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   Program V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  
  z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”, pod tytułem:  
  TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 

      27-28 września 2018 roku 
           w Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26 

    Aula im. Grzegorza Piramowicza !!!
27.09.2018, czwartek !!

10.00 - 10.30  rejestracja uczestników konferencji 
10.30 - 11.00 otwarcie konferencji, Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr Krzysztof Biel SJ. !
11.00 - 12.30 - panel naukowy, Przewodniczący: Dr Krzysztof Biel  

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, UAM Poznań, Pedagogiczny wymiar kurateli sądowej. 
Prof. dr hab. Marek Konopczyński, UWB Białystok, Socjalizacja, wychowanie, profilaktyka – 
problemy definicyjne. 
Prof. nadzw. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, UO Opole, „Głos wołającego na puszczy"  

   w "Sali samobójców", czyli sytuacje krytyczne w przestrzeni społecznego funkcjonowania dzieci  
   i młodzieży. 

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Bernasiewicz, UŚ Katowice, Włączanie się szkoły w profilaktykę 
zaburzeń zachowania - propozycje własne. !

12.30 - 13.00  - przerwa !
13.00 - 14.30 - panel naukowy, Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. Maciej Bernasiewicz 

Dr Krzysztof Biel, AIK, Główne zasady konstruowania programów profilaktycznych dla 
młodzieży niedostosowanej społecznie. 
Dr Jolanta Frankowiak, UWM Olsztyn, Seksting jako przejaw nowych zachowań ryzykownych -  

   w poszukiwaniu rozwiązań o charakterze profilaktycznym. 
Dr Ewa Sowa-Behtane, AIK, Profilaktyka dyskryminacji, uprzedzeń, nietolerancji, 
stereotypizacji, ksenofobii, rasizmu i etnocentryzmu. 
Mgr Aneta Sroka – Bednarska i St. Szer. Paweł Szwedzki, Areszt Śledczy w Kielcach, 
Odpowiedzialne rodzicielstwo drogą do integracji i spójności rodziny. 



Mgr Anna Ferek, Kurator zawodowy III Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, 
Rola kuratora w profilaktyce zapobiegania niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży  

  w środowisku otwartym. 
Beata Starzyk, Starszy kurator Zespołu Kuratorów Rodzinnych Sądu Rejonowego w Nowym 
Sączu, Ośrodek Kuratorski szansą na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym. !!

14.30 - 15.30 - przerwa obiadowa !!
15.30 - 17.00 sesje warsztatowe -  Profilaktyka wskazująca, interwencja i prewencja !
1. Warsztaty dla pedagogów, nauczycieli i psychologów pracujących z dziećmi rodziców 

odbywających karę pozbawienia wolności, Ukryty wyrok - praca z dzieckiem, którego rodzic 
odbywa kare pozbawienia wolności, mgr E. Startek, Stowarzyszenie PROBACJA, AIK. !

2. Warsztaty dla pedagogów, nauczycieli i psychologów, Wykluczenie edukacyjne dzieci ulicy  
      w polskich szkołach: diagnoza i reintegracja z systemem szkolnym, dr Barbara Adamczyk, AIK !
3. Warsztaty diagnostyczne - Conners 3, diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących -

 analiza profilowa i indywidualna, specyfika problemów dziecka., dr Edyta Laurman-Jarząbek, 
AIK ! !!!!

28.09.2018, piątek !
10.00 - 11.30 - panel naukowy, Przewodniczący: Dr Krzysztof Biel 

Prof. dr hab. Anna Zawada, ATH Bielsko-Biała, Pomoc w społecznej readaptacji osobom 
uzależnionym od środków psychoaktywnych.  
Prof. nadzw. dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk, UAM Poznań, Kompetencje profilaktyków 
szkolnych. 
Dr hab. Małgorzata Michel, UJ Kraków, Strategia alternatyw i wzmacnianie czynników 
chroniących w profilaktyce zachowań ryzykownych w kontekście pedagogii Stanisława 
Jedlewskiego. Echa tradycji w podejściu kreatywnym a radykalizacja zachowań młodzieży. 
Dr hab. Bogdan Stańkowski i dr Edyta Pindel, AIK, Praca salezjańska z młodzieżą 
niedostosowaną społecznie widziana przez pryzmat paradygmatycznych podstaw współczesnej 
resocjalizacji. !

12.00 - 12.30 - przerwa !!!



!
12.30 - 14.00 - panel naukowy, Przewodnicząca: Dr hab. Małgorzata Michel 

Dr Małgorzata Dubis, WSEI Lublin, Adekwatność działań nauczycieli-wychowawców w obszarze 
profilaktyki w szkole -do rzeczywistych oczekiwań uczniów. 
Dr Blanka Poćwiardowska, UKW Bydgoszcz, Profilaktyczny wymiar wspomagania rozwoju 
funkcji wykonawczych dzieci w wieku przedszkolnym. 
Dr Agnieszka Pisarska, IPiN Warszawa, Bariery związane z upowszechnianiem programów 
rekomendowanych. 
Dr Małgorzata Trojańska, UP Kraków, Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego  

   w przestrzeni edukacyjnej. 
Dr Marian Piekarski, Politechnika Krakowska, Profilaktyczne wymiary zawodoznawstwa w ujęciu 
pedagogiki pracy. 
Dr Estera Twardowska-Staszek, AIK, Prof. Izabela Zych, Uniwersytet w Kordobie, Hiszpania, 
Bullying wśród uczniów szkół polskich - analiza zjawiska i implikacje dla oddziaływań 
profilaktycznych. 
Dr Karolina Kmiecik-Jusięga, AIK, Profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym - stare 
problemy i nowe wyzwania. !

14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa !
15.00 - 16.30 - sesja warsztatowa - Profilaktyka uniwersalna i selektywna !
1. Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, Budowanie i realizacja efektywnego 

programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole, mgr Dorota Macander, kierownik Wydziału 
Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju i Edukacji. !

2. Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, Rekomendowany program „Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców” jako wsparcie dla efektywnej współpracy nauczycieli z rodzicami, 
mgr Jolanta Basista, trenerka, realizatorka i współtwórczyni programu „SRiW”. !

3. Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, Bądźmy poszukiwaczami autorytetu - 
ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna jako wsparcie szkolnych programów 
wychowawczo-profilaktycznych, mgr Tomasz Gubała, twórca programu profilaktycznego 
„CUDER”, Prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”. !

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 


