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Szanowni Państwo ! 

Wchodzimy w nowy rok, kolejny obfitujący w 

dokonania psychologów zmierzających do wyja-

śnienia zachowań człowieka w poszczególnych 

etapach jego życia. Wraz z Państwem chciała-

bym ocalać od zapomnienia dokonania naszych 

poprzedników, niestrudzonych badaczy zmian 

rozwojowych. Jednym z nich był Wilhelm Terry 

Preyer (1841 – 1897), niemiecki fizjolog i psy-

cholog. 

 

Wi lhelm Terry 

Preyer traktował 

zmiany rozwojowe 

zarówno fizjologicz-

ne, jak i psycholo-

giczne jako adapta-

cyjny wyraz ewolu-

cji. Takie podejście 

do rozwoju było 

u w a r u n k o w a n e 

uprawianą przez Preyera dziedziną wiedzy – 

był embriologiem, a także jego poglądami – był 

darwinistą. Prowadził ciekawe prace z zakresu 

fizjologii, dotyczące głównie wzroku, słuchu, 

oddychania, krwi, mechaniki mięśni. Jego książki 

dotyczące rozwoju embrionalnego sprawiły, że 

nazywano go ojcem embriologii. Był profesorem 

fizjologii na Uniwersytecie w Jenie. 

Od zainteresowań fizjologią człowieka Preyer 

skierował się ku psychologii i to psychologii roz-

woju dziecka. Do problemu tego podszedł z 

perspektywy biologa-badacza, prowadząc przez 

kilka lat (od urodzenia do 2 lat i 6 miesięcy) 

obserwacje rozwoju swojego syna. Z obserwacji 

tych sporządzał obszerne protokoły. Materiał 

ten stał się podstawą opracowania w formie 

książki: Dusza dziecka. Spostrzeżenia nad 

umysłowym rozwojem człowieka w pierwszych 

latach życia (Die Seele des Kindes. Beobach-

tungen über die geistige Entwickelung des 

Menschen in den ersten Lebensjahr, Th . 

Griebens Verlag 

(L. Fernau), Leipzig 1882). Praca ta stanowi 

systematyczne opracowanie bardzo bogatego 

materiału obserwacyjnego, dotyczącego rozwoju 

sensorycznego, motorycznego (inwentaryzacja i 

analiza odruchów u małych dzieci, ustalenie 

kolejności ich występowania i roli w życiu; gene-

za czynności dowolnych), mowy (opis począt-

ków rozwoju mowy do lat trzech), temperamen-

tu (opis czynności ekspresyjnych np. zdziwienia, 

śmiechu), intencji, samopoznania i ciekawości. 

Praca Dusza dziecka... było pierwszym opraco-

waniem z dziedziny psychologii rozwojowej, 

opartym na systematycznych badaniach obser-

wacyjnych. Stanowiła wzór badań nad rozwo-

jem, opartych na bezpośredniej obserwacji. 

Warto zauważyć, że metoda obserwacji nadal 

uważana jest w psychologii rozwojowej za pod-

stawową metodę badania, zbierania materiału 

a także za podstawę psychologicznej diagnozy. 

W pracy Dusza dziecka.. Preyer dał ponadto 

początek psychologii porównawczej, zestawiając 

wyniki badań zwierząt i dzieci w zakresie umie-

jętności kontroli nad mięśniami. 

Preyer był zainteresowany ewolucyjną koncepcją 

Karola Darwina, oraz psychologicznymi pracami 

Wilhelma Wundta i Gustawa Fechnera. Związki 

te określają poglądy Preyera na rozwój oraz 

metodę badania naukowego.  

Myślę, że po 120 latach, jakie mijają w tym 

roku od śmierci tego badacza zainteresowanego 

rozwojem dziecka, jego aktywna postawa nadal 

może nas inspirować, stanowiąc wzór działania 

naukowego.  

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii 

Rozwoju Człowieka  
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W dniach 20-21 lutego 2017 odbyło się  

Śródroczne Seminarium PSPRC  
zorganizowane przez Katedrę Psychologii Rozwojowej  

Wydziału Nauk Społecznych KUL 
Składało się ono z części formalnej (zebrania Zarządu) i naukowej, na której dyskutowano 
nad referatami zaprezentowanymi przez środowisko akademickie Lublina (KUL i UMCS). 

Poniżej przedstawiamy w skrócie poruszane tematy 

Skrót sprawozdania z działalności Sto-

warzyszenia w 2016 roku: 

 

Liczba członków : 107 osób 

Działalność Naukowa  

Śródroczne Seminarium w Warszawie 

23 lutego 2016 pt. Wychowanie a wartości 

zorganizowane przez Instytut  Psychologii 

Stosowanej APS w Warszawie  

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Kon-

ferencja Psychologii Rozwojowej- 16-18 

czerwca 2016 r. w Krakowie w  siedzibie 

Instytutu Psychologii UJ   

Wydano 4 numery czasopisma Psycho-

logia Rozwojowa, wpisane jest na listę 

ERIH+ (13 punktów MNiSW) 

