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Schemat do opracowania informacji o problematyce seminarium
Imię i nazwisko wraz z tytułami: (naukowymi i zawodowymi)
Prof. UAM. dr hab. Jacek Pyżalski

Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
- zachowania ryzykowne młodzieży (także online: np. cyberprzemoc, uzależnienie od
internetu) oraz czynniki chroniące i czynniki ryzyka z nimi związane
- dyscyplina w klasie – radzenie sobie nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo
- Przemoc rówieśnicza (bullying) – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie
-rola internetu w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży (relacje, wizerunek, komunikacja,
uczenie się, itp.)
-edukacja medialna i jej uwarunkowania
- wypalenie zawodowe, stres zawodowy nauczycieli oraz innych przedstawicieli zawodów
pomocowych
Uwaga: Wszystkie wymieniony obszary także w kontekście dzieci i młodzieży o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

Publikacje:

 Pyżalski J. (2012) Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne
zachowania młodzieży, Kraków.
 Pyżalski J. (2007) Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie,
Łódź
 Pyżalski J., Roland E. (2011) Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne – podręcznik
metodyczny, Łódź-Stavanger)
 Pyżalski, J., Zdrodowska, A., Tomczyk, Ł., Abramczuk, K. (2019) EU Kids Online
2019. Najważniejsze wyniki i wnioski, Poznań
 Pyżalski, J. (red.) (2018) Pozytywny internet i jego młodzi twórcy, Warszawa.

Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady
tematów):
 Uwarunkowania tradycyjnej i elektronicznej agresji rówieśniczej uczniów gimnazjum
 Internet jako narzędzie twórczości młodzieży
 Funkcjonowanie społeczne młodych blogerów
 Stres zawodowy nauczycieli w placówkach resocjalizacyjnych
 Wizerunek adolescentów w portalach społecznościowych
 Radzenie sobie nauczycieli gimnazjum w sytuacjach trudnych wychowawczo
 Rozpowszechnienie i uwarunkowania cyberbullyingu w szkole miejskiej i wiejskiej
 Twórczość adolescentów a wykorzystanie instrumentów internetowych
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Kontakt: (telefon, e-mail, terminy i miejsce odbywania seminarium)
pyzalski@poczta.onet.pl; pyzalski@amu.edu.pl, zajęcia środa

Inne informacje (według uznania):
Szczególnie zapraszam osoby, które pasjonuje praca naukowa (w szczególności w kontekście
proponowanej na seminarium problematyki) i zmotywowane do sumiennej pracy i czytania
literatury naukowej.
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