Sekcja jest stowarzyszeniem osób zajmujących się naukowo i
praktycznie zagadnieniami rozwoju człowieka. Zadaniem Sekcji jest tworzenie środowiska dla dyskursu
dotyczącego tematów
podejmowanych
w
pracowniach naukowców oraz rozstrzyganych praktycznie w
kontaktach z jednostkami i instytucjami.
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Cel ma sens wówczas, gdy pozwala ci rosnąć,
a wzrastasz przez zdobywanie go,
a nie samo osiągnięcie.
Antonie de Saint-Exupéry
Sekcja Psychologii Rozwojowej nie tylko propaguje idee rozwoju człowieka w
ciągu całego życia, wskazuje na zmiany środowiska jako czynnik rozwoju, ale także sama
zmienia się, dając wyraz tendencji rozwojowej.
Jednym z przejawów rozwoju Sekcji jest idea wydawania co kwartał Biuletynu

jako informatora o nowych wydarzeniach naukowych w badaniach nad rozwojem człowieka
w postaci notek na temat nowych książek, artykułów, konferencji. Biuletyn ma także informować o pracach Sekcji, jej inicjatywach i osiągnięciach.
Biuletyn ma być dziełem całego środowiska, przygotowywanym pod kierunkiem
dr hab. Beaty Krzywosz-Rynkiewicz. Oznacza to, że czekamy na informacje od osób, grup,
instytutów na temat zdarzeń naukowych, książek, artykułów a także naukowych i pragma-

dr Ewa Gurba, UJ – skarbnik

tycznych inicjatyw powstających i realizowanych w różnych środowiskach. Będzie zatem

mgr Magdalena Kosno, UJ –
sekretarz

Biuletyn miarą naszego społecznego zaangażowania w tworzenie wiedzy o rozwoju czło-

dr hab. Beata KrzywoszRynkiewicz, prof. UWM redaktor biuletynu
dr hab. Hanna Liberska, prof.
UKW
dr hab. Katarzyna Markiewicz,
prof. UMCS
dr hab. Anna Oleszkowicz,
prof. UWR

wieka.
Przybrawszy formę elektroniczną Biuletyn będzie dostępny dla każdego, zapewniając stały kontakt z Sekcją Psychologii Rozwojowej.
Z okazji inauguracji nowej ścieżki działalności Sekcji życzę redaktor, dr hab. Beacie Krzywosz-Rynkiewicz energii, pomysłowości i szczęśliwej komunikacji ze środowiskiem, a
każdemu Czytelnikowi Biuletynu częstego poczucia zaskoczenia nowością i użyteczności
uzyskiwanych informacji. Zapraszam Państwa do współredagowania tego pisma i
nadsyłania informacji o aktualnych wydarzeniach w środowisku.

dr hab. Dorota Kubicka, UJ
dr hab. Elżbieta Rydz, KUL
dr Magdalena Grabowska,
UKW

Przewodnicząca Sekcji Psychologii Rozwojowej
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

Co nowego w nauce

Temat numeru: Etyka troski - perspektywa
psychologiczna

Numer 1

Strona 2
Etyka troski to teoria
moralna i stanowisko etyki
relacyjnej, w którym za
fundament ludzkiej egzystencji i moralności uznaje
się oparte na trosce relacje
z innymi ludźmi oraz dbałość i odpowiedzialność za
innych i ich dobro. Temat
troski do dyskursu akademickiego i psychologii rozwoju człowieka wprowadziła Carol Gilligan, za
sprawą książki „In a Different Voice” (1982), w której stwierdza, że istnieją
dwa sposoby doświadczania świata społecznego i
związane z tym moralne
głosy. Jeden wyraża etykę
troski, a drugi etykę sprawiedliwości.

Głos
sprawiedliwości
oznaczający koncentrację
na prawach, regułach, równości i bezstronności, dobrze opisany przez Kohlberga, jest w przekonaniu
Gilligan (1982) charakterystyczny dla mężczyzn i dominujący w dyskursie społecznym i badaniach nad
moralnością (np. Piaget,
Kohlberg). Sama autorka
zajęła się pomijanym przez
wielu badaczy i słabo słyszalnym w społeczeństwie
patriarchalnym głosem troski, bliższym kobiecemu
sposobowi przeżywania i
rozumienia świata społecznego.
Troska oznacza koncentrację na relacjach międzyludzkich, na rozumieniu
jednostek jako powiązanych i współzależnych, na
odpowiedzialności za innych. Moralność troski to
skupienie na przywiązaniu,

samopoświęceniu i zasadzie
nie krzywdzenia.
Etykę troski na gruncie etyki
normatywnej rozwinęła Nel
Noddings (1984), uznając ją
za pierwotną, uniwersalną, a
tym samym bardziej podstawową i lepszą od etyki opartej na sprawiedliwości i obowiązku. Etyka troski przeciwstawiana jest zarówno
utylitaryzmowi jak i deontologicznej etyce Kanta, na
której bazuje teoria Kohlberga. Podkreśla ona fakt
zależności człowieka od innych ludzi. Troska wpisana
jest w ludzkie życie i stanowi
jego niezbywalny element.
Ludzkie życie możliwe jest
dzięki trosce i wsparciu,
jakie ludzie oferują sobie
wzajemnie. W przeciwieństwie do tradycyjnych koncepcji etycznych budowanych na prymacie rozumu,
etyka troski uznaje znaczenie moralnych emocji, doceniając ich rolę zarówno w
rozumieniu sytuacji społecznych i moralnych dylematów, jak również w podejmowaniu moralnych działań.