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia 

Śródroczne zebranie Zarządu—

Warszawa 22 lutego 2016 (przedstawiono  

sprawozdanie z działalności wydawniczej, 

finansowe, sprawę zarejestrowania działalno-

ści gospodarczej oraz związaną z tym ko-

nieczność zmiany Statutu Stowarzyszenia, 

doskonalenie Biuletynu, sprawozdanie z 

XXIV OKPR, podjęto prace nad zmianą Re-

gulaminu Nagrody Szumana) 

Walne Zebranie Członków Stowarzy-

szenia, Kraków 16 czerwca 2016 

(przedstawiono wyniki konsultacji z prawni-

kiem dotyczące przekazywania część docho-

dów na wydawnictwo Psychologii Rozwojowej, 

co wymaga zarejestrowania działalności go-

spodarczej Stowarzyszenia w sądzie i zmiany 

Statutu stowarzyszenia. Złożono w Sądzie 

Rejonowym w Krakowie dokumenty związa-

ne z zarejestrowaniem działalności gospodar-

czej Stowarzyszenia) 

 

Sympozjum Naukowe  

DROGI ŻYCIA CZŁOWIEKA  

 

prof. D. Kornas-Biela: Krytyczne refleksje wo-

kół rozwoju psychologii prenatalnej  

prof. C. Walesa: Żarliwość religijności   

S. Filipiak: Wspieranie rozwoju funkcji wykonaw-

czych u dzieci w wieku przedszkolnym  

M. Charęzińska: Metody do badania i oceny 

teorii umysłu. 

B. Krawiec, W. Gigilewicz, A. Bruskiewicz: 

Transparencja w relacjach interpersonalnych 

młodych dorosłych  

A. Stachyra-Sokulska: Osobowościowe uwarun-

kowania podejmowania decyzji dotyczących ka-

riery zawodowej osób w okresie wczesnej doro-

słości 

M. Dacka: Kształtowanie się poczucia jakości 

życia kobiet i mężczyzn w wieku średnim  

A. Gucwa: Motywacje kobiet i mężczyzn w wie-

ku średnim w kontekście zaangażowań rodzinno

-zawodowych  

Panel dyskusyjny: Najnowsze kierunki badaw-

cze w psychologii rozwojowej z udziałem Człon-

ków Zarządu PSPRC  

 

Wybrane wystąpienia  będziemy prezento-

wać w kolejnych numerach Biuletynu 
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Zachęcamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia (deklaracja członkowska znajduje się 

na ostatnich stronach Biuletynu).  

Wszystkich członków prosimy o wpłatę składek za rok 2017 na konto bankowe Polskiego 

Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka: 

Bank BGŻ BNB Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 

nr rachunek: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390  

Na walnym zebraniu w dniu 01.06.2015 roku ustalono wysokość składek: 

dla zwyczajnych członków – 80 zl 

dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne – 50 zł. 

www.psprc.edu.pl 

Skrót sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku: 

 

Liczba członków : 107 osób 

Działalność Naukowa  

Śródroczne Seminarium w Warszawie 23 lutego 2016 pt. Wychowanie a war-

tości zorganizowane przez Instytut  Psychologii Stosowanej APS w Warszawie  

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej- 16-

18 czerwca 2016 r. w Krakowie w  siedzibie Instytutu Psychologii UJ   

Wydano 4 numery czasopisma Psychologia Rozwojowa, wpisane jest na listę 

ERIH+ (13 punktów MNiSW) 

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia 

Śródroczne zebranie Zarządu—Lublin 22 lutego 2016 (przedstawiono  sprawoz-

danie z działalności wydawniczej, finansowe, sprawę zarejestrowania działalności go-

spodarczej oraz związaną z tym konieczność zmiany Statutu Stowarzyszenia, doskona-

lenie Biuletynu, sprawozdanie z XXIV OKPR, podjęto prace nad zmianą Regulaminu 

Nagrody Szumana) 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Szczecin 16 czerwca 2016 

(przedstawiono wyniki konsultacji z prawnikiem dotyczące przekazywania część do-

chodów na wydawnictwo Psychologii Rozwojowej, co wymaga zarejestrowania działalno-

ści gospodarczej Stowarzyszenia w sądzie i zmiany Statutu stowarzyszenia. Złożono w 

Sądzie Rejonowym w Krakowie dokumenty związane z zarejestrowaniem działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia) 

http://www.psprc.edu.pl
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Zarząd PSPRC ogłasza kolejną edycję  

 

Nagrody im. Stefana Szumana. 
 

Celem nagrody jest promowanie polskich osiągnięć badawczych wnoszących istotny wkład 

do wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w ciągu życia. Nagroda przyznawana jest za 

najlepszą pracę badawczą z dziedziny psychologii rozwoju człowieka w dwóch kategoriach:  

 

1) za rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie psycholo-

gii; aktualna edycja obejmuje prace obronione w Polsce w roku 2016;  

 

2) za pojedynczą publikację – pracę teoretyczną, empiryczną lub aplikacyjną, wyko-

naną w Polsce, opublikowaną w czasopismach polskich lub zagranicznych lub w 

postaci książkowej w wydawnictwach polskich i zagranicznych w roku 2016.  

 

Termin składania wniosków: do 31 marca 2017 roku.  

