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Szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów i psychologów  

 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w 

czasie nauczania zdalnego.  

 

17 września 2020 r., godz. 12.00 – 14.00  

 

Szkolenie online – webinarium 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

 

I. Co ewaluujemy? – cel i istota programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

podstawy prawne. Przykładowy model konstrukcji wraz z przykładami. 

 

II. Czym jest ewaluacja? – cel, rozumienie ewaluacji. Dostosowanie rodzaju 

ewaluacji do specyfiki programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i specyfiki 

oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. Podstawowe kroki działań prowadzące 

do skutecznego przeprowadzenia ewaluacji. 

 

III. Jak realizować zadania szkoły w czasie zdalnego nauczania? – warunki 

diagnozy, potrzebne narzędzia, specyfika badań oraz przygotowanie raportu, 

wyzwania zdalnego kształcenia. 

 

IV.  Sesja pytań i odpowiedzi. 
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PRELEGENCI 
 

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 Gasiem 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 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 ORE przy 

tworzeniu standardów nowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół.  

 

DR MONIKA BARYŁA – MATEJCZUK 

 

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki 

i Psychologii WSEI w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu konstruowania szkolnych programów 

profilaktyki (m.in. „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły” 

opracowanie na zlecenie ORE), prac z zakresu psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, 

osobowościowego i profesjonalnego funkcjonowania nauczycieli.  Członek zespołu Prof. dr hab. 

Zbigniewa Gasia, który współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy opracowywaniu 

standardów nowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół i placówek oświato-wych. 

Trener i psychoedukator Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, 

tre-ner 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 

profilaktycz-nej, internetowej gry decyzyjnej mającej na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w 

sieci (Cybro - Interactive HateOver Game). 
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