Gilligan zgłębiając rozwój
myślenia skoncentrowanego
na trosce, opisuje trzy stadia
główne i dwa stadia przejściowe. Polega on na przejściu od egocentryzmu, poprzez konwencjonalny sposób rozumienia dobroci i
skłonność do samopoświęcenia w kierunku autonomii
i równowagi między dbałością o siebie a troską o innych, między egoizmem i
odpowiedzialnością za bliźnich. Dowody na zmiany
rozwojowe w zakresie

myślenia moralnego skoncentrowanego na trosce są dość
ograniczone. Jednak pozwalają
mówić o związku między wiekiem i poziomem myślenia
moralnego skoncentrowanego
na trosce (Juujärvi, 2003; Meyers, 2001; Skoe i in. 1999), a
także różnicach między kobietami i mężczyznami (Skoe i
in., 1996; Skoe, Gooden, 1993;
Meyers, 2001; Czyżowska
2012). Są też podstawy, aby
przypuszczać, że wraz ze
zmianami społecznokulturowymi różnice mogą
zanikać (Czyżowska, 2012).
Jakkolwiek idea etyki troski
rozwijana jest już od 30 lat,
wywierając coraz silniejszy
wpływ na sposób myślenia o
kwestiach moralnych i praktykę społeczną, to jednak wiedza na temat czynników rozwoju myślenia skoncentrowanego na trosce i odpowiedzialności oraz możliwości jego
stymulowania
jest
dość
skromna.
Warto Przeczytać
Gilligan C. (1982), In A Different Voice: Psychological
Theory and Women's Development, Cambridge: Harvard
University Press.
Juujärvi S. (2003), The Ethic
of Care and Its Development.
A Longitudinal Study Among
Practical Nursing, BachelorDegree Social Work and Law
Enforcement Students. Helsinki:
Noddings N. (1984), Caring:
A Feminine Approach to Ethics and Moral Education.
Berkeley: University of California Press.
Dr hab. Dorota Czyżowska
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Co neowego w nauce:
Sprawozdania z konferencji

Co roku w Polsce i na świecie odbywają się konferencje, poświęcone w całości lub zawierające
sekcje, związane z zagadnieniami rozwoju człowieka. W tej części zamieszczamy krótkie sprawozdania z poruszanych tam tematów i najciekawszych wątków. Zachęcamy wszystkich czytelników do nadsyłania swoich informacji oraz refleksji.

XXXV Zjazd Psychologiczny PTP, Bydgoszcz 18-20 września
2014
Tegoroczny Zjazd PTP
odbywał się pod hasłem
„Psychologia w zmieniającym się świecie”. Wśród
wykładów plenarnych,
dyskusji panelowych, 72
sympozjów, 25 sesji tematycznych, 9 sesji plakatowych i 14 warsztatów,
znalazło się wiele wątków
psychologii rozwoju. Były
to m.in. problemy dzieci,
młodzieży oraz metody
pomocy psychologicznej,
wsparcie dla osób starzejących się, funkcjonowanie
rodziny, w tym znaczenie
rodzeństwa, wyzwania
rodzicielstwa, macierzyństwa oraz ojcostwa, różne aspekty rozwoju dziecka: społeczny, emocjonalny oraz poznawczy, tematyka tożsamości oraz tematyka rozwoju wartości.
Zagadnienie rozwoju wartości rozpatrywano również w szerszym kontekście teorii wartości, ponieważ gościem Zjazdu
był
m.in.
Shalom
Schwartz. Odbyły się też
sympozja poruszające

tematykę kreatywnej edukacji oraz diagnozy umiejętności i kompetencji
dzieci rozpoczynających
naukę. Podczas Zjazdu
odbyła się sesja specjalna:
Czy warto dzisiaj czytać
klasyków?
Prezentacja
książki Profesora Stefana
Szumana „Osobowość i
charakter”.
Środowisko psychologii
rozwojowej reprezentowali m.in. Janusz Trempała
z UKW - przewodniczący
Komitetu Programowego
Zjazdu, Maria KielarTurska z AI, Ewa Czerniawska z UW, Anna
Oleszkowicz oraz Alicja
Senejko z UWR, Ewa Gurba, Marta Białecka-Pikul,
Małgorzata Stępień-Nycz,
Magdalena Kosno z UJ, Jan
Cieciuch z zespołem z
UKSW oraz Justyna Michałek z UWM.
Mgr Ewa Topolewska, UKSW