 

Regulamin konkursu oraz wniosek o przyznanie Nagrody im. S. Szumana dostępne są na 

stronie Stowarzyszenia: http://psprc.edu.pl/ 

 

Prawo zgłoszenia do Nagrody przysługuje: indywidualnym osobom, które są członkami Pol-

skiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz instytutom naukowym.  

Zgłoszenie powinno zawierać wniosek z krótkim uzasadnieniem, kopię proponowanej do 

Nagrody pracy oraz, w miarę możliwości, recenzje w przewodzie lub wydawnicze.  

Prosimy o równoczesne przesłanie elektronicznej oraz papierowej wersji proponowanej do 

Nagrody pracy. Jeżeli praca dostępna jest tylko w wersji papierowej prosimy o przesłanie jej 

trzech egzemplarzy.  

 

Adres:  

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka  

ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków  

dopisek: Nagroda im. Stefana Szumana  

mail: stowarzyszenierozwojuczlowieka@gmail.com  

kosno.magdalena@gmail.com  
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Wartościowanie twierdzeń wedle tego, czy są one prawdziwe, czy też są fałszywe, ma zna-
czenie fundamentalne. Zastanawia nieobecność w psychologii zagadnienia prawdy. Jego 
podjęcie wydaje się niezbędne, jeśli mamy tworzyć wiedzę o umyśle człowieka. Miał tego 
świadomość Platon, miał jego uczeń Arystoteles, a za nimi też szereg znamienitych nowo-
żytnych myślicieli. Wyłamał się Hobbes i wielu po nim poszło drogą zamiany umysłu na coś 
innego z przekonaniem, że badając to coś innego, poznajemy umysł. Współcześnie mówi 
się o badaniu mózgu i jego świecących obrazów albo o mechanizmach przetwarzania infor-
macji. Jakkolwiek może się to przydać do radzenia sobie z innymi zagadnieniami, to prze-
cież pozostawia kwestię prawdy, poznania i umysłu na uboczu. 
 
Platon sformułował problem prawdy za pomocą słynnego obrazu więźnia zrzucającego kaj-
dany, trzymające go w jaskini, skąd dostrzega tylko cienie przedmiotów, a wychodząc na 
pełne światło, boleśnie nim oślepiony, nawet zarysy przedmiotów z trudem chwyta. Nie 
miał Ateńczyk większych wątpliwości, że wyzwoleniec uzna za bardziej realne to, co widział 
z jaskini niż to, przed czym stanął po wyjściu z niej. Widoczne ruchome cienie  przedmiotów 
to zmieniające się doznania zmysłowe podmiotu tego doświadczenia. Jak może podmiot 
dojść na podstawie ulotnych doznań zmysłowych do poznania prawdy o przedmiocie rzuca-
jącym cień? Prawda nie zmienia się, trwa mimo upływu czasu. Platon odpowiedział teorią 
idei – abstrakcyjnych obiektów, które nie działają jako przyczyny i nie są skutkami żadnych 
przyczyn. Idee są wieczne i niezmienne, a służą jako doskonałe prototypy spostrzeganych 
przedmiotów, którym nieskończenie daleko do doskonałości wzorców.  
 
W klasycznych studiach nad rozwojem poznawczym dzieci mamy wątek obiektywacji u Pia-
geta i genezy przedmiotu u Szumana. Obiektywacja to stopniowe konstruowanie przed-
miotu w aktywności sensoryczno-motorycznej kulminujące pod koniec drugiego roku życia 
symbolami (naśladownictwo, zabawa, mowa), które reprezentują przedmioty aktywności 
umysłowej. Szuman także akcentuje działanie dziecka, a poznanie przez manipulację przed-
miotami i aktywną eksplorację za pomocą wielu zmysłów. Aktywny dotyk i chwyt przed-
miotu to ośrodek doznań, wokół którego krystalizuje się w doświadczeniu dziecka przed-
miot poznania i zarazem działania.  
 
Można pomyśleć, że Piaget i Szuman odpowiadają na pytanie Platona  o prawdę  w do-
świadczeniu percepcyjnym. Ulotne wrażenia kontrastują z trwaniem obiektu pomimo znik-
nięcia z pola widzenia. aby się za chwile pojawić, lub z obiektem twardo w garść ujętym. 
Jednak nie da się tak pomyśleć. Przedmiot psychologów jest konstrukcją z oddziaływań śro-
dowiska na zmysły, a jego reprezentacja w aktywności umysłowej też podlega zmianom  w 
efekcie różnorakich oddziaływań. Nic z tego nie jest trwałe, niezmienne, a za to mieści się 
znakomicie w związkach przyczyn i skutków. Dlaczego Piaget i Szuman robią takie wraże-
nie? Może z tego powodu, że wydaje się psychologom, iż to co oni dali jest wszystkim, co 
da się zrobić w odpowiedzi na pytanie Platona. Dlaczego jednak nie przyjąć po prostu od-
powiedzi samego Platona? 

