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Nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej procesu ewaluacji programów profilaktycznych .

Podstawowa wiedza psychologiczna w tym wiedza z zakresu konstruowania programów profilaktycznych.

 WIEDZA
Student nabędzie wiedzę z zakresu znaczenia ewaluacji dla podnoszenia jakości profilaktyki, rodzajów ewaluacji, warunków i zasad prowadzenia
ewaluacji, określania i monitorowania wskaźników, raportowania ewaluacji i zastosowania jej wyników w opracowywaniu programów

 profilaktycznych.
 UMIEJĘTNOŚCI

Student będzie potrafił zaplanować i  przeprowadzić proces ewaluacji oraz sporządzić raport z badań z rekomendacjami. Będzie potrafił
 zastosować wyniki ewaluacji w podnoszeniu jakości programów profilaktycznych.

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student nabędzie zrozumienia dla znaczenia oceny programów profilaktycznych. Będzie potrafił współpracować z innymi osobami w
przygotowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji. Będzie korzystał z wyników ewaluacji dla podniesienia jakości programów oraz skuteczności
własnej pracy.

wykład, prezentacja, materiały pomocnicze do analizy - programy profilaktyczne i raporty ewaluacyjne.

Nabycie przez studenta wiedzy z zakresu ewaluacji programów profilaktycznych. Egzamin w formie testu wiedzy.

 Rok akademicki:

 Organizator:

Liczba godzin tydzień /  semestr:

 Jezyk wykładowy:

 Cele przedmiotu:

 Wymagania wstępne:

 Efekty kształcenia dla przedmiotu:

 Metody dydaktyczne:

 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

 Informacje ogólne:

 1. Definiowanie ewaluacji
 2. Cel ewaluacji: ocena czy dialog?

 3. Rodzaje ewaluacji
 4. Kryteria ewaluacyjne

 5. Etapy ewaluacji
 6. Narzędzia ewaluacji: metody ilościowe i jakościowe

 7. Próba badawcza
 8. Wskaźniki ewaluacji

 9. Raportowanie ewaluacji
 10. Cechy i kompetencje ewaluatora

 11. Polskie Towarzystwo ewaluacyjne 
 12. Standardy ewaluacji w Polsce

 13. Standardy i kryteria oceny jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia w ramach     systemu rekomendacji KBPN
 14. Przegląd i ocena raportów ewaluacyjnych dotyczących działań profilaktycznych

 15. Ewaluacja uczelnianego programu profilaktycznego

 Treści programowe przedmiotu:

dr Joanna ChwaszczProwadzący:

/

 Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok III - Semestr 6

2

Egzamin

 ETAP: Semestr letni

 ID zajęć: 509519

Forma zaliczenia:
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