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Szanowni Państwo,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie wraz z Instytutem Pedagogiki
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pracownią Diagnoz Pedagogicznych, będący patronem
wydarzenia, zaprasza w dniu 22 września 2020 r. w godz. 11-13 na Seminarium pt.
„Człowiek@społeczny – wielowymiarowe aspekty diagnozowania relacji społecznych dzieci
i młodzieży”. 



Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem narzędzi transmisji danych;
możliwe jest również uczestnictwo w siedzibie Poradni przy ulicy Siewnej 23D w Krakowie
(liczba miejsc ograniczona).



Seminarium adresowane jest do pedagogów oraz psychologów, zajmujących się diagnozą
psychoedukacyjną dzieci i młodzieży w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,
Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej oraz dyrektorów i wychowawców
placówek opiekuńczo-wychowawczych. 



Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikat, potwierdzający udział.



Na kolejnych stronach znajdą Państwo plan seminarium.



Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację elektroniczną pod adresem:
poradnia2krakow@gmail.com do dnia 18 września 2020 r.



Prosimy o podanie: imienia i nazwiska, miejsca pracy, telefonu oraz wskazanie formuły
uczestnictwa (zdalnie/stacjonarnie). Osoby chcące uczestniczyć zdalnie, otrzymają w
odpowiedzi dedykowany link do wydarzenia.



Serdecznie zapraszamy. 


11.00 - 11.10

PLAN SEMINARIUM
Powitanie gości

mgr Małgorzata Słomka

Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie

Część I - Wyzwania diagnozy w obliczu
współczesności
11.10 - 11.30

Wyzwania współczesnego świata w kontekście
funkcjonowania społecznego
dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Autor przedstawia wyzwania współczesności odwołując się do praktyki Janusza Korczaka
ujmowanej z perspektywy filozofii dialogu. Punktem skupienia referatu jest analiza leczniczych
rozmów „starego doktora”, który troszczył się przede wszystkim o to, aby nadać znaczenie
każdej opinii, a tym samym umożliwiać poznawanie rzeczywistości z wielu uzupełniających się
perspektyw. Dążenie do możliwie pełnego rozpoznawania danej sytuacji, powiązane z próbami
przekraczania myślenia schematycznego stawało się źródłem nadziei – uczucia dającego
współrozmówcy siłę, aby podjąć działania ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb życiowych,
zmianę niekorzystnego stanu rzeczy lub poprawę subiektywnie definiowanej jakości życia.
Przestrzeń rozmowy, którą w swoich działaniach pedagogicznych współtworzył Korczak wraz
ze swoimi wychowankami – przepełniona respektem wobec każdego głosu, wydobywająca 
i wzmacniająca indywidualną plastyczność myślenia o sobie i otoczeniu oraz wzbudzająca
nadzieję – była metodą pracy nad uwalnianiem potencjału i gotowości do samodzielnego życia
pomimo wcześniejszych głęboko niekorzystnych i raniących doświadczeń ze strony innych. Ten
walor korczakowskiej praktyki jest cenną inspiracją dla współcześnie stosowanych podejść 
w praktyce terapeutycznej, które opisujemy jako empowerment, resilience, hope, recovery, ale
również źródłem nadziei na wypracowywanie strategii adaptacyjnych, będących odpowiedzią
na złożone sytuacje kryzysowe wpisane w codzienność funkcjonowania w świecie społecznym.