XIV konferencja European Association for
Research on Adolescence (EARA) Çeşme, Turcja, 3-6 września 2014.
Konferencja obejmowała
szeroko pojmowaną tematykę badań nad dorastaniem, ujmowaną z różnych
perspektyw psychologicznych, takich jak: ujęcie rozwojowe, społeczne, kliniczne czy poznawcze.
Program obejmował wykłady plenarne, panele dyskusyjne, sesje tematyczne,
sympozja, sesje posterowe
oraz warsztaty praktyczne.
W konferencji wzięli udział
badacze oraz praktycy z
wielu krajów świata. Polskę
reprezentowały: Małgorzata Wójtowicz-Dacka z
UKW, Alicja Senejko z
UWR, Dominika Karaś i
Maria Kłym z UKSW.
Tematem najczęściej poruszanym podczas konferencyjnych wystąpień było
formowanie się tożsamości
w okresie adolescencji oraz
wyłaniającej się dorosłości.
Dlatego też temu zagadnieniu poświęcone będzie
najbliższe wydanie specjalne czasopisma Journal of
Adolescence.
Mgr Dominika Karaś, UKSW
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Co roku w Polsce i na świecie odbywają się konferencje, poświęcone w całości lub zawierające
sekcje, związane z zagadnieniami rozwoju człowieka. W tej części zamieszczamy krótkie sprawozdania z poruszanych tam tematów i najciekawszych wątków. Zachęcamy wszystkich czytelników do nadsyłania swoich informacji oraz refleksji.
28th International Congress of Applied Psychology (ICAP),

Co neowego w nauce:
Sprawozdania z konferencji

Paryż, 7-13 lipca 2014

W tym roku odbył się cykliczny, organizowany co 4
lata, jeden z największych
kongresów psychologicznych. Tegoroczny zjazd
zgromadził ponad 4500 osób
z całego świata. Wśród 18
dywizji znajdują się dwie
związane z obszarami rozwoju człowieka: Division 3:
Psychology and Societal Development i Division 5: Educational and School Psychology.
Wiele prezentowanych w
ich ramach wystąpień, ogniskowało się wokół tematu
zrównoważonego rozwoju i
jakości życia, również w
edukacji. Szczególną popularnością cieszyły się wykład
i sympozjum zorganizowane przez prof. Saloma
Schwartza na temat znaczenia wartości w funkcjonowaniu społecznym i politycznym. Polskie środowisko
psychologii rozwojowej
reprezentowali Adam Niemczyński z GWSH, Jan Cieciuch, Dominika Karaś i Maria Kłym z UKSW oraz Beata Krzywosz-Rynkiewicz z
UWM.
Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz,
prof. UWM

IACEP European Regional Conference Cognitive and executive
functioning: concepts,
measurement and educational implications
Budapeszt, czerwiec 19
-20, 2014
W dniach 19-20 czerwca
2014 r. w Budapeszcie
odbyła się 10 regionalna
konferencja stowarzyszenia International Association for Cognitive Education and Psychology
(IACEP) zatytułowana Poznawcze i zarządzające
funkcjonowanie: koncepcje, pomiar i edukacyjne
implikacje. Organizatorką
konferencji była assoc.
prof. Iveta Kovalčíková,
PhD. ze Słowacji.
Podczas konferencji miały
miejsce następujące wydarzenia naukowe: 3 wykłady
plenarne, 3 sympozja, 6
sesji referatowych, w tym
jedna przygotowana specjalnie dla młodych badaczy Junior Day. Wykłady
plenarne wygłosili: prof.
Valéria Csépe z Węgier, dr
Mariëtte Huizinga z Holandii oraz prof. Beno Csapo
z

Węgier. Często poruszanymi tematami były znaczenie
funkcji zarządzajacych dla
edukacji oraz dynamiczne
testowanie.
Najbliższa międzynarodowa
konferencja organizowana
przez IACEP odbędzie się w
Atenach w Grecji w dniach
6-8 lipiec 2015 roku pod
hasłem Cognition, Education,
Brain and Technology: Future
Trends and Opportunities.
Mgr Magdalena Kosno, UJ
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17th European Confrece
on Developmental Psychology

Konferencje
zaproszenia i zapowiedzi

European Association for
Developmental Psychology
(EDSP) działające od 20
lat, organizuje w dniach 812 września 2015 roku w
Bradze (Portugalia) międzynarodową konferencję naukową. Szczegóły na:
http://ecdpbraga2015.com/
index.php#id_slider_big

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i
religijnej, 9-10 kwietnia
2015
Akademia Ingatianum w
Krakowie organizuje interdyscyplinarną konferencję
na temat znaczenia pracy w
kształtowaniu tożsamości
osoby. Proponowane obszary tematyczne to: (1)
Praca i tożsamość osoby w
wymiarze naturalnym i religijnym (2) Wielokulturowy
wymiar pracy, (3) Udział
instytucji w aktywizowaniu
obywateli, (4) Brak pracy
zagrożeniem rozwoju osoby. Konferencja objęta jest
między innymi patronatem
PAN. Kontakt:
konf.praca@ignatianum.edu.pl

The European Conference on Psychology
and the Behavioral
Sciences, 6-8 Lipca 2015
Brighton, East Sussex,
United Kingdom
W lipcu 2015 roku będzie
miała miejsce druga z cyklu,
międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja
gromadząca naukowców i
praktyków, podczas której
prezentowane są badania i
dyskutowane nowe trendy
w badaniach nad zachowaniem człowieka. Tematem
przewodnim tej konferencji
będzie WŁADZA. Szczegóły na:
http://iafor.org/iafor/
conferences/ecp2015/

