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 „Ogólnopolski Kongres Wychowania i Profilaktyki Szkolnej”. 
 

Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa. 
 

PROGRAM KONGRESU 
 

9.30 – 10.00 rejestracja uczestników, kawa 

 

10.00 – 11.00 Co obecnie jest ważne w profilaktyce szkolnej? – Prof. UAM, dr hab. 

Jacek Pyżalski 

 

Wystąpienie dotyczyć będzie wybranych wyników badań związanych z problemami na 

które ma odpowiadać profilaktyka. Zostaną one zestawione z rzeczywiści prowadzonymi 

działaniami. Przyjrzymy się także wybranym badaniom dotyczącym potrzeb młodych ludzi 

w zakresie metodyki działań profilaktycznych – wskażemy tutaj czynniki sukcesu takich 

działań, które warto uwzględnić w aktywnościach szkół. 

 

11.00 – 11.10 przerwa kawowa 

 

11.10 – 12.40 – Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza - o czym często zapominamy? 

– prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski.  

 

Podczas wykładu przeanalizowane zostaną te ustalenia dotyczące przemocy i 

cyberprzemocy rówieśniczej, które są często pomijane jako podstawa planowania i 

wdrażania działań profilaktycznych. Przeanalizujemy tu także cechy wspólne tych polskich 

i zagranicznych programów, który okazały się być skuteczne zarówno w przypadku 

redukcji rówieśniczej przemocy tradycyjnej jak i elektronicznej. 

 

12.40 – 13.00 - przerwa kawowa 

 

13.00 – 14.30 „Wprowadzenie do istoty ewaluacji – proces oceny skuteczności 

działań wychowawczych i profilaktycznych". – dr Monika Baryła – Matejczuk, dr 

Wiesław Poleszak  

 

Zaprezentowane zostaną podstawowe informacje związane z prowadzeniem ewaluacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, odniesione do standardów ewaluacji. Kolejno omówione 
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zostaną rodzaje ewaluacji: celu, wyniku, procesu działań wychowawczych i profilaktycznych ze 

zwróceniem uwagi na zasadność i wybór określonego rodzaju.  Przedstawiona zostanie procedura 

12 kroków, pozwalająca w sposób logiczny usystematyzować planowane działania ewaluacyjne. 
 

14.30 – 15.30 obiad  
 

15.30 – 17.00 „Pomiar w ewaluacji - dobór i zastosowanie metod i narzędzi 

diagnostycznych i ewaluacyjnych". – dr Monika Baryła – Matejczuk, dr Wiesław 

Poleszak 

 

Druga część wystąpienia koncentrować się będzie na sposobach pomiaru skuteczności 

realizowanych działań. Zaprezentowane zostaną rodzaje metod ewaluacyjnych i przykładowe 

narzędzia pomiaru. Kolejno omówione zostaną zasady prowadzenia badań, zbierania danych i ich 

analiza, a następnie wykorzystanie informacji płynących z ewaluacji do modyfikacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły.   
 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu. 

** Uczestnicy kongresu otrzymają materiały szkoleniowe, narzędzia ułatwiające przeprowadzenie ewaluacji 

programu wychowawczo-profilaktycznego oraz książkę autorstwa prof. Jacka Pyżalskiego „Agresja 

elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”. 

 

PRELEGENCI 
 

Prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogi-

ki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - UŁ, 2002). Profesor Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w 

Poznaniu) oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji 

Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i 

trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji 

Medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, 

komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.  

Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród 

dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projek-

tów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, 

Dragon Fly, ROBUSD). Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Europejskiej Fundacji Nauki COST IS 

0801 [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbully-

ing: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational 
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settings oraz aktualnie - COST IS 1210 Appearance Matters. Trener i wykładowca na wielu konferencjach I 

szkoleniach – stały gość/wykładowca na Kongresach Zarządzania Oświatą organizowanych przez Ogólno-

polskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.   

 

dr Wiesław Poleszak - Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na 

wydziale Pedagogiki i Psychologii WSEI 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). Wraz z prof. dr hab. Zbigniewem Ga-

siem autor publikacji, „Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły” 

wydanej w 2017 roku na zlecenie rządowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.  

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

kresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wycho-

wawczej 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 zdol-

nego. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy tworzeniu standardów nowego programu wycho-

wawczo-profilaktycznego dla szkół. 

 

dr Monika Baryła-Matejczuk - Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicz-

nej Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu konstruowania szkol-

nych programów profilaktyki (m.in. „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem 

szkoły” opracowanie na zlecenie ORE), prac z zakresu psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, oso-

bowościowego i profesjonalnego funkcjonowania nauczycieli. Członek zespołu Prof. dr hab. Zbigniewa Ga-

sia, który współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy opracowywaniu standardów nowego progra-

mu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół i placówek oświatowych.  Trener i psychoedukator Ośrodka 

Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trener kompetencji zawodowych (Compe-

tence and talent assessment in SMEs), trener z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analo-

gies”. Przygotowuje i realizuje krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i wdrożeniowe. Współpracuje z 

Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Diagnozy i Terapii. Autorka scenariusza profilaktycznej, interneto-

wej gry decyzyjnej mającej na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci (Cybro - Interactive Ha-

teOver Game). 
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