                                                                                           Adam Niemczyński 
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W psychologii, zdolność refleksji nad myślami innych osób, określa 

się często mianem „teorii umysłu”. Termin ten oznacza próbę wyja-

śnienia tego, jak to się dzieje, że tak łatwo i naturalnie przychodzi 

nam myślenie o myśleniu – swoim i innych. Zacznijmy od tego, że 

małe dzieci nie rozumieją o co chodzi, gdy ktoś pyta je o myśli in-

nych osób, natomiast starsze dzieci przedszkolne rozumieją takie pytania i trafnie na nie 

odpowiadają. Z wiekiem nabywają nowych kompetencji, rozumieją co inna osoba myśli o 

kolejnej osobie oraz coraz wyraźniej zaczynają reagować na gafy i towarzyskie niezręczno-

ści .…… (Ł. Tanaś Uniwersytet SWPS) Więcej na: http://biuletyn.wotptp.waw.pl/teorie-

umyslu-o-teoriach-umyslu/ 

Teorie umysłu o „teoriach” umysłu 

„Konsekwencje porażek są właściwie dobre i nie ma po co ich unikać. Gdy doświadczam 

niepowodzenia, to uczę się czego nie robić, albo jak coś naprawić, a to zwiększa moje zdol-

ności. Klęski są fajne i w sumie warto działać, nawet jeśli nie ma specjalnych szans na osią-

gnięcie celu.” – Pod tymi zdaniami mógłby się podpisać AlphaGo, program komputerowy, 

który pod koniec zeszłego roku dokonał rzeczy, która wydawała 

się, jeszcze przez długi czas, niemożliwa dla sztucznej inteligencji. 

Pokonał jednego z mistrzów antycznej Chińskiej gry planszowej 

„Go” ….(Ł. Tanaś, Uniwersytet SWPS)  

Więcej na: http://biuletyn.wotptp.waw.pl/dlaczego-upadamy-bruce-zeby-nauczyc-sie-

wstawac-1/ 

„Dlaczego upadamy, Bruce? Żeby nauczyć się wstawać.” 

Cechy narcystyczne pojawiają się w nas, gdy czujemy, że jesteśmy 

lepsi od innych, fantazjujemy o osobistym sukcesie połączonym z 

przekonaniem, że z jakiegoś powodu należy nam się specjalne trak-

towanie. Gdy osoba w takim stanie zostaje upokorzona lub zawsty-

dzona często reaguje agresywnie, nawet przemocą. Wstyd to emocja związana z hierarchią 

społeczną, nieprzyjemnie odczucie łamania panujących zasad i konwencji, sugerujące pod-

porządkowanie. Narcyzm skutecznie powstrzymuje normalne konsekwencje wstydu… Ed-

die Brummelman i współpracownicy (2015) wykonali jedno z pierwszych długofalowych 

badań dotyczących powstawania narcyzmu u dzieci. ….. (Ł. Tanaś, Uniwersytet SWPS)  

Więcej na: http://biuletyn.wotptp.waw.pl/u-zrodel-narcyzmu-i-samo-oceny/  

U źródeł narcyzmu i samo-oceny 

Nie tylko nasze Stowarzyszenie, ale także inne organizacje psy-

chologiczne wydają Biuletyny. Jednym z bardziej interesujących 

jest Biuletyn Warszawskiego Oddział Terenowego PTP, w któ-

rym omawiane są tematy mogące  zainteresować psychologów rozwoju. Sądzimy, 

że dobrą praktyką jest współpraca pomiędzy organizacjami a nie rywalizacja, dla-

tego składamy  wyrazy uznania naszym kolegom i polecamy kilka publikowanych 

przez nich tekstów.  
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Instytut Psychologii Uniwersytetu  

Szczecińskiego 

oraz  

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju 

Człowieka 

zapraszają do udziału w 

 

XXVI Konferencji Psychologii  

Rozwojowej 

Potencjał rozwojowy w biegu życia: 

w kierunku samorealizacji 

Szczecin 1-3 czerwca 2017 roku 

 

 

 

 

Konferencja poświęcona będzie stawianiu i 

rozważaniu problemów związanych z samo-

realizacją w biegu życia, wykorzystaniem po-

tencjału rozwojowego do budowania swojej 

tożsamości, rozwijaniem umiejętności, zdol-

ności, talentów do kreowania własnej drogi 

życia, wykorzystaniem  możliwości rozwojo-

wych w każdym z okresów życia i w różnych 

uwarunkowaniach.  

 

Proponujemy następujące obszary do nauko-

wej eksploracji i dyskusji: 

• Charakterystyka osobowości ludzi 

ukierunkowanych na samorealizację w 

różnych okresach życia 

• Uwarunkowania samorealizacji, samo-

aktualizacji, samorozwoju 

• Samorealizacja w kontekście społecz-

nym 

• Twórczość jako ekspresja osobistego 

potencjału 

• Realizacja własnego potencjału jako 

droga do dobrostanu psychicznego 

• Granice samorealizacji i samoregulacji 

• Samorealizacja a kierowanie rozwo-

jem 

• Samorealizacja w procesie wychowa-

nia 

• Co sprzyja a co zagraża samorealizacji 

 

 

Rejestracja na Konferencję odbywa się za 

p o m o c ą  s t r o n y  i n t e r n e t o w e j 

http://26okpr.whus.pl  

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 

marca 2017 r. 

 

Opłata konferencyjna: 

600 zł opłata regularna wniesiona do 30 mar-

ca 2017 r.  