11.30 - 11.50

Trudności w diagnozowniu - aspekty praktyczne oceny
prof. dr hab. Ewa Wysocka
Uniwersytet Śląski

Postawienie trafnej diagnozy, będącej podstawą budowania skutecznych i efektywnych
programów wsparcia rozwoju osoby, wymaga zainteresowania się, identyfikacji, opisu 
i wyjaśnienia nie tylko samego problemu i jego podłoża, ale wiąże się z całościowym
podejściem do człowieka doświadczającego różnych sytuacji problemowych i różnie sobie 
z nimi radzącego. W naukach społecznych, ale także w praktyce diagnozowania
psychopedagogicznego, dominuje model patogenetyczny, w którym zakłada się koncentrację
na problemie i jego kontekście w ujęciu negatywnym. Traci się wówczas z pola widzenia osobę
i cały złożony kontekst społeczno-środowiskowy jej rozwoju, w którym występują nie tylko
deficyty (diagnoza negatywna), ale można też zidentyfikować mocne strony (diagnoza
pozytywna). W wystąpieniu autorka dokonuje próby odpowiedzi na pytania: dlaczego
diagnoza pozytywna jest niezbędna, jakie może pełnić funkcje, jakie są konsekwencje jej braku
oraz jakie ma to znaczenie dla procesu diagnozy i działania wspierającego rozwój osoby.


Część II - Czy można diagnozować trafniej i
rzetelniej? Nowe narzędzie do diagnozy

ż

funkcjonowania społecznego dzieci i młodzie y
11.50 - 12.00

Diagnoza mocnych i słabych stron funkcjonowania
społecznego uczniów klas 4-8
dr Barbara Ostafińska-Molik
Uniwersytet Jagielloński
Testy mają swój zakres diagnostyczny. Ramy, które pozwalają na wyznaczenie granicy pomiaru
definiowane są teorią, która leży u podstaw każdego narzędzia diagnostycznego. Teoria musi
zaś zostać skonceptualizowana i zoperacjonalizowana, pozwalając tworzyć banki
pytań/itemów, będących podstawową składową testów. 

Celem wystąpienia jest omówienia założeń teoretycznych leżących u podstaw konstrukcji
innowacyjnego wielowymiarowego narzędzia (Baterii Kwestionariuszy do Oceny
Funkcjonowania Społecznego), pozwalającego na określenie mocnych i słabych stron
funkcjonowania - tak indywidualnego jak i społecznego, ucznia szkoły podstawowej. 



12.00 - 12.10

Trafność i rzetelność testu do badania funkcjonowania
społecznego
dr hab. Paweł Grygiel
Uniwersytet Jagielloński

3

12.10 - 12. 0

Pomiar w psychologii czy pedagogice służy do badania tego, czego w zasadzie nie widzimy
bezpośrednio. Dobre narzędzie diagnostyczne to takie, które pozwala na precyzyjne
zmierzenie tego, co powinno być mierzone, a do czego często mamy tylko pośredni dostęp
(poprzez wskaźniki). 

Wystąpienie ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie trafności i rzetelności pomiaru.
Odpowie na pytania: czy narzędzie do samoopisu funkcjonowania społecznego jest przydatne
praktykom? Czy zbliży ono do trafnego i rzetelnego poznania mocnych i słabych stron ucznia?



Innowacyjny sposób prowadzenia badania i analizy
wyniku pomiaru
mgr Marek Robel
Dyrektor ds. Cyfryzacji Narzędzi Diagnostycznych - Diagmatic
Cyfryzacja życia społecznego staje się wszechobecnym zjawiskiem naszej codzienności, ludzie
z coraz większą otwartością akceptują i adaptują się do nowoczesnych technologii, doceniając
ich użyteczność i wpływ na poprawę komfortu życia i pracy. Diagmatic wraz grupą naukowców
opracował wysokiej klasy, innowacyjne narzędzia do diagnozy motywacji do działania i
funkcjonowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. Narzędzia udostępniane są w wersji
elektronicznej, proces badania i analizy wyników jest automatyczny, co istotnie skraca proces
diagnozy, poprawia jego dokładność oraz wzmacnia właściwą interpretację, poprzez
zastosowanie zaawansowanych metod psychometrycznych. W trakcie wystąpienia
zaprezentowany zostanie innowacyjny sposób realizacji badania, prezentowania wyników
diagnozy oraz ich interpretacji.
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12. 0 - 1 .00

Dyskusja