The 14th European
Congress of Psychology, Mediolan 7-10 lipca 2015
European Federation of
Psychologists’ Associations
(EFPA) organizuje kongres
naukowy, podczas którego
odbędą się debaty z różnych subdyscyplin psychologii. Wśród obszarów
tematycznych znajdują się
te, które mogą zainteresować psychologów rozwojowych: (1) Language acquisition, (2) School adjustment,
academic achievement and
learning disabilities, (3)
Learning and instruction,

Attachment and intimate
relationships, (5) Moral
development and prosocial
behaviour, (6) Emotion and
self, (7) Social cognition,
identity and social interactions, (8) Bullying and aggression (9) Adolescent
adjustment, (10) Parenting,
(11) Temperament and
individual differences, (12)
Typical and atypical development, (13) Child abuse
and neglect, (14) Developmental disorders in health,
(15) Longitudinal analysis.
Wykłady plenarne wygłoszą
m.in. Shalom H. Schwartz,
Philip Zimbardo, a także
psychologowie rozwojowi:
Lenka Sulova, Charles
University in Prague: Actual
values and attitudes of Czech
children, Gisela Trommsdorff, University of Konstanz: Parent-child relations
across cultures.
Szczegóły na stronie kongresu:
http://www.ecp2015.it/
XXIV Konferencja
Psychologii Rozwojowej
W maju 2015 roku odbędzie się kolejna Ogólnopolska Konferencja Psychologii
Rozwojowej. Organizatorem będzie Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczegóły
w następnym Biuletynie - w
lutym 2015.
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Carlos A. Ball (2014).
Same-sex marriage and
children. A tale of history, social science and
law. Oxford: Oxford

Publikacje
polecane książki i artykuły

University Press

Publikacja podejmuje problematykę rodzin jednopłciowych oraz rozwoju wychowywanych w nich dzieci. Autor omawia m.in.
uwarunkowania historyczne i społeczne pełnienia ról
małżeńskich w związkach
jednopłciowych. W książce
zawarto także ciekawy,
wolny od uprzedzeń i pozbawiony nacechowania
stereotypowego przegląd
badań nad rodzicielstwem
w opisywanych rodzinach
oraz rozwojem dzieci dorastających w rodzinach tworzonych przez lesbijki i
gejów.

podzielone na 29 rozdziałów. W części pierwszej
autorzy prowadzą rozważania nad historią badań nad
wyższymi
funkcjami poznawczymi, różnymi modelami funkcji zarządzających,
ich rozwojem oraz neurofizjologicznymi korelatami.
Praktyczne implikacje badań nad funkcjami zarządzającymi przedstawiono w
kolejnej części książki, opisując związki z takimi zaburzeniami, jak autyzm,
ADHD, zaburzenia eksternalizacyjne i internalizacyjne oraz pogarszaniem się
funkcji poznawczych wraz z
wiekiem. Trzecia część
książki zawiera charakterystykę różnych baterii mierzących funkcje zarządzające. Ostatnia część dotyczy
treningów różnych komponentów funkcji zarządzających dla dzieci i młodzieży
w kontekście edukacji.
Podręcznik stanowi szeroki
przegląd zagadnień związanych z funkcjami zarządzającymi , który może zainte-

Dr Magdalena Grabowska, UKW

Goldstein, Sam, Naglieri, Jack A. (red.) (2014).
Handbook of Executive
Functioning. London:
Springer

Książka stanowi kompleksowe opracowanie zagadnienia funkcji zarządzających. Treść zorganizowana
jest w cztery części,

resować psychologów rozwojowych, klinicznych oraz
zajmujących się psychologią
edukacji.
Mgr Magdalena Kosno, UJ

Janicka I., Liberska H.
(red) (2014), Psychologia
rodziny, Warszawa: PWN
Współcześnie obserwujemy
zmiany w obrębie podstawowych społecznych struktur.
Zatarciu ulega klasyczna dychotomiczność płci, płynna
staje się też kategoria dzieciństwa i młodości w relacji
do dorosłości. Przemiany te
dotyczą tez rodziny, której
tradycyjny nuklearny charakter ulega zmianom. Psychologia Rodziny stanowi swoiste
kompendium wiedzy na temat współczesnego funkcjonowania systemu rodzinnego. Można znaleźć w niej
informacje i refleksje doty-

czące: (1) funkcji i ról rodzinnych, więzi, transmisji międzypokoleniowej,
(2)
nietradycyjnych form życia
rodzinnego – rodzin zrekonstruowanych, adopcyjnych,
wielokulturowych i innych,
(3) problemów życia rodzinnego – prokreacyjnych, przemocy etc. i (4) współczesnych nurtów w terapii rodziny i pozytywnej psychologii
rodziny.
Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz,
prof. UWM
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Publikacje
polecane książki i artykuły