560 zł opłata dla członków Polskiego Stowa-

rzyszenia Psychologii Rozwojowej, którzy 

opłacili składki członkowskie za lata 2016 i 

2017 

460 zł opłata dla doktorantów 

260 zł opłata za bierne uczestnictwo we 

wszystkich wydarzeniach konferencyjnych z 

wyjątkiem bankietu 

380 zł opłata za bierne uczestnictwo we 

wszystkich wydarzeniach konferencyjnych 

wraz z bankietem 

660 zł opłata wniesiona po 30 marca 2017 r.  

 

 

http://26okpr.whus.pl
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XVIII European Conference on  

Developmental Psychology  

Konferencja, organizowana co dwa lata 

przez European Association for Deve-

lopmental Psychology (EADP) odbędzie 

się w dniach 29 sierpnia-1 września 2017 

(dzień przed konferencją odbędą się rów-

nież warsztaty) w holenderskim Utrech-

cie. 

 

 

 

 

 

 

Konferencja obejmuje swoim obszarem 

zainteresowań szeroko pojętą psychologię 

rozwoju człowieka.  

Co dwa lata w konferencji uczestniczy kil-

kuset badaczy z całego świata. Do zapro-

szonych w tym roku gości należą między 

innymi:  

Ersilia Menesini (wykład dotyczący 

uwarunkowania znęcania się nad ró-

wieśnikami),  

 

Rutger Engels (sposoby na wzmacnia-

nie zdrowia psychicznego młodzieży),  

 

Catrin Finkenauer (zaufanie i samo-

kontrola w relacjach),  

 

Sonia Livingstone (dylematy rozwoju 

kompetencji cyfrowych u dzieci),  

 

Elliot Turiel (rozwój sądów moralnych 

i społecznych)  

 

Henry M. Wellman (rozwój teorii 

umysłu w dzieciństwie).  

 

Gościnne sympozja poprowadzą  

 

Hakan Stattin (rola sprawstwa w bada-

niach adolescentów),  

 

Isabel Menezes (zaangażowanie spo-

łeczne),  

 

Peter Smith (prześladowanie rówieśni-

cze w różnych kulturach),  

 

Çiğdem Kağıtçıbaşı (autonomia-

zależność oraz dobrostan)  

 

Wim Meeus (badania nad rozwojem 

tożsamości) 

Zgłoszenia nadsyłać można do 27 lute-

go 2017. Zgłaszać można referaty (5-8 

minutowe), plakaty oraz sympozja z za-

kresu rozwoju biologicznego i rozwoju mó-

zgu, procesów poznawczych, poznania spo-

łecznego, metod badania procesów rozwojo-

wych, psychopatologii i niepełnosprawności, 

edukacji i doradztwa, relacji rodzinnych i 

rówieśniczych, rozwoju języka i komunikacji, 

prewencji i interwencji, zagadnień kulturo-

wych, a także rozwoju osobowości i rozwo-

ju społecznego. 

Przed konferencją odbędą się warsztaty, na 

tematy m.in.: modelowanie statystyczne w 

programach R i Mplus, relacje rówieśnicze – 

analiza sieci społecznych i multilevel analysis, 

modelowanie danych longitudinalnych, anali-

za Bayesowska, a także prezentacja wyników 

badań.  

Można ubiegać się o stypendium, które 

pokryje koszty uczestnictwa w konferencji i 

pobytu w Utrechcie: zgłoszenia zawierające 

życiorys, opis przeprowadzanych badań, list 

motywacyjny oraz streszczenie wystąpienia, 

przyjmowane są do 31 maja 2017. 

Więcej informacji na stronie interne-

towej konferencji: 

http://www.ecdp2017.nl 
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Society for the Study of Emerging  

Adulthood 8th Biennial Conference 

Konferencja Society for the Study of Emer-

ging Adulthood odbywa się co dwa lata – w 

tym roku jej termin przypada na 2-4 paź-

dziernika 2017. Konferencja odbędzie się 

w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone) w Hy-

att Regency Washington on Capitol Hill.  

 

 

 

 

 

 

Temat przewodni konferencji to  

Emerging Adults as change-makers 

around the world 

Konferencja obejmuje swym obszarem 

zainteresowania okres wyłaniającej się 

dorosłości. 

Podczas konferencji odbędą się sesje tema-

tyczne, sympozja, sesje posterowe, szereg 

dyskusji, a także będzie można wysłuchać 

wykładów zaproszonych gości, takich jak: 

Brian K. Barber, Scott Stanley, Elizabeth 

Morgan oraz Elisabetta Crocetti. 

Przed konferencją odbędą się warsztaty 

dotyczące między innymi: czynników ryzyka 

w relacjach romantycznych młodych doro-

słych, sposobów korzystania z mediów przez 

młodych dorosłych, prewencji i interwencji 

w okresie wyłaniającej się dorosłości, kształ-

towania się poczucia sensu oraz treści i sfer 

tożsamości. 

Możliwe jest ubieganie się o stypendia, któ-

re pokryją koszty uczestnictwa w konferen-

cji i pobytu w Waszyngtonie. Zgłoszenia za-

wierające dane osobowe, życiorys oraz list 

motywacyjny można nadsyłać do 15 lutego 

2017. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 

marca 2017. 

Strona konferencji: http://www.ssea.org/

conference/2017/ 

Autyzm -tylko razem 

Metody terapii i aktywizacji społecznej 

osób ze spektrum zaburzeń  

autystycznych. 

