Konferencja

„Wychowanie a profilaktyka. Jak skutecznie wzmocnić wychowawczą misję
szkoły?”
Sala konferencyjna w biurowcu Ataner–Delta, ul. Towarowa 35 (obok dworca PKP Poznań Główny).

PROGRAM KONFERENCJI
10.00 – 10.15 rejestracja uczestników, kawa
10.15 – 11.45 - " Wychowanie a profilaktyka. Jak skutecznie wzmocnić wychowawczą
misję szkoły?" – cześć pierwsza.
Warsztat z elementami wykładu, którego celem jest wyposażenie w praktyczne umiejętności radzenia sobie
w sytuacji kontaktu z rodzicem.
Profilaktyka na rzecz rodziny: praca z trudnym rodzicem.
1. Źródła oporu rodziców
2. Metody i techniki radzenia sobie z oporem
3. Elementy budujące długoterminową współpracę
4. Metody pracy indywidualnej i grupowej – jak prowadzić zebrania klasowe z rodzicami w sposób
komfortowy i skuteczny.

11.45 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 13.30 - " Wychowanie a profilaktyka. Jak skutecznie wzmocnić wychowawczą
misję szkoły?" – część druga.
Celem zajęć jest nauczenie się szybkiego i skutecznego sposobu wywołania i utrzymania zmiany w
zachowaniu ucznia.
Podnoszenie skuteczności działań profilaktycznych: metodyka prowadzenia Interwencji wychowawczej.
1.
Identyfikacja źródeł zachowań problemowych
2.
Przyczyny zachowań dysfunkcjonalnych dzieci i młodzieży
3.
Kroki interwencji wychowawczej
4.
Metodyka prowadzenia interwencji wychowawczej
5.
Pozyskiwanie współpracowników w celu utrzymania zmiany

13.30 – 14.00 obiad
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.
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PRELEGENCI
dr Monika Baryła-Matejczuk
Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i
Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Trener i psychoedukator Ośrodka Rozwoju
Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trener kompetencji zawodowych (Competence and
talent assessment in SMEs), trener z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”.
Przygotowuje i realizuje krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i wdrożeniowe. Współpracuje z
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Diagnozy i Terapii. Autorka publikacji z zakresu konstruowania
szkolnych programów profilaktyki (m.in. Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym
zadaniem szkoły na zlecenie ORE), prac z zakresu psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej,
konstruowania szkolnych programów wychowawczych, osobowościowego i profesjonalnego
funkcjonowania. Autorka scenariusza profilaktycznej, internetowej gry decyzyjnej mającej na celu
przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci (Cybro - Interactive HateOver Game). Współpracuje z
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy tworzeniu standardów nowego programu wychowawczoprofilaktycznego dla szkół.
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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