Stefan Szuman, Osobowość i charakter, PWN,
2014

Czytanie dzieł klasyków ma
szczególne znaczenie. Dzieła
naukowe, podobnie jak utwory literackie, stanowią międzypokoleniowy łącznik. Młode pokolenia wchodzą w
dyskurs zarówno z autorami
tych dzieł, jak i osobami z
poprzednich pokoleń. Ponadto dzieła klasyków pozwalają
na diachroniczne ujmowanie
badanych problemów, na
poznanie perspektyw, z jakich
ujmowano je w różnych
okresach historycznych, jakimi metodami prowadzono
badania i na ile badany problem został wyjaśniony.
Wyrażone w tekstach przemyślenia autora często stanowią inspirację do modyfikowania dotychczasowej wiedzy
odbiorcy i skłaniają do poszukiwań; przyczyniają się do
zmiany w sposobie ujmowania świata, w tym także w
sposobie widzenia i wyjaśniania człowieka. Historia myśli
psychologicznej jest zapisem
pojawiania się różnych idei i
momentów zwrotnych w
ujmowaniu człowieka i wyjaśnianiu jego zachowań. Zaznaczają się wyraźnie dwa
tory w tej historii: (1) szczegółowe i wnikliwe badania

sprawdzające hipotetyczne
wyjaśnienia i przynoszące
szczegółowe i precyzyjnie
wyrażone wyniki; (2) próby
całościowego ujmowania i
wyjaśniania człowieka. O ile
ten pierwszy tor zaznacza
się wyraźnie i przynosi wymierne rezultaty, to zakresie drugiego odczuwa się
ciągły niedostatek holistycznego opisania i wyjaśnienia
zachowania człowieka. Wydaje się, że z taką próbą
mamy do czynienia w przypadku książki Szumana:
Osobowość i charakter.
Oryginalna książka zatytułowana „Charakterologia”
została napisana przez Stefana Szumana w okresie II
Wojny Światowej. Maszynopis książki został przygotowany przez asystentki i w
takiej postaci był wykorzystywany na prowadzonym
przez Szumana otwartym
seminarium. Po każdym
seminarium niektóre pojęcia zawarte w nim zyskiwały nowe sformułowania i
kolejne interpretacje. Szumana cechowała bowiem
ogromna elastyczność myślenia i dążenie do maksymalnego zbliżenia się do
istoty problemu. Seminarium z „Charakterologii”
cieszyło się ogromnym
powodzeniem, a poszczególne fragmentu tekstu
stanowiły przedmiot żarliwych dyskusji w grupach
koleżeńskich.
Po 70 latach od spisania
przez Szumana swoich
przemyśleń, ukazuje się
książka będąca dokładnym

przedrukiem tekstu przygotowanego w formie maszynopisu przez asystentki Profesora. Książka stanowi
swego rodzaju podsumowanie psychologicznych odkryć
dotyczących człowieka na
zakończenie pewnego etapu
rozwoju wiedzy. Szuman
wybrał styl eseistyczny: łączy
ujęcia naukowe (filozoficzne,
psychologiczne) z wypowiedziami twórców kultury
(literatów), zaznaczając swój
subiektywny punkt widzenia.
Lektura „Charakterologii”
dzisiaj, na początku XXI
wieku, nadal zaskakuje głębokością przemyśleń, oryginalnością oraz aktualnością
w ujmowaniu problemów
psychologicznych dotyczących jednostki w relacji ze
społeczeństwem. Jego rozważania nad relacją między
charakterem a społeczeństwem dobrze wpisują się w
problematykę podejmowaną
aktualnie przez psychologię
polityczną, pozostającą w
kręgu zainteresowań dziennikarzy, polityków, przywódców partii, naukowców
(socjologów, psychologów,
politologów) a także większości obywateli. Wyrażane
na ten temat myśli Szumana
zachowały swą świeżość i
trafność.
Sposób prezentowania tych
problemów zachęca do dyskursu z autorem, do uświadomienia sobie i wyrażenia
własnych przekonań w tym
względzie, wzbogacając o
nową perspektywę w ujmowaniu osobowości człowieka
Prof. Maria Kielar-Turska, AI
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Publikacje
polecane książki i artykuły

Psychologia Rozwojowa

Czasopismo Psychologia
Rozwojowa (wcześniej:
Kwartalnik Polskiej Psychologii
Rozwojowej) powstało w 1993
roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania
nad rozwojem człowieka a
skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego. Od początku stanowiło
forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących zarówno badań nad rozwojem
jak i psychologicznej praktyki
związanej z diagnozowaniem i
wspomaganiem rozwoju. Na
łamach Psychologii Rozwojowej
wypowiadają się nie tylko
psychologowie ale również
przedstawiciele innych dyscyplin prowadzących badania
nad rozwojem człowieka,
między innymi: antropolodzy,
filozofowie, lekarze, pedagodzy. Taka otwarta formuła
czasopisma pozwala na interdyscyplinarne rozważanie
problemów rozwoju.
W Psychologii Rozwojowej
publikowane są artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju,

prezentujące syntetyczne
przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające
wyniki badań empirycznych
a także recenzje wybranych
publikacji na temat rozwoju
oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju
człowieka. Prace ukazują
rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, od okresu
prenatalnego do wieku
senioralnego. Dotyczą zarówno normy rozwojowej
jak i zaburzeń rozwoju.
Wzbogacają wiedzę o rozwoju o człowieka prezentowaną w zagranicznych
czasopismach o wyniki badań prowadzonych w rodzimym środowisku społeczno-kulturowym. Niektóre z czterech zeszytów
ukazujących się w ciągu
roku mają wyraźny zakres
tematyczny zaznaczony w
tytule, dzięki czemu dostarczają zarazem całościowego
obrazu wybranej problematyki rozwoju człowieka.
Czasopismo Psychologia
Rozwojowa prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju,
stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem
zajmującym się rozwojem
człowieka. Rekomendujemy
je zarówno pracownikom
nauki badającym problemy
rozwoju, studentom kierunków psychologicznych,
pedagogicznych, medycznych a także psychologom i
pedagogom praktykom.
W kolejnym, czwartym
numerze czasopisma na