II Konferencja dla Ludzi i Organizacji zaangażowa-

nych w pomoc osobom ze spektrum zaburzeń 

autystycznych. 

3-5 marca Zakopane  

PRELEGENCI: 

 

KALINA ZAJĄCZKOWSKA: neurologopeda, 

oligofrenopedagog: ALTERNATYWNE METODY 

KOMUNIKACJI 

 

CECYLIA CIEŚLAK- socjoterapeuta: LECZENIE 

ŚRODOWISKOWE JAKO ALTERNATYWA DLA LE-

CZENIA SZPITALNEGO I AMBULATORYJNEGO 

OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU 

 

JAKUB DYDA - właściciel firmy Sport Spektrum: 

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU TERAPIĄ 

OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU 

 

EWA ANTOSZKIEWICZ—doradca metodyczny: 

PODNOSZENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

PRIORYTETEM PRACY WYCHOWAWCZEJ Z 

UCZNIAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻO-

NĄ Z KOMPONENTEM AUTYZMU W RAMACH 

ZAJĘĆ PROWADZONYCH WG PROGRAMU OPAR-

TEGO NA KONCEPCJI A.GOLDSTEINA I JEGO TRE-

NINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH(TUS) 

 

PAULINA MOSUR—pedagog wczesnoszkolny: 

AUTOSTYMULACJE W TERAPII AUTYZMU 

 

KAMIL MOSUR -Absolwent warszawskiej Akade-

mii Wychowania Fizycznego: PROWADZENIE ZA-

JĘĆ RUCHOWYCH A ICH ODDZIAŁYWANIA NA 

OSOBY ZE SPEKTRUM AUTYZMU W KONTEKŚCIE 

ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

 

CAŁKOWITY KOSZT KONFERENCJI ( zakwate-

rowanie w pokoju dwuosobowym, posiłki, mate-

riały konferencyjne, wykłady ) TO 535 ZŁ OD 

OSOBY ZAPISY PRZYJMUJEMY DROGĄ MAI-

LOWĄ (p.zygarski@fundacjahpd.pl) 

 

.dydaktyka.org 
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Konferencja  

Język w procesie zmiany 

24-25 marca 2017  

Warszawa  

 

Organizatorami konferencji są:  

Sekcja Podejścia Skoncentrowanego 

na Rozwiązaniach Polskiego Towa-

rzystwa Psychologicznego oraz  

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej.  

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym 

wydarzeniu szczególnie ważnym dla 

osób, które na co dzień pomagają 

innym ludziom (pracujących w 

ochronie zdrowia, oświacie, pomo-

cy społecznej, obszarze rozwoju 

osobistego i zawodowego, doradz-

twie czy zarządzaniu ludźmi), jak i 

dla wszystkich, którzy interesują się psy-

chologicznymi, społecznymi i kulturowy-

mi aspektami rozwoju człowieka, jego 

tożsamości, możliwości zmiany.  

Podczas konferencji zaprezentowane 

zostaną wyniki badań skuteczności od-

działywania języka rozwiązań w porów-

naniu z językiem problemów, badań sku-

teczności Terapii Skoncentrowanej na 

rozwiązaniach w pracy z osobami po 

przebytych udarach mózgu, a także 

praktycznego zastosowania PSR w pracy 

z osobami stosującymi przemoc w ro-

dzinie. 

Wystąpią także prof. Bogdan de Bar-

baro, Luis Alarcon, dr Iwona Ziół-

kowska, prof. Włodzimierz Grusz-

czyński. 

Warsztaty konferencyjne poprowa-

dzą członkowie naszego Zespołu: To-

masz Majewski, Agnieszka Turska 

- Majewska, Agnieszka Szrejter - 

Łoś, Radosław Cieśluk, a także Igor 

Rotberg i Grzegorz Andrzejczyk.  

Szczegółowe informacje o konferencji 

oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Pań-

s t w o  n a  s t r o n i e 

www.konferencjapsr.evenea.pl  

Link do wydarzenia na FB: bit.ly/

KonferencjaPSR  

 

Konferencja Naukowa 

Dziecko i wczesna edukacja 

Horyzonty konstruktywistyczne 

i kognitywistyczne 

15 – 16 maja 2017 roku w Łodzi 

organizowana przez  

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu 

Łódzkiego  

 

Podstawowe pytania regulujące od zaw-

sze sposób organizowania edukacji: cze-

go, jak , dlaczego i  po co uczyć,  

jak to się dzieje , że się uczymy, 

w jaki sposób dokonuje s ię dzie-

cięce poznawanie, rozumienie i  

u jmowan ie  św ia t a , dramatycznie 

zderzają się z nową rzeczywistością. 

Zyskują niespotykany dotąd wymiar 

i ciężar. Z uznania wagi powyższych 

problemów wynika konieczność podję-

cia debaty naukowej poświęconej Dziec-

ku i  wczesnej edukacji w perspektywie 

konstruktywistycznej i kognitywistycznej.  

