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mgr Kamil Sijko 

 

KAMIL SIJKO (ur. w Zambrowie): Absolwent SWPS (2008, psychologia 

społeczna), psycholog. Asystent w Zespole Wczesnej Edukacji w Instytucie 

Badań Edukacyjnych. Naukowo interesuje się przede wszystkim edukacją, 

nowymi technologiami (w tym grami komputerowymi, programowaniem), 

zmianą społeczną, zagadnieniami rynku pracy. Praktyk badań społecznych 

(badacz, analityk, koordynator, współautor aplikacji do analizy danych 

webiR), zwolennik metod mieszanych (mixed-method) w naukach 

społecznych (m.in. przetłumaczył oprogramowanie MAXqda na j. polski) 

Koordynator narodowy badania International Study of Computer and 

Information Literacy (ICILS), członek grupy eksperckiej Komisji Europejskiej 

nt. wskaźników wykorzystania ICT w edukacji, inicjator ruchu CoderDojo w 

Polsce oraz prezes Fundacji CoderDojo Polska (www.coderdojo.org.pl). 

 

Kwalifikacje naukowe 

Magisterium  

2008 

Psychologia,  specjalność: psychologia społeczna 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 

praca magisterska na temat: Dynamika wpływu społecznego w bliskich związkach a satysfakcja 
partnerów ze związku. 

Studia ukończone z wyróżnieniem. 

Historia zatrudnienia i pracy 

2010-
obecnie 

asystent Instytut Badań Edukacyjnych 

2008-2012 asystent SWPS 

2006-2008 pracownik naukowo-techniczny SWPS 

Inne funkcje 

od 2012 członek grupy eksperckiej Komisji Europejskiej dot. wskaźników wykorzystania ICT w edukacji 

2009-2012 pomysłodawca, współtwórca i administrator aplikacji do analizy danych statystycznych webiR: 
webir.swps.edu.pl 

2007-2010  członek Komitetu Organizacyjnego Biennial Symposium on Personality and Social Psychology 

Działalność w stowarzyszeniach 

od 2013 Prezes Fundacji CoderDojo Polska  

Projekty badawcze 

2008-2012 SWPS Warszawa członek zespołu badawczego międzynarodowego projektu Szybkie zmiany 
społeczne (Polska: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa; Niemcy: Friedrich-
Schiller-Universität, Jena)  

2008-2010 SWPS Warszawa członek zespołu badawczego projektu systemowego EFS nr nr WND-POKL-
01.03.06-00-041/08  nt.: Ogólnopolskie badania sytuacji, potrzeb i możliwości osób 
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niepełnosprawnych (kwota: 8 mln zł). 

2006-2008 SWPS Warszawa - członek projektu badawczego MNiSW (1 H02E 050 30) nt. Zasoby 
peryferyjnej społeczności lokalnej i mechanizmy ich wykorzystywania (na przykładzie 
mikroregionu Gołdap) 

2006-2008 SWPS Warszawa - członek projektu badawczego nr WUE / 0041 / IV / 05 nt.: Psychospołeczne 
uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, projekt badawczy 
finansowany przez EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu 1: Aktywna 
polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, działanie 1.4. Integracja 
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (kwota: 2,5 mln zł). 

Nagrody i wyróżnienia 

2004-2007 Stypendium naukowe MNiSW, tytuł VIS SWPS 

Zainteresowania naukowe 

Psychologia rozwoju: proces rozwoju człowieka w pełnym cyklu życia, czynniki powodzenia  
i czynniki ryzyka rozwoju (tutaj szczególnie nowe media); problemy opieki na dziećmi, wczesnej edukacji 
i wczesnego wspomagania rozwoju 

Psychologia edukacji: modele interakcji wychowawczej, zasady i procedury edukacji dzieci, młodzieży  
i dorosłych, budowanie i ewaluacja projektów działalności edukacyjnej; e.learning i nowe technologie 
(TIK) w procesie edukacji; tutoring nauczycielski i tutoring rówieśniczy jako metody wspomagania 
rozwoju uczniów i nauczycieli  

Psychologia komunikacji i wpływu społecznego: komunikacja interpersonalna, komunikacja masowa, 
promocja zachowań prospołecznych 

Nowe media i psychologia: internet, gry komputerowe, komunikacja zapośredniczona przez nowe media, 
psychospołeczne skutki używania i nadużywania gier. 


