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Strategiczne zaangażowanie systemu edukacji jako podstawa kształtowania polityki i 

programów dotyczących zdrowia psychicznego w szkole – Timothy Lewis, Mark Weist 
 

Strategic Involvement of the Education System as the Base for School Mental Health Policy and 

Programs 

 

Keynote 

Will draw from experiences in the United States (U.S.), where there is increasing realization that 

youth in need of mental health services generally do not see them in traditional settings such as 

mental health centers.  This recognition has propelled a national movement toward providing mental 

health services to youth “where they are,” in the schools. Will provide background on expanded 

school mental health (SMH) developing rapidly in the U.S. and how these programs should be 

interconnected with related education initiatives such as for multi-tiered systems of support (MTSS), 

involving promotion/prevention at Tier 1, early intervention at Tier 2, and more intensive 

intervention at Tier 3. Key themes for effective SMH programs will be reviewed including quality 

assessment and improvement, well-functioning and inclusive teams, using data for decision making, 

conducting screening, and providing implementation support for evidence-based practices.  The 

importance of a community of practice approach will be emphasized as well as connecting work 

across multiple levels of scale including school buildings, districts, states, regions, and across nations.  

International experiences in SMH from the School Mental Health International Leadership Exchange 

(SMHILE) will be reviewed.  

Breakout 

This session will expand on themes presented during the keynote presentation to provide more 

detailed information on strategies for advancing SMH within a school district. Tools and evidence-

based approaches to assessment and intervention at each level of the MTSS will be reviewed. Key 

school-level and district-level approaches will be presented including the development of and work 

of a District-Community Leadership Team. Particular emphasis will be placed on how school, mental 

health, and other youth-serving system leaders can work together to advance effective SMH toward 

reduced barriers to learning and improved social, health, emotional, behavioral, and academic 

functioning in students, along with systems-wide impacts.   
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Teoria i praktyka wdrażania szkolnej profilaktyki uzależnień opartej na badaniach naukowych 

– Krzysztof Ostaszewski 
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Wspieranie dobrostanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego oraz zapobieganie 

zagrożeniom dla zdrowia: Podejmowanie wyzwania – Joyce K. Sebian 
 

Overview: (Briefly describe your presentation in 3-4 sentences)   

This presentation will provide participants with an understanding of the key concepts of prevention 

of mental, emotional and behavioral health challenges based upon the growing field of prevention 

science.  It will address the role of schools in promoting student well-being and the importance of 

school mental health as a public health issue.  Ms Sebian will speak to the work in states and in local 

school districts to implement quality, comprehensive school mental health systems and explore how 

positive mental health supports learning and success in school and in life.  

Participants will: 

 Learn key concepts of prevention of mental, emotional and behavioral health conditions and 

build their knowledge about school mental health as an important public health issue; 

 Explore highlights from US efforts to implement wide scale adoption of quality, 

comprehensive school mental health across the country; 

 Discuss the role of schools and the intersection between positive mental health and success 

in school.   

 Explore key messages for discussion in their local schools and communities that will help 

create momentum for this work.  

Workshop:  

 

This session will build upon the messages presented in the keynote and will engage participants in 

discussion about how they can apply evidence based prevention strategies and practices in their own 

settings to help 1) promote social/emotional learning, 2) foster positive mental health and wellbeing 

and 3) improve educational outcomes.  In the second part of the session, the group will learn about a 

mindfulness practices.  Participants will leave with information about the science of mindfulness and 

meditation, how they can be applied in the school setting and learn techniques for stress reduction 

and self-care.  Participants will leave with information and resources to review and share within their 

own schools and communities and reflect upon how they can engage colleagues “back home” in 

adoption of these and other prevention and wellness strategies.  
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Rola i zadania psychologa szkolnego w promowaniu zdrowia psychicznego w szkole - 

budowanie wewnętrznego bogactwa – Sally Baas 
 

Children around the world are faced with trauma, crisis, uncertainty and unrest sometimes within 

their own communities or even homes.  As teachers, school psychologists, school counselors, social 

workers, parents and others, we  help all children thrive and promote positive mental wellness.  

When a children struggles to be resilient and turns to negative and challenging behaviors as a way to 

communicate and connect their mental wellness and relationships may be significantly impacted. 