rok 2014, ukażą się między
innymi artykuły: Statusy tożsamości uczniów szkół zawodowych i ich korelaty (A. Brzezińska, T. Czub, K. Piotrowski),
Strategie radzenia sobie ze stresem a występowanie symptomów depresyjnych u młodzieży
w wieku 13-16 lat (R. Sikora, E.
Greszta), Niejęzykowe deficyty
poznawcze u dzieci z dysleksja
rozwojową i jej ryzykiem (N.
Gawron i in.), Orientacja życiowa i typ partycypacji społecznej
w okresie wczesnej i późnej
adolescencji oraz wyłaniającej się
dorosłości: kontekst edukacyjny
(M. Rękosiewicz).
Czasopismo można zamówić
poprzez stronę internetową
Wydawnictwa UJ oraz poprzez stronę internetową
czasopisma. Wszystkie numery można zamawiać w wersji
drukowanej, natomiast począwszy od numeru 17(1)
2012, można zamawiać również wersję elektroniczną czasopisma. Możliwy jest również
zakup pojedynczych artykułów
w wersji elektronicznej. Dodatkowo, cała zawartość numerów z roku 2010 i 2011
oraz numerów 2, 3 i 4 z roku
2009 dostępna jest bezpłatnie
w wersji elektronicznej, na
stronie internetowej czasopisma (http://www.ejournals.eu/
Psychologia-Rozwojowa).
Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania pojedynczych artykułów oraz całych
numerów można znaleźć na
stronie internetowej: http://
www.ejournals.eu/jakzamawiac/.
Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,
Sekretarz redakcji

Nagrody, projekty naukowe i
zaproszenia do współpracy
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Nowe czasopismo Civitas et lex. Zapraszamy
do publikowania!
Zapraszamy do publikacji
artykułów naukowych w
dziale PSYCHOLOGIA
w nowopowstającym piśmie „Civitas et lex” afilowanym przy Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie.
Pismo zostało zrejestrowane w sądzie i jest obecnie
na etapie uzyskiwania numerów e-ISSN i ISSN. Publikację dwóch pierwszych
numerów planujemy już na
rok 2014. Po dwóch latach
istnienia
pisma
(przewidywalnie w 2016/17
roku) planujemy aplikować
o przyznanie pismu punktacji. Prawdopodobnie punktacja ta będzie przyznawana
również „wstecznie” za
artykuły opublikowane w
latach 2014-2016.
Artykuły o objętości
25.000- 40.000 znaków (ze
spacjami i przypisami
włącznie) publikujemy w
języku angielskim lub polskim. Szczegółowe wytyczne dla Autorów znajdują
się na stronie Wydziału
Studiów Technicznych i
Społecznych UWM w Ełku
(zakładka „Civitas et lex”).
Nadesłane artykuły będą
kierowane do dwóch recenzentów wg modelu
„double- blind review process”.

W sprawie publikacji w
dziale Psychologia proszę o
kontakt ze mną.

wolą w człowieku; napięcia
niezmiernie ważnego w
procesie kształtowania się

dr hab. Elżbieta Wesołowska, prof.
UWM,
ewesolowska@uwm.edu.pl

osobowości, a dającego o
sobie znać zwłaszcza w
sferze emocjonalnej – mówił w laudacji filozof etyk,
ks. prof. Adam Szostek.
Warto dodać, że książka
została wydana na zasadzie
Creative Commons. Rezy-

Nagroda Teofasa 2014
dla psychologa rozwoju
Już po raz szósty
„Charaktery” wyróżniły
książki psychologiczne polskich autorów. Rangę Nagrody Teofrasta dobitnie
podkreślają nazwiska dotychczasowych jej laureatów, wybitnych badaczy i
psychologów polskich. Są to
profesorowie: Maria Lewicka, Paweł Boski, Wiesław
Łukaszewski, Piotr Oleś, Jan
Strelau i Bogdan Wojciszke .
Do tegorocznej edycji Nagrody kilkanaście wydawnictw i uczelni wyższych
zgłosiło łącznie 53 pozycje.
W kategorii najlepszej książki naukowej przyznano dwie
równorzędne Nagrody.
Jedną
z nich otrzymał
przedstawiciel środowiska
psychologii rozwoju,
dr hab. Jan Cieciuch,
prof. UKSW, za książkę
„Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości”.
Serdecznie gratulujemy!
Książka ta, to analityczne, a
zarazem nowatorskie nawiązanie do tradycyjnego,
sięgającego starożytności,
problemu swoistego napięcia pomiędzy rozumem a

gnując z tantiem, autor
udostępnił ją zainteresowanym, którzy nieodpłatnie
mogą ściągnąć ją na swoje
komputery czy urządzenia
przenośne.
Więcej informacji o tegorocznym konkursie można
znaleźć na:
http://
www.nagrodateofrasta.eu/