Obszary tematyczne i warunki uczest-

nictwa można uzyskać od sekretarzy 

konferencji:  

 

dr Anna Buła annabuła@onet.pl,  

mgr Marta Michalska martamichal-

ska.wnow@o2.pl;  

 

 

 

http://www.konferencjapsr.evenea.pl
http://bit.ly/KonferencjaPSR
http://bit.ly/KonferencjaPSR
mailto:annabuła@onet.pl
mailto:martamichalska.wnow@o2.pl
mailto:martamichalska.wnow@o2.pl
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Ogólnopolska Konferencja  

Naukowa 

Dzieci i młodzież – w społeczeń-

stwie ryzyka. 

 Od wyzwań edukacyjnych do 

działań społecznych  

Olsztyn 17-18 maja 2017 roku 

 

 

 

 

 

Celem konferencji jest rozpoczęcie dys-

kusji nad rozpoznaniem obszarów pod-

wyższonego ryzyka powstających w obli-

czu przemian społeczno-politycznych i 

kulturowych zagrażających harmonijne-

mu rozwojowi bio-psycho-społecznemu 

dzieci i młodzieży. Próba interdyscypli-

narnego spojrzenia na te zagrożenia po-

przez pryzmat koncepcji społeczeństwa 

ryzyka (risk society) ma na celu wskaza-

nie mechanizmów i instytucji zagrażają-

cych młodemu pokoleniu, poprzez potę-

gowanie stanu niepewności  i kryzysu 

nowoczesnej demokracji uwidaczniające-

go się na różnych poziomach życia spo-

łecznego.   

 

Proponujemy, aby dyskusja, koncentro-

wała się na takich kwestiach jak: 

 

1. Współczesne odniesienia teoretyczne i 

implikacje praktyczne koncepcji społeczeń-

stwa ryzyka do badania sytuacji życiowej 

dzieci i młodzieży w Polsce. 

 

2. Rodzina ryzyka i w sytuacji podwyższone-

go ryzyka - jako środowisko życia dzieci i 

młodzieży. 

3. Ideologie edukacyjne a ideologizacja pro-

cesu edukacji jako szansa czy zagrożenie w 

rozwoju dzieci i młodzieży? 

4. Kultura popularna jako nadzieja czy za-

grożenie? w rozwoju dzieci i młodzieży. 

5. Kontestacja młodzieży w społeczeństwie 

ryzyka.  

6. Źródła konfliktów w społeczeństwie 

ryzyka a tożsamość dzieci i młodzieży. 

7. Dylematy edukacji wyższej a tożsamość 

młodzieży w społeczeństwie podwyższonego 

ryzyka. 

8. Opieka pomoc i wsparcie społeczne wo-

bec zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży                 

 w społeczeństwie ryzyka. 

9. Wyzwania edukacyjne w obliczu realnych 

zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży - ob-

szary pomocy i (nie) mocy pedagogicznej. 

10. Działanie społeczne w sytuacji ryzyka - 

przykłady dobrych praktyk, propozycje zmian 

i rozwiązania modelowe. 

 

Miejsce konferencji 

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest 

nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 3 mar-

ca 2017 roku  i dokonanie opłaty konferen-

cyjnej  do dnia 15  marca 2017 roku 

 

Kontakt: 

konferencja2017kpop@uwm.edu.pl l 

 

 

 

 

mailto:konferencja2017kpop@uwm.edu.pl
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Maria Kielar-Turska (red.), Sta-

rość jak ją widzi psychologia. 

Kraków: Wydawnictwo WAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia zbiorowa Starość jak ją widzi 

psychologia, pod redakcją Marii Kielar-

Turskiej, została przygotowana przez 

wielu autorów polskich i zagranicznych, 

prawdziwie zafascynowanych fenomenem 

zmierzchu życia człowieka, z myślą o po-

szukujących odpowiedzi na pytania zwią-

zane z biegiem i sensem ludzkiego życia. 

Poszczególne teksty pozwalają czytelniko-

wi poznać oblicza wieku senioralnego 

poprzez odkrywanie tego, co dla osób 

ten wiek osiągających jest wspólne i pra-

widłowe, a co jest indywidualne i niepo-

wtarzalne.  To opracowanie zbiorowe 

charakteryzuje się różnorodnością podej-

mowanych problemów badawczych, ich 

podstaw teoretycznych i rozstrzygnięć 

metodologicznych. Ukazuje aktualny stan 

badań psychologicznych nad psychospo-

łeczną kondycją seniorów, ich światem 

przeżyć, rozumieniem siebie, własnego 

życia, otaczającego świata, a także per-

cepcją społeczną starości jako nieuniknio-

nego etapu ludzkiego losu. Monografia 

zainteresuje naukowców, badaczy, a także 

osoby podejmujące działania praktyczne, 

będące wyrazem troski o zdrowie soma-

tyczne, dobrostan psychiczny i jakość 

życia osób w późnej dorosłości. Prezen-

towane opracowanie stanowi źródło rze-

telnej wiedzy psychologicznej dla studen-

tów kierunków z obszaru nauk społecz-

nych, humanistycznych i medycznych. 

Może także być ciekawą lekturą dla sa-

mych seniorów, rozbudzając ich autore-

fleksję, motywację do ustawicznego sa-

modoskonalenia i samospełnienia. 

Prof. dr hab. Władysława Pilecka,  

Uniwersytet Jagielloński 

 

Melvin Konner 

Evolution of childhood.  