This can prevent effective parenting and teaching.   Often parents and educators feel disempowered 

to transform these students’ negative behaviors. Adults can even be drawn to negative punitive 

strategies due to this disempowerment and feeling helpless that anything they do will bring positive 

change.  Unfortunately, these negative strategies often make the situation worse leaving the child 

and adult relationship strained and sending a child the message “You are too much to handle.” The 

Nurtured Heart Approach® was created by Howard Glasser, a clinical psychologist, to build inner 

wealth in children through a curriculum for positive relationships that support adults relating to 

children in ways that guide them to use their intensity successfully and positively.  Children come to 

see their intensity as a path for greatness, not as a deficit or something to be feared.   

 

This relationship methodology is built on three stands; Absolute No - no relationship or energy when 

things are going wrong; Absolute Yes- create and celebrate in specific ways what is going right; and 

Absolute Clarity – have boundaries and clear expectations.  The approach is taught with stories that 

help adults remember the stands and how to apply the relationship methodology “in the moment.”  

It helps adults to see that children get so much connection and relationship when things are going 

wrong.  Rather than reacting adults learn to be proactive in creating a safe environment for learning.  

This safe environment is the catalyst for academic and behavioral growth.  

 

This empowering approach gives adults and children the tools to reframe every situation in creating 

positive interventions and supports in an agreed upon and common approach to discipline. It aligns 

also with the seven major components of Comprehensive School-wide Positive Behavior 

Interventions and Supports, including: a positive statement of purpose; a small number of positively 

stated expectations for all students and staff; procedures for teaching these expectations to 

students; a continuum of procedures for encouraging displays and maintenance of these 

expectations; a continuum of procedures for discouraging displays of rule violating behavior; and 
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procedures for monitoring and evaluation of the effectiveness of the discipline system on a regular 

and frequent basis. 

 

 

 The NHA® also aligns with the goals of positive psychology both in emotion, engagement, and 

positive relationships.  This training is an introduction to the approach and will provide participants 

with the tools to begin looking at relationships from a new perspective.  This upcoming evidence 

informed approach is gaining momentum due to the data coming from schools that are 

implementing it along with parents who are using it.  Come learn techniques that can be immediately 

applied from practicing school psychologist, professors, and trainer in the Nurtured Heart Approach,  

Abstract  

Children are faced with trauma, crisis, uncertainty, and unrest sometimes within their own 

communities or homes.  Let us help all children thrive and build their inner wealth.  Learn and 

practice an approach changing negative and challenging behaviors through a transformational 

process to impact students’ negative behaviors. This Nurtured Heart Approach® empowers and aligns 

with the goals of positive psychology in emotional engagement and positive relationships giving 

adults and children the tools to reframe every situation.   

Objectives: 

1. Participants will be introduced to the core methodologies of the Nurtured Heart Approach® 

to build inner 2ealth in all children and create a richer social-emotional environment. 

2. Participants will be able to explain the three stands of the Nurtured Heart Approach® and 

how stories help to recall and support these stands in real life application both in a home and 

educational setting.   

3. Participants will have an understanding of how the Nurtured Heart Approach® aligns with 

current research based practices in positive psychology and understand the current evidence 

based research in both the parent and school environment.   
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W stronę zmian dla ludzi - jednoczenie społeczności wokół spraw zdrowia psychicznego w 

szkole – Joanne Cashman, Mariola Rosser 
 

Keynote: School Mental Health – whose job is it? We know that many youth in schools are in need of 

mental health services and we see the value of providing these services in schools. Yet delivering 

school mental health services requires crossing many boundaries. Navigating the boundaries across 

systems, across disciplines, across roles and with the intended beneficiaries requires more than good 

intentions. In this keynote we will explore the technical and the adaptive approaches to better and 

more sustainable connections in support of school mental health.  

 

Workshop: Sometimes the most well researched strategies and widely held beliefs are not enough to 

initiate change.  One example is the need for school mental health. We have compelling research. 

We have committed advocates. What accounts for disconnect we see between the research and the 

implementation in practice? What might make a difference? Over 15 years, 50 national organizations 

came together to address common challenges through the IDEA Partnership at the National 

Association of State Directors of Special Education (NASDSE).  The lived experience of their members 

led to a focus on the human side of practice change and the creation of the National Community of 

Practice on School Behavioral Health. In this session we will explore Leading by Convening (LbC), a 

blueprint for authentic engagement written entirely by stakeholders and includes tools that are 

ready-to-use in your work.  
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Profilaktyka uzależnień behawioralnych i przemocy w szkole – Jacek Pyżalski 
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"Szkoła dobrego zdrowia" – model systematycznego i systemowego  – Peter Paulus 
 

 

The “good healthy school” – concept of systematic and systemic health promotion in education 

 

good healthy school 

 

The "good healthy school" - concept is the most innovative approach in school health promotion in 

Germany and also in the European  "Schools for Health in Europe"- (SHE) network. It sees health as 

an input and throughput factor for school quality development. Health is a fundament or a driver of 

education. The overall aim of health interventions is to support education output and -come. 

