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OFERTA DLA RODZICÓW   
  

  

1. Adresy stron internetowych, na których można znaleźć ważne informacje i materiały dotyczące 

kompetencji wychowawczych rodziców, zapobiegania ryzykownym zachowaniom młodzieży.  

» Adresy dostępne na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE  

  

2. „Nowe zagrożenie – Dopalacze”  

Scenariusz spotkania z rodzicami w szkole, przygotowany we współpracy z Krajowym Biurem Do Spraw 

Przeciwdziałania Narkomanii (KBds.PN). Celem spotkania jest uwrażliwienie rodziców na nowe zagrożenie, 

jakim są nowe narkotyki, tzw. dopalacze, oraz dostarczenie podstawowych informacji o tych środkach 

psychoaktywnych. Ważnym celem spotkania jest również ukazanie rodzicom czynników chroniących dziecko 

przed używaniem narkotyków, w tym wyrażanie stanowczej dezaprobaty, prowadzenie rozmów z dzieckiem na 
temat zagrożeń wynikających z używania nowych narkotyków oraz troskliwej kontroli dziecka.   

» Scenariusz dostępny na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki  

  

3. „Szkolna Interwencja profilaktyczna”  

Opisany wyżej program powinien być realizowany we współpracy z rodzicami. Przeszkolony nauczyciel 

przekazuje im ważne informacje na temat kontaktu dziecka z narkotykami i związanych z tym zagrożeń, wspiera 

ich i zawiera kontrakt z uczniami i rodzicami. Kontrakt zobowiązuje ucznia do zaniechania używania środków 
odurzających, a rodziców i nauczyciela do wspólnego monitorowania postępowania dziecka.  

» Program dostępny na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki  

  

4. Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.   

Głównym celem programu jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców, 

wspieranie ich w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program przyczynia się do 

budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi – najważniejszego czynnika chroniącego młodzież przed 

zachowaniami problemowymi, w tym sięganiem po substancje psychoaktywne. Na warsztatach pt. 

„Nastolatek” rodzice uczą się, jak radzić sobie z problemami wieku dorastania, takimi jak: młodzieńczy bunt, 

zachowania ryzykowne nastolatków (narkotyki, przedwczesny seks), wpływ mediów. ORE prowadzi szkolenia 

edukatorów oraz realizatorów programu. Lista koordynatorów i przeszkolonych realizatorów w 

województwach dostępna jest na stronie programu.  

» Więcej na stronie programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”  

5. „Jak kochać i wymagać”   

Poradnik dla rodziców stworzony w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zawiera 

najważniejsze wskazania wychowawcze i podpowiedzi konkretnych zachowań rodziców i opiekunów, 

propozycje ćwiczeń i materiały do refleksji. W praktyczny sposób uczy właściwego komunikowania się z 

dzieckiem wzmacniającego więź emocjonalną, wyznaczania granic i wprowadzania zdrowych zasad dyscypliny, 

co zabezpiecza dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym używaniem substancji 
psychoaktywnych.   

http://www.ore.edu.pl/s/117
http://www.ore.edu.pl/s/117
http://www.ore.edu.pl/s/320
http://www.ore.edu.pl/s/320
http://www.ore.edu.pl/s/320
http://www.ore.edu.pl/s/367
http://www.ore.edu.pl/s/367
http://www.ore.edu.pl/s/97
http://www.ore.edu.pl/s/97
http://www.ore.edu.pl/s/97
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» Dostępny na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE  

  

6. „Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu” – poradnik dla rodziców i 

wychowawców.  

» Dostępny na stronie Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole  

    

7. „Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży.” E-poradnik   

  

» Dostępny na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE   

  

  

 

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

  

1. Ważne informacje dotyczące zapobiegania ryzykownym zachowaniom młodzieży dostępne dla uczniów.  

» Informacje dostępne na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE  

  

2. „Szkolna interwencja profilaktyczna”   

Wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne (alkohol, papierosy, narkotyki, w tym tzw. 

dopalacze), wychowawca może zastosować tą metodę. Jej celem jest zapobieganie dalszemu używaniu 

substancji psychoaktywnych przez ucznia, poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych 

nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia. Program realizowany jest z udziałem rodziców, co 

niewątpliwie wpływa na zmianę zachowań dziecka.   

» Więcej na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki  

3. Program „Golden Five”   

Program przeznaczony dla klas I szkół gimnazjalnych. Jego celem jest udzielanie skutecznego wsparcia 

uczniom w procesie adaptacji w nowej szkole poprzez:  

• integrację klasy,   

• poprawę atmosfery panującej w klasie,   

• wspomaganie osiągnięć szkolnych uczniów,   

• wyposażanie uczniów w kluczowe umiejętności życiowe.   

  

Realizacja programu przyczynia się do zmniejszania trudności uczniów z adaptacją i zmniejsza występowanie 

zachowań problemowych.  

