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Konferencja pt.  „Model wsparcia wysoko wrażliwych dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym” 

 w dniu 10.06.2021 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

MODERATOR  dr hab. Katarzyna Markiewicz 

PROGRAM KONFERENCJI 

9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji 

dr hab. Mirosław J. Jarosz, Prof. WSEI, Prorektor ds. nauki i 
współpracy międzynarodowej  

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki  

Teresa Bogacka Kanclerz WSEI w Lublinie 

9.15 – 9.30 „Po prostu tacy są” – o wrażliwych ludziach w niewrażliwym 
świecie  

dr hab. Katarzyna Markiewicz, Prof. WSEI, Dyrektor 
Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku 

9:30 – 10:15 Czym jest wysoka wrażliwość? Specyfika funkcjonowania 
dzieci wysoko wrażliwych w środowisku przedszkolnym, 
szkolnym i domowym ?  

Dr Wiesław Poleszak 

10:15 – 11:00 Zastosowanie narzędzia „Wrażliwość przetwarzania 
sensorycznego u dzieci” 

Dr Monika Baryła-Matejczuk 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30– 12:15 Edukacja i psychoedukacja rodziców i opiekunów dzieci 
wysoko wrażliwych – materiały edukacyjne   

Dr Małgorzata Artymiak 

12:15 – 13:00 Program profilaktyczny wspierający w rozwoju wysoko 
wrażliwe dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku 
szkolnym. 

Dr Monika Baryła-Matejczuk 
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Prowadzący:  
 
dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI – Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Psychologii Rozwoju Człowieka (PSPRC), Członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii 
Rozwojowej (European Association for Developmental Psychology – EADP), Członek Europejskiego 
Towarzystwa Psychologii Pracy i Organizacyjnej (European Association of Work and Organizational 
Psychology - EAWOP). Specjalista ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw i prewencji bezrobocia – 
certyfikat KUL; Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Autorka książek: 
„Psychologia Przemysłowa” i „Prokrastynacja”. Autorka licznych artykułów naukowych, w tym z listy 
MNiSW. Kierownik grantu (6/2017): Pokonać prokrastynację – znaleźć atrakcyjną pracę (gra 
elektroniczna z modułem szkoleniowym i podręcznikiem. Ekspert w projekcie Emotional Intelligence 
on labour market – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+KA202.  
 

Dr Monika Baryła-Matejczuk - Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy 
Psychologicznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od lat zajmuje się obszarem 
wysokiej wrażliwości w badaniach i praktyce. Koordynatorka i autorka koncepcji projektu "High 
sensitivity - Innovative Module in Human Sciences", a także „E-MOTION. Potencjał wysokiej 
wrażliwości”. Autorka książki „Ponadstandardowi nauczyciele. Psychologiczne uwarunkowania 
zróżnicowanej aktywności zawodowej nauczycieli”. Trener  
i psychoedukator Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trener 
kompetencji zawodowych, trener z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”. 

Dr Małgorzata Artymiak - Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z 
rodzicami, nauczycielami, dorosłymi, pracy z parami i małżeństwami. Prowadzi warsztaty  
i szkolenia dla różnych grup odbiorców. Współautorka narzędzi diagnostycznych z obszaru doradztwa 
zawodowego, doradztwa kariery i programów pracy z młodzieżą i dorosłymi. Zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół problematyki: motywacji, autodeterminacji, koncepcji i metod narracyjnych w 
psychologii. 

Dr Wiesław Poleszak - Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej 
Wydziału 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, UJ). 
Psychoterapeuta (Psychoterapia Gestalt) specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 
seniorami. Naukowo zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych, edukacją, wsparciem oraz 
rozwojem dzieci i młodzieży. Ekspert MEN, PARPA, Biura ds. Narkomanii i ORE w zakresie 
psychoprofilaktyki. Na zlecenie tych instytucji prowadził szkolenia z zakresu tworzenia Szkolnego 
Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowania, budowania zespołów interdyscyplinarnych 
oraz profilaktyki i wsparcia ucznia zdolnego.  

 

 