Therefore education promotion through health is the leading idea . The presentation will focus on 

the concept, will present  relevant indicators which help schools to identify how far they are on their 

way to a good healthy school ("School Check List").  The presentation also includes some empirical 

results and as an example also a school based program for mental health promotion and education in 

schools which is very successful in Germany. 
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Problemy i wyzwania profilaktyki na Białorusi – Lidia Łysiuk (Лідзія Глебаўна Лысюк), Ludmiła 

Kaczyna (Людміла Качына) 
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Alkohol jako czynnik ryzyka nowotworów układu pokarmowego - Mikołaj Porzak 
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Twój sukces to mój sukces - o niestandardowych działaniach profilaktycznych podejmowanych 

w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie - Ewa Weremczuk 
 

pedagogika sukcesu, kompetencje społeczne, tutoring,  animacja spoleczno-kulturalna  

Szkoła odnosząca sukcesy, to w naszej ocenie szkoła wspierająca rozwój osobowy ucznia. Działania 

ukierunkowane są na zwiększanie kompetencji społecznych wychowanków, animowanie ich do 

aktywności społeczno-kulturalnej. Uczeń traktowany jest indywidualnie, staramy się, aby wszyscy byli 

objęci tutoringiem szkolnym, który pozwala odwoływać się do szerszego zakresu zdolności. Ponad to, 

dzięki takiej metodzie pracy większa liczba uczniów ma szansę wykorzystywać swoje mocne strony i 

kompensować słabsze. Jesteśmy zwolennikami profilaktyki pozytywnej, w której ważne jest 

budowanie bezpiecznego środowiska, zapewniającego komfort emocjonalny wychowanków. Tym 

samym, pracujemy nad tym, aby zmniejszyć ryzyko kierowania się uczniów ku zachowaniom 

niewłaściwym.  Znaczącą rolę w inicjowaniu aktywności szkolnych i poza szkolnych uczniów odgrywa, 

prężnie funkcjonujący Samorząd Uczniowski. 
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Profilaktyka i terapia w kontekście konstruktu perspektywy czasowej - Maria Wojcieszek 
 

profilaktyka uniwersalna,  profilaktyka selektywna, terapia, perspektywa czasowa  

W przestrzeni społecznej (środowiska praktyków, eksperckie, realizowane projekty) dostrzegalne jest 

rozgraniczenie między bezpośrednimi oddziaływaniami profilaktycznymi oraz terapeutycznymi. Z 

jednej strony wytyczenie granicy uzasadnia odmienny profil obu działań, z drugiej jednak łatwo o 

utracenie z pola widzenia siostrzanej dziedziny. W analizie teoretycznej przedstawię profilaktykę i 

terapię w kontekście perspektywy czasowej. Pojęcie indywidualnej „perspektywy czasowej”, 

rozwijane m.in. przez Zimbardo i Stolarskiego, odnosi się do reprezentowania w psychice trzech 

zakresów czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a cennym elementem tej reprezentacji 

jest proporcja znaczenia każdego zakresu oraz znak (przeważająca pozytywność lub negatywność). W 

procesie profilaktycznym (profilaktyki uniwersalnej) osoba oddziałująca stara się zapobiec 

negatywnej przyszłości wychowanków, dążyć do pozytywnej teraźniejszości oraz pozytywnej 

przyszłości, ten poziom profilaktyki zakłada bowiem raczej występowanie w przeszłości uczestników 

przewagi czynników chroniących nad czynnikami ryzyka. W procesie terapeutycznym uczestniczą 

natomiast osoby doświadczające swej przeszłości jako w pewnej mierze negatywnej. Wraz z 

terapeutą taka osoba dąży często do reanalizy swojej przeszłości, a także kształtowania pozytywnej 

teraźniejszości oraz pozytywnej przyszłości. Analiza teoretyczna może stanowić zachętę do 

docenienia wzajemnego wkładu, jak również otworzenie na osiągnięcia równoległej dziedziny w celu 

rozwiązywania pojawiających się wyzwań, przy zachowaniu autonomii obu dziedzin i 

odpowiedzialności przy adaptacji jakichkolwiek idei czy propozycji programowych.   
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Społeczno-kulturowe uwarunkowania skutecznego wspierania zdrowia i profilaktyki szkolnej – 

Krzysztof Wojcieszek 
 

Słowa kluczowe: profilaktyka, zachowania ryzykowne, czynniki chroniące, czynniki ryzyka, środowisko 

społeczne, więzi. 

