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Konferencja  

„Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i placówki - diagnoza, 

budowa, aspekty praktyczne” 

 

Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, sala Rady Wydziału 1.4,  
ul. Bankowa 11b, Katowice. 

 

PROGRAM KONFERENCJI 
 

09.45 – 10.15  rejestracja uczestników, kawa 

 

10.15 – 11.45 - "Sposób konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie 

z modelem wypracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji".  

 

Prezentacja dotyczyć będzie procedury opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją odzwierciedla ona najważniejsze aspekty wychowania i profilaktyki w 

środowisku szkolnym a sam program stanowić będzie narzędzie regulujące działania wychowawcze i 

profilaktyczne w środowisku szkolnym. Omówione zostaną kluczowe warunki, które muszą być spełnione 

aby osiągnąć cel procesu, a także pięć etapów procedury opracowywania. 

 

11.45 – 12.00  przerwa kawowa 

 

12.00 – 13.30 - "Diagnoza potrzeb ucznia i diagnoza pracy szkoły - aspekty praktyczne"  

 

Prezentacja dotyczyć będzie miejsca diagnozy z w całym procesie konstruowania programu 

wychowawczo-profilaktycznego, wyjaśnienia istotny, jej metod i sposobu prowadzenia, a także omówienia 

standardów ewaluacyjnych, niezbędnych do uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji. Proponowany 

model uwzględnia zmiany dotyczące wychowania i profilaktyki w szkole wynikające z przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 

13.30 – 14.00 obiad  

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu. 
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PRELEGENT 
 

dr Wiesław Poleszak  

 

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i 

Psychologii w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; trener Instytutu Konsultantów Europejskich i 

Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę”; wykładowca i trener w ramach studiów 

podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS). 

Trener edukator w zakresie organizowania profilaktyki środowiskowej, autor kilkudziesięciu publikacji z 

zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji 

wychowawczej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim. Autor 

koncepcji i realizator Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS i Akademickiego Centrum Wsparcia 

Rówieśniczego WSEI gdzie realizowana jest idea rówieśniczej pomocy studenckiej.  

Na zlecenie MEN prowadził szkolenia z zakresu tworzenia Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego 

Programu Wychowania, budowania zespołów interdyscyplinarnych oraz profilaktyki i wsparcia ucznia 

zdolnego. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy tworzeniu standardów nowego programu 

wychowawczo-profilaktycznego dla szkół.  
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