Książka otrzymała również nagrodę im. Stefana Szumana
w kategorii za pojedynczą
publikację – pracę teoretyczną, empiryczną lub aplikacyjną, wykonaną w Polsce, opublikowaną w czasopismach polskich lub zagranicznych lub w postaci
książkowej w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

Młodzi w nauce

Early Researchers Union
European Association of Developmental Psychology
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Czy jesteś młodym naukowcem? Czy brakuje Ci
międzynarodowej współpracy z innymi młodymi
naukowcami? Jeśli tak, oferta ERU/EADP może okazać
się warta obejrzenia!
Sekcja została założona w
2008 roku, w celu zwiększenia możliwości współpracy i wymiany wiedzy
pomiędzy studentami i
członkami EADP na wczesnym etapie kariery naukowej. Oferta ERU/EADP jest
skierowana do studentów/
absolwentów/ doktorantów i młodych doktorów
zajmujących się tematyką
psychologii rozwoju, i/lub
innymi obszarami korespondującymi z badaniami
nad rozwojem człowieka.
Kim jesteśmy? Zarząd tworzą:
Prezydent: Radosveta Dimitrova, Prezydent-elekt: Loes
Keijsers, Past-Prezydent: Rens
van de Schoot, Sekretarz:
Arzu Aydinli, Skarbnik: Jia
He, Specjalista ds. Relacji
Wew.: Yael Ponizovsky, Specjalista ds. Relacji Zew.: Maja
Schachner,

a także Krajowi Przedstawiciele w ponad 20 krajach
z całej Europy.
Jaki jest nasz cel? Rozwijanie, koordynowanie oraz
ułatwianie studentom i
młodym naukowcom możliwości kształcenia;

rozwijanie współpracy nad
wspólnymi publikacjami i
prowadzaniem badań w
ujęciu międzykulturowym;
udostępnianie informacji
dotyczących możliwości
zewnętrznego finansowania, jak również wolnych
miejsc pracy
Co robimy? W ostatnich
dwóch latach zorganizowaliśmy dla naszych członków
następujące wydarzenia i
inicjatywy:
Tydzień Pisania tekstów do
renomowanych czasopism
naukowych (Writing
Week) 2012 - Utrecht, NL
i 2013 - Lausanne, CH
Wydajemy też Newsletter
w którym informujemy o
bieżących możliwościach
współpracy, publikacji i
podejmowania wspólnych
inicjatyw naukowych.
Dlaczego warto dołączyć do ERU?
Bezpłatny dostęp do czasopisma European Journal of
Developmental Psychology,
EJDP (wersja drukowana
oraz online).
ERU Newsletter z informacjami na temat aktualnych
wydarzeń i działań skierowanych do młodych naukowców.
Za pośrednictwem listy
dyskusyjnej ERU regularny

dostęp do aktualnych informacji dotyczących możliwości
wydawniczych, szkoleń, finansowania oraz stypendiów.
Zredukowana opłata za udział
w Biennale EADP Conference.
Uczestnictwo we wszystkich
inicjatywach promowanych
przez EADP / ERU (Tygodnie
Pisania, warsztaty, szkoły letnie, szkoły zimowe, itp.).
Promowanie własnych projektów badawczych poprzez
rozszerzenie naukowej sieci
współpracy i rozwijania możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy.
Nawiązywanie przyjaźni z
młodymi naukowcami z całego świata i znalezienie poparcia dla swoich naukowych
pomysłów.
Skontaktuj się z Nami!
Zapraszamy na stronę
www.eadp.info/NEW-YoungResearchersUnion.644.0.html.
Jeśli masz pytania zachęcamy
do kontaktu z Radosvetą Dimitrovą:
R.Dimitrova@uvt.nl, http://
www.radosvetadimitrova.org/
lub Arzu Aydinli: aaydinli@ku.edu.tr
Dr Justyna Michałek, UWM
Przedstawiciel Polski ERU EADP
jmichałek@wp.pl

Młodzi w nauce:

Student and Early Career Network of
European Association for Research on Adolescence (SECNet)
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Czym jest SECNet?
Organizacja została założona podczas VIII konferencji
stowarzyszenia European
Association for Research
on
Adolescence
w Oxfordzie (Wielka Brytania), we wrześniu 2002.
Zrzesza ona nie tylko doktorantów, ale również naukowców posiadających już
stopień doktora, którzy
zainteresowani są badaniami nad okresem dorastania
i chcieliby nawiązać współpracę, a także wymienić
wiedzę i doświadczenia z
badaczami z całego świata.
Jakie są nasze cele?
Do najważniejszych celów
organizacji należy:

dostarczenie wsparcia i użytecznych
informacji młodym
naukowcom zainteresowanych badaniami nad adolescencją;

promowanie naukowej współpracy pomiędzy badaczami
zajmującymi się podobną tematyką w
zakresie badań nad
adolescencją;

zwiększanie możliwości uczenia się
wśród młodych naukowców;

współpraca z młodymi badaczami z innych organizacji
oraz z innych krajów.