Key words: prevention, risk behaviour, protective factors, risk factors, social environment, bonds.   

Streszczenie:  

Zachowania ryzykowne stały się w XX wieku wyzwaniem globalnym dla zdrowia ludzkości  jako 

pierwotny czynnik ryzyka przedwczesnej utraty zdrowia i życia. Najlepiej to widać na podstawie 

epidemii nowotworów i chorób układu krążenia wysoce zależnych od stylu życia. Nadaje to 

profilaktyce większe znaczenie. Jednocześnie kwestionuje się skuteczność profilaktyki szkolnej. 

Badania wskazują na kluczowe znaczenie systemu środowiskowego wsparcia dla działań 

profilaktycznych. Decydujące są postawy rodziców i nauczycieli, ale też całej społeczności w zakresie 

norm dotyczących zachowań ryzykownych. Zachowania, które nie mają statusu normatywnego udaje 

się modyfikować. W jaki sposób środowisko społeczno-kulturowe określa potencjał profilaktyki? Czy i 

jak można środowiskowo obniżać ryzyko, a wzmacniać ochronę? Jaki jest kierunek współczesnych 

przemian społeczno – kulturowych z punktu widzenia celów promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej? 

Summary: 

Risky behaviors in the 20th century became a global challenge to human health as a primary risk 

factor for premature loss of health and life. This is best seen on the basis of an epidemic of cancers 

and cardiovascular diseases highly dependent on lifestyle. This makes prevention more important. At 

the same time, the effectiveness of school prevention is questioned. Research indicates the key 

importance of the environmental support system for prevention activities. The parents and teachers 

behavior and attitudes are crucial, as well as the whole community in terms of risk behavior 

standards. Behaviors that do not have a normative status in society can be modified, but normative 

not. How does the socio-cultural environment determine the potential for prevention? Is it possible 

to reduce risk and how to strengthen protection? What is the direction of contemporary socio-

cultural changes from the point of view of the goals of health promotion and school prevention? 
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Epsilon – Zasoby i Rozwiązania. Wykorzystanie narzędzi ESR w pracy profilaktycznej z 

wymagającymi wychowawczo zespołami klasowymi – Lucyna Dudzic 
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Działalność profilaktyczna na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, w pracy z młodzieżą narażoną 

na szkodliwe wpływy środowiskowe - Karol Łukowski  
 

Profilaktyka, zagrożenia, oddziaływania, terapia, zajęcia.  

W wystąpieniu zaprezentuję działalności profilaktyczną na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, w pracy 

z młodzieżą narażoną na szkodliwe wpływy środowiskowe. Zapoznam Państwa z rożnymi metodami 

pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, które realizowała nasza organizacja jako projekty 

terapeutyczne i profilaktyczne, dotyczące oddziaływań terapeutycznych i warsztatów 

psychoedukacyjnych, jako alternatywa do ograniczania współczesnych zagrożeń społecznych z formą 

wspomagającą, która ma kształt występów, pokazów i warsztatów ulicznych, twórczego spędzania 

wolnego czasu i zajęć terapeutycznych i ruchowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Podzielę się 

swoim warsztatem pracy profilaktycznej i terapeutycznej patrząc na problem z perspektywy praktyka 

działacza, terapeuty uzależnień, a obecnie zaczynającego badacza. Na prezentacji przedstawię 

zrealizowane projekty z zakresu profilaktyki uzależnień, animacji społecznej i sportowej oraz 

pedagogiki społecznej. 
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Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk - Dorota Mularz 
 

innowacyjny program profilaktyki selektywnej wspierający wychowawców  

Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk powstał jako odpowiedź na stale narastający problem agresji w 

szkole i przemocy w grupach klasowych, który to problem dotyka w równie destrukcyjnym stopniu 