» Więcej na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki  

  

4. Scenariusze zajęć  

a) Pakiet edukacyjny z zakresu profilaktyki palenia tytoniu przeznaczony dla nauczycieli różnych 

przedmiotów na II, III i IV etapie edukacyjnym. Materiały metodyczne zawarte w pakiecie są zgodne z 

http://www.ore.edu.pl/s/313
http://www.ore.edu.pl/s/313
http://www.ore.edu.pl/s/146
http://www.ore.edu.pl/s/146
http://www.ore.edu.pl/s/146
http://www.ore.edu.pl/s/267
http://www.ore.edu.pl/s/267
http://www.ore.edu.pl/s/117
http://www.ore.edu.pl/s/117
http://www.ore.edu.pl/s/117
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obowiązującą podstawą programową. Pakiet składa się z trzech części odpowiadających poszczególnym 

etapom kształcenia. W jego skład wchodzi 20 scenariuszy zajęć wraz z potrzebnymi do ich realizacji 

załącznikami i arkuszami pracy. Przed każdym z nich umieszczone jest krótkie wprowadzenie teoretyczne 

do realizowanego tematu oraz polecana literatura. W główkach tabel poszczególnych scenariuszy znajduje 

się informacja dotycząca etapu kształcenia i przedmiotu, w ramach którego może być on realizowany.  

b) Scenariusze zajęć dla nauczycieli z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w 

praktyce szkolnej takich, jak: ocena ryzyka, podejmowanie decyzji, nawiązywania pozytywnych kontaktów 

interpersonalnych i in.   

» Materiały dostępne na stronie Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole   

  

 

  

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ  SKIEROWANE DO KADRY 

PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW i RODZICÓW  
  

  

1. Profilaktyka  

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczone informacje o programach oraz materiały z 

zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

» Więcej informacji na stronie MEN  

  

2. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”   

Rządowy program na lata 2008–2013– opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z 

potrzebą wsparcia szkół i placówek w rozwiązywaniu problemu agresji i przemocy. Program zakłada 

doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców oraz kształtowanie umiejętności 

społecznych i emocjonalnych uczniów. Ma również na celu wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły, 

budowanie pozytywnego klimatu społecznego oraz właściwych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielem. W 

programie realizowane są m.in. działania w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu bezpieczeństwa w szkole. Informacje o konkursach są umieszczane na stronie MEN w zakładce 

Zadania publiczne, np. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „ŻyjMy z Pasją". W ramach 

programu ogłaszane są konkursy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

W bieżącym roku został przeprowadzony konkurs na programy wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia 

dzieci i młodzieży. Celem kolejnych edycji konkursu jest wsparcie nowych programów wyróżniających się 

nowatorstwem, oryginalnością, ukierunkowanych na odkrywanie i rozwijanie w uczniach talentów, szczególnie 
artystycznych i naukowych oraz rozwijanie sieci współpracy w środowisku lokalnym w tym zakresie.   

» Więcej informacji na stronie MEN  

  

3. „Profilaktyka a Ty/Edukacja” (PaT/E)  program realizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw 

Wewnętrznych (MSW) i Komendą Główną Policji (KGP). W ramach programu rządowego MSW „Razem 

bezpieczniej” policja od 6 lat prowadzi program „Profilaktyka a Ty” (PaT), który objął ponad 80 tysięcy osób 

w całym kraju. Adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców. W każde wakacje 

odbywa się pięciodniowa akcja edukacyjno-artystyczna społeczności programu PaT pod nazwą Przystanek 

http://www.ore.edu.pl/s/314
http://www.ore.edu.pl/s/314
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2264&Itemid=1
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2264&Itemid=1
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2264&Itemid=1
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=93
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=93
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2264&Itemid=1
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2264&Itemid=1
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2264&Itemid=1
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PaT. Od dwóch lat, z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, prowadzone jest nowe działanie PaT/E 

(edukacja), które do obecnego programu PaT dodaje szkolenie animatorów/nauczycieli. Program PaT/E 

należy do strategii profilaktycznych aktywizujących młodzież na rzecz własnego rozwoju i pomocy 

rówieśnikom, którzy przejawiają zachowania problemowe. W ramach Programu PaT/E zostali przeszkoleni 

animatorzy, wśród których znaleźli się pedagodzy szkolni, nauczyciele przedmiotu, psychologowie, 

katecheci, policjanci, instruktorzy placówek kultury, a także placówek wychowania pozaszkolnego. W 
realizację programu zaangażowały się samorządy oraz młodzieżowy wolontariat   

» Więcej informacji na stronach internetowych Programu Profilaktyka a Ty oraz Pat/E  

  

http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/16/44/Program_Profilaktyka_a_Ty.html
http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/16/44/Program_Profilaktyka_a_Ty.html
http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/16/44/Program_Profilaktyka_a_Ty.html
http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/16/44/Program_Profilaktyka_a_Ty.html
http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/16/44/Program_Profilaktyka_a_Ty.html
http://www.policja.pl/portal/pol/1/72727/Gala_finalowa_projektu_pilotazowego_PatE.html?search=14899
http://www.policja.pl/portal/pol/1/72727/Gala_finalowa_projektu_pilotazowego_PatE.html?search=14899
http://www.policja.pl/portal/pol/1/72727/Gala_finalowa_projektu_pilotazowego_PatE.html?search=14899

