
Program 
 IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej 

profilaktyce”, pod tytułem: 
STANDARDY W PROFILAKTYCE SPOŁECZNEJ 

9 czerwca 2017 roku 
w Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26 

Aula im. Grzegorza Piramowicza !
9.00 - 9.30  rejestracja uczestników konferencji 
9.30 - 9.40  rozpoczęcie konferencji, dr Krzysztof Biel, dr Karolina Kmiecik - Jusięga  !
9.40 - 10.00  Prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik, O potrzebie uspołecznienia sytemu   
 profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. !
10.00 - 10.20 Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, Standardy wychowawcze    
 współczesnej szkoły. Spór o istotę wychowania instytucjonalnego. !
10.20 - 10.40 Prof. dr hab. Anna Fidelus, Relacyjny model profilaktyki w środowisku   
 lokalnym – założenia, uwarunkowania i praktyczne rozwiązania.  !
10.40 - 11.10 przerwa kawowa !
11.10 - 11.30 Prof. dr hab. Maria Deptuła, Wybrane problemy projektowania i ewaluacji   
 oddziaływań profilaktycznych. !
11.30 - 11.50 Prof. zw. dr hab. Mirosław Kowalski, Profilaktyka społeczna jako    
 ograniczenie wolności podmiotu (perspektywa edukacyjna). !
11.50 - 12.10 Dr Wioletta Junik, Współpraca pomiędzy szkołą a środowiskiem naukowym  
  w zakresie projektowania i realizacji programu profilaktycznego szkoły. !
12.10 - 12.30 Dr Krzysztof Biel, Standardy profilaktyki zachowań ryzykownych    
 związanych z przemocą seksualną. !
12.30 - 12.50 Dr Justyna Kusztal, Standardy prawne w profilaktyce społecznej. !
12.50 - 13.10 Dr Agnieszka Barczykowska, Dr hab. M. Muskała, Profilaktyka systemowa  
 zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii. !
13.10 - 14.00 przerwa obiadowa 
14.00 - 16.00 panel naukowy oraz sesje warsztatowe 
16.00 - 17.00 zakończenie konferencji 



PANEL NAUKOWY, sala 404, prowadzenie: Prof. dr hab. Klaudia Węc 
14.00 - 14.15 Dr Adrianna Sarnat-Ciastko, Ewaluacja projektu "Wychować człowieka   
 mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem 
 metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” - 
 założenia, realizacja, wyzwania.  
14.15 - 14.30 Dr Joanna Frankowiak, „(Nie)kompletnie ubrani” - głos w sprawie znaczenia  
 kompleksowości kształcenia nauczycieli i pedagogów w kontekście działań     
 profilaktycznych szkoły. 
14.30 - 14.45 Dr Łucja  Reczek-Zymróz, Profilaktyka - obszar współpracy szkoły    
 podstawowej z rodzicami na podstawie badań przeprowadzonych na terenie Polski i Węgier. 
14.45 - 15.00 Dr Agnieszka Olechowska, Tworzenie kultury różnorodności w szkole formą  
 społecznej profilaktyki. 
15.15 - 15.30 Mgr Anna Goch-Murzyniec, Założenia ideowe zawarte w programach   
 wychowawczych ewangelicznych placówek oświatowych powstałych w Polsce po roku  
 1990. 
15.30 - 15.45 Mgr Joanna Sztuka, Standardy w profilaktyce penitencjarnej 
15.45 - 16.00 Mgr Dariusz Łuczak, Profilaktyka zachowań suicydalnych. !
1. WARSZTAT, aula im. G. Piramowicza. 
Prowadzenie: Dorota Macander, kierownik wydziały Wychowania i Profilaktyki Ośrodka 
Rozwoju Edukacji : System rekomendacji i oceny programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego – jego użyteczność w praktyce szkolnej. 
Liczba uczestników – 20 osób. 
Metody: mini wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenie w zespołach (4-5 os.) 
Pomoce dydaktyczne (dystrybucja w ramach środków własnych – po 20 szt.): 

• Publikacja pt.: Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień  
• ulotki programów: „Szkolna interwencja profilaktyczna” i „Unplugged” 
• karty pracy !

2. WARSZTAT, sala 409. 
Prowadzenie: Adam Chrapisiński, Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w 
Krakowie: Standardy współpracy między szkołami a instytucjami wspierającymi działalność 
profilaktyczną na przykładzie działań MCPU w Krakowie. 
Liczba uczestników – 20 osób. 
Metody: mini wykład, dyskusja, prezentacja działań i projektów realizowanych przez MCPU. !
16.00 - 17.00 dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji, dr Karolina Kmiecik -  
  Jusięga !

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.  
Uczestników biernych zapraszamy na przerwę kawową, natomiast nie zapewniamy obiadu.  

Na życzenie wystawiamy zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w konferencji naukowej oraz warsztatach.  
Nie zwracamy kosztów podróży. 