uczniów przejawiających wspomniane zachowania jak i ich otoczenie, a z którym mierzyć się muszą – 

w większym lub mniejszym stopniu osamotnieni – wychowawcy. Dzieci, które przejawiają 

zachowania agresywne nieakceptowane przez grupę, są szczególnie narażone na ryzyko odrzucenia. Z 

kolei wczesnoszkolne odrzucenie powiązane jest z późniejszym rozwojem szeroko rozumianych 

zaburzeń zachowania, w tym m.in. agresji, alienacji, depresji, fobii społecznej i niskiego poczucia 

kompetencji. Prawidłowo funkcjonujący zespół klasowy, posiadający pozytywną relacja z 

wychowawcą, może stać się środowiskiem wychowawczym korygującym zachowania uczniów. 

Kompetencje wychowawcy do stwarzania uczniom odrzuconym i zagrożonym odrzuceniem 

przyjaznego środowiska, są ważnym elementem budowania warunków do prawidłowego rozwoju 

dziecka, nawet pomimo nieprawidłowego funkcjonowania otoczenia - np. środowiska rodzinnego.  

Trwający rok, cykl intensywnych warsztatów szkoleniowych poszerzonych o indywidualne konsultacje 

dla uczestników, umożliwia wychowawcom nabycie kompetencji do podejmowania aktywnych 

działań wobec uczniów najbardziej zagrożonych. Program ujęty w bazie programów 

rekomendowanych: www.programyrekomendowane.pl 
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Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej 

w Polsce – przegląd badań - Joanna Wojcieszek 
 

nowe substancje psychoaktywne, dopalacze, badania młodzieży, przegląd literatury  

Polska jako jeden z pierwszych krajów należących do Unii Europejskiej zaczęła w sposób systemowy 

zajmować się zagadnieniem nowych substancji psychoaktywnych. Wyrazem poważnego traktowania 

zagadnienia tzw. dopalaczy było między innymi znaczenie jakie przypisano objęciu powyższego 

zjawiska aktywnym monitoringiem oraz badaniami. Niniejsze wystąpienie stanowi podsumowanie 

przeglądu literatury dotyczącej badań poświęconych obecności nowych substancji psychoaktywnych 

w życiu młodzieży w Polsce oraz kontekstowi społecznemu temu towarzyszącemu, z uwzględnieniem 

porównania do innych krajów europejskich. Prezentowany przegląd obejmuje wybraną literaturę 

polską i anglojęzyczną z lat 2008-2018. Głównym celem wystąpienia jest prezentacja wyników 

pochodzących z kilku najważniejszych projektów badawczych: badań Europejskiego Programu Badań 

Ankietowych w Szkołach (ESPAD), Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), badań mokotowskich 

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro M”, 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz badań Flash Eurobarometer przeprowadzonych na zlecenie 

Komisji Europejskiej. Większość z przytoczonych projektów była realizowana cyklicznie, co pozwala 

na zaobserwowanie dynamiki zmian używania nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież w 

Polsce. 

 

 

 

  



 

Międzynarodowa konferencja  SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE  Warszawa, 11 grudnia 2018 
142 

 

Warunki ekonomiczne, organizacyjne, prawne i administracyjne efektywnego promowania 

zdrowia psychicznego w szkole i profilaktyki szkolnej - Antoni Józef Jeżowski 
 

profilaktyka, finansowanie, uwarunkowania prawne, organizacja  

Problematyka profilaktyki m.in. zdrowia psychicznego pojawiała się w polskiej szkole ze zmiennym 

szczęściem i urozmaiconą częstotliwością. Problematyka edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami 

albo nie była w ogóle dostrzegana, albo cedowana do funkcjonującego na obrzeżach systemu 

szkolnictwa specjalnego, albo wreszcie implementowanego do systemu szkół otwartych kształcenia 

integracyjnego. Kwestia finansowania tych wyzwań w systemie scentralizowanym nie była objęta 

informacją publiczną. Po zdecentralizowaniu ustroju edukacyjnego samorządy lokalne coraz częściej 

dostrzegają potrzebę pozyskiwania na ten cel środków, ich wydatkowania i informowania 

mieszkańców o efektach tak finansowych jak i merytorycznych. Szeroko zakrojone w ramach projektu 

badania i analizy pozwoliły na nowe spojrzenie także na ciągle istniejące braki w zakresie działań 

organizacyjnych i administracyjnych. 
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