Kim
są
SECNet?

członkowie

W skład komitetu SECNet
wchodzą: Elisabetta Crocetti, Jolien van der Graaf,
Aysenur Ataman, Constantina Demetriou, Katharina
Eckstein oraz Cyrille Perchec.
Stowarzyszenie
jest
również reprezentowane
przez 17 przedstawicieli z
różnych krajów świata.
Czym się zajmujemy?
Organizacja SECNet stanowi
źródło
informacji
o konferencjach z zakresu
badań nad dorastaniem, a
także o możliwościach zawodowych i stypendialnych
z krajów całego świata.
Organizacja stanowi również miejsce wymiany informacji oraz doświadczeń
pomiędzy młodymi badaczami, umożliwiając tym
samym
nawiązywanie
współpracy międzynarodowej.
Celem jest też organizowanie (we wsp ółp racy
z Society for Research on
Adolescence oraz fundowanych przez Jacobs Foundation) Szkół Letnich, które
umożliwiają młodym naukowcom uczestnictwo
w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach metodologicznych, teoretycznych i praktycznych oraz
kontakt z uznanymi badaczami z dziedziny badań
nad dorastaniem.

Jak można dołączyć do
EARA SECNet?
Wystarczy zarejestrować się
na stronie:
http://www.earaonline.org/
membership/
Studentów oraz doktorantów
obejmuje nawet kilkudziesięcioprocentowa zniżka opłaty.
Opłata ważna jest dwa lata
i obejmuje prenumeratę Journal of Adolescence, newsletter EARA oraz zniżkę
opłaty konferencyjnej na odbywające się co dwa lata konferencje EARA.
Więcej informacji można
znaleźć na stronach:
Strona EARA SECNet:
http://earasecnet.weebly.com/
Informacje na temat członkostwa:
http://www.earaonline.org
Masz jakieś pytania?
Napisz pod adres:
eara.secnet@gmail.com

Mgr Dominika Karaś, UKSW
Przedstawiciel Polski w EARA
SECNet
dominika.karas@gmail.com
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Co nas nurtuje, jak radzimy sobie z problemami, jakie zagadnienia związane z rozwojem człowieka są obecne dyskutowane w środowisku psychologów i współpracujących z nimi specjalistów? Zapraszamy i zachęcamy czytelników do dzielenia się informacjami i refleksjami .

Co słychać u psychologów

Głos środowiska

Habilitacje wg nowej
procedury
Czy mój dorobek jest wystarczający do wszczęcia
przewodu habilitacyjnego?
Na co zwracają uwagę recenzenci? Jaki wygląda procedura habilitacyjna? W
ostatnich kilkunastu miesiącach zakończyły się pierwsze postępowania habilitacyjne wg nowej procedury
MNiSW. Wszystkie informacje o tych przewodach
wraz z recenzjami są
umieszczone na stronie
Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytułów Naukowych. Osoby zainteresowane pierwszymi doświadczeniami i rezultatami, znajda
je
na:
http://
www.ck.gov.pl/index.php/
postepowania-awansowe/
postepowania-habilitacyjne/
dziedzina-nauk-spolecznych

Zawód Naukowiec
O tym, że warto wybrać
zawód naukowca, przekonywała w auli Politechniki
Warszawskiej minister nauki i szkolnictwa wyższego,
Lena
Kolarska-Bobińska
oraz młodzi badacze – laureaci konkursów Diamentowy Grant oraz Generacja
Przyszłości.

Tym samym, ruszyła ogólnopolska kampania, która
promować ma wybór właśnie takiej ścieżki kariery.
O tym czy i dlaczego warto
zostać naukowcem i jakie
są perspektyw dla tego
zawodu w Polsce i na świecie można przeczytać:
http://www.nauka.gov.pl/
aktualnosci-ministerstwo/
ruszyla-kampania-zawodnaukowiec.html

Ustawa o zawodzie
psychologa,
kształcenie psychologów i dwustopniowe
studia psychologiczne
Uczestnicy Zjazdu Psychologicznego w Bydgoszczy
18-21 września 2014, wyrazili swoje zaniepokojenie
brakiem postępu prac nad
ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Obecna
ustawa nie reguluje zadawalająco wszystkich obszarów praktyki psychologicznej, co sprzyja nieprofesjonalnej działalności psychologicznej wielu osób i instytucji. Zwrócili też uwagę,

że uruchomienie dwustopniowych studiów psychologicznych prowadzi do pogłębienia chaosu legislacyjnego i
sprzyja nadużyciom w kształceniu psychologów i praktyce
psychologicznej. Więcej informacji na: http://
www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.
edu.pl/uchwala-xxxv-zjazdunaukowego-polskiegot o w a r z y s t w a psychologicznego/

Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP
BIULETYN
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Dlaczego warto należeć do

Dołącz do nas!

Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP



Sekcja jest jedynym stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko
psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju
człowieka.



Sekcja organizuje co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzącą ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiązania praktyczne w obszarze rozwoju człowieka. W 2015 roku odbędzie się już
XXIV cykliczna konferencja.



Sekcja wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, które w
wykazie czasopism naukowych MNiSW umieszczone jest na liście B z punktacją
7 pkt.

Informacje i Ogłoszenia
Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
jest zainteresowana zatrudnieniem od roku akademickiego 2016/17 na stanowisku
adiunkta lub asystenta, psychologa z dorobkiem naukowym (zakończonym lub bliskim
finalizacji przewodem doktorskim) w obszarze psychologii rozwoju, edukacji, zdrowia. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt z kierownikiem Katedry, dr hab. Beatą KrzywoszRynkiewicz, prof. UWM: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

