szkolnej inicjatywie profilaktycznej Nawigacja 

w każdą pogodę: 

1. Pomoc w diagnozie sytuacji wychowawczo – profilaktycznej (standaryzowane narzędzia i 

raport), która stanowić może ważny zasób informacji przydatnych do konstruowania 

programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.  

2. Bezpłatny dostęp do materiałów/pomocy dydaktycznych jako narzędzi realizacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

3. Bezpłatny udział szkolnych koordynatorów w szkoleniach lub dostęp do modułu do 

samodzielnego przeszkolenia się w zakresie Nawigacji w każdą pogodę. 

4. Atrakcyjna forma realizacji szkolnych zadań profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego. 

5. Pomoc w budowaniu pozytywnego klimatu szkoły w triadzie nauczyciel – uczeń – rodzic. 

6. Wzrostu kompetencji wychowawców w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów. 

7. Dodatkowe doskonalenie warsztatu pracy wychowawców i pedagoga/psychologa, jako 

głównych realizatorów Nawigacji w każdą pogodę, którzy dokonują własnej refleksji nad 9. 

wskazówkami oraz wykorzystują wyniki badań w trakcie prowadzenia zajęć profilaktycznych 

dla młodzieży i rodziców. 



8. Wsparcie w realizacji zadań wynikających z Podstawowych kierunków polityki oświatowej 

państwa na rok szkolny 2021/2022, zwłaszcza punkty: 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

9. Certyfikat uczestnictwa szkoły w projekcie, na podstawie którego dyrektor może wystawić 

nauczycielom stosowne dokumenty wymagane do awansu zawodowego. 

Wszystkie informacje na stronie: Nawigacja w każdą pogodę – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej 

(ipzin.org) 

 

  

 

  

 

https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/
https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/

