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Konferencja 
 „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki”.   
sala konferencyjna w Hotelu Piast ul. Piłsudskiego 98 (naprzeciw dworca PKP Wrocław Główny). 

30 sierpnia 2018r. 
 

PROGRAM KONFERENCJI 
 

10.00 – 10.30 rejestracja uczestników, kawa 

 

10.30 – 12.00 „Wprowadzenie do istoty ewaluacji – proces oceny skuteczności 

działań wychowawczych i profilaktycznych".  

 

Zaprezentowane zostaną podstawowe informacje związane z prowadzeniem ewaluacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, odniesione do standardów ewaluacji. Kolejno omówione 

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. 

 

12.00 – 12.15 przerwa kawowa 

 

12.15 – 13.45 „Pomiar w ewaluacji - dobór i zastosowanie metod i narzędzi 

diagnostycznych i ewaluacyjnych".  

 

Druga część szkolenia 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.   

 

13.45 – 14.15 obiad  

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu. 
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PRELEGENT 
 

dr Monika Baryła-Matejczuk 

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psy-

chologii WSEI w Lublinie. 

Autorka publikacji z zakresu konstruowania szkolnych programów profilaktyki (m.in. „Konstruowanie szkol-

nego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły” opracowanie na zlecenie ORE), prac z zakresu 

psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, osobowościowego i profesjonalnego funkcjonowania nauczy-

cieli. 

Członek zespołu Prof. dr hab. Zbigniewa Gasia, który współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy 

opracowywaniu standardów nowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół i placówek oświa-

towych. 

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 scenariusza profilak-

tycznej, internetowej gry decyzyjnej mającej na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci (Cybro - 

Interactive HateOver Game). 
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