Relationships, Emotions, Mind, 

Harvard University Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nic w biologii nie ma sensu jeśli jest rozpatrywa-

ne w oderwaniu od ewolucji  

T. Dobzhansky 

Pomimo dynamicznego rozwoju paradygmatu 

psychologii ewolucyjnej w ostatnich dwóch 

dekadach, prac analizujących rozwój człowie-

ka z uwzględnieniem kontekstu ewolucyjnego 

jest niewiele. Lukę w dotychczasowym pi-

śmiennictwie wypełnia książka M. Konnera 

„Evolution of childhood”. Wspomniany na 

początku słynny cytat T. Dobhzhansky'ego 

mógłby posłużyć za motto tej książki. Na bli-

sko 1000 stronach, M. Konner z niebywałą 

łatwością łączy doniesienia z pola biologii, 

antropologii oraz psychologii wyjaśniając m. 

in. dlaczego mózgi homo sapiens są tak nie-

zwykłe, skąd wydłużony okres dzieciństwa 

wśród ludzi i czy dlaczego tak lubimy przypa-

trywać się niemowlętom. Dla każdego psy-

chologa  jest to pozycja obowiązkowa, rzuca-

jąca nowe, interdyscyplinarne światło na kla-

syczne zagadnienia psychologii rozwojowej. 

 

Mgr Kasper Kalinowski, doktorant na Wydziale 

Psychologii UW 
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Czasopismo Psychologia Rozwojowa 

prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, 

stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji 

podręcznikowych. Jest jedynym na pol-

skim rynku czasopismem zajmującym się 

rozwojem człowieka. Rekomendujemy je 

zarówno pracownikom nauki badającym 

problemy rozwoju, studentom kierunków 

psychologicznych, pedagogicznych, me-

dycznych a także psychologom i pedago-

gom praktykom. 

 

Warto podkreślić ciągły rozwój czasopi-

sma, którego wyrazem jest między innymi 

wciąż poszerzana indeksacja w bazach 

danych, uwzględnienie czasopisma na li-

ście ERIH+, a  także rosnąca ocena 

czasopisma w ewaluacji ministerial-

nej; w roku 2015 czasopismo w ewa-

luacji MNiSW uzyskało 13 punktów. 

 

W najbliższym, pierwszym numerze cza-

sopisma na rok 2017, ukażą się między 

innymi artykuły:  

 

Nauczyciela akademickiego spojrzenie 

na rozwój w dobie przemian ogólno-

światowych (M. Ledzińska)  

 

Wielowymiarowość zaangażowania 

uczniów w aktywności szkolne  

(K. Tomaszek) 

 

Styl wychowania a informacje zwrotne 

w komunikacji rodziców z adolescen-

tami (O. Bąk) 

 

Związek między obrazem ciała u ko-

biet w pierwszej ciąży a reprezentacją 

relacji z rodzicem, partnerem i dziec-

kiem (M. Topór-Pamuła, K. Schier) 

 

Depresja a integracja osobowa. Ujęcie 

poeriksonowskie  

(M. Bebrysz, W. Zagórska) 

 

Skala Poczucia Samotności (SBS-C) do 

badania dzieci - doniesienia wstępne 

(Z. Dołęga) 

  

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych 

artykułów, zarówno o charakterze teore-

tycznym, przeglądowym, jak i raportów z 

badań empirycznych, a także sprawozdań 

z konferencji w obszarze psychologii roz-

woju człowieka i recenzji nowych, waż-

nych dla dziedziny publikacji. 

 

Czasopismo można zamówić poprzez 

stronę internetową Wydawnictwa UJ 

oraz poprzez stronę internetową czasopi-

sma. Wszystkie numery można zamawiać 

w wersji drukowanej lub elektronicznej. 

Dodatkowo, cała zawartość numerów 

z lat 2009-2015 oraz trzy pierwsze 

numery z roku 2016 dostępne są 

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 stro-

nie internetowej: http://

www.ejournals.eu/jak-zamawiac/. 

      

Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,  

Sekretarz redakcji 

 

 

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
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Co nowego w SECNet? 

 

Forum Młodych Naukowców 

 

EARA SECNet otworzyło 

na swojej stronie interne-

towej forum, na którym są 

możliwe dyskusje pomię-

dzy członkami SECNet.  

Forum ma służyć wymianie pomysłów 

i idei, rozmowom nad wspólną organi-

zacją sympozjów na nadchodących 

konferencjach, a także nawiązywaniu 

współpracy naukowej między młodymi 

naukowcami. 

Forum znajduje się pod adresem: 

h t t p : / / e a r a secnet .weeb l y . com/

forum.html# 

 

 

Nowe Emerging Scholar  

Spotlight 

 

 

Obecnie na stronach EARA SECNet 

regularnie (co miesiąc) publikowane są 

Emerging Scholar Spotlight – krótkie 

prezentacje artykułów publikowanych 

ostatnio przez członków SECNet – 

wraz z głównymi wynikami, wnioskami 

i opisem badań. 

 

W lutowym wydaniu przedstawiony 

został artykuł  

Hany Hadiwijaya, Theo Klimstra, 

Jeroen Vermunt z Tilmurg University 

oraz Susan Branje i Wima Meeusa z 

Utrecht University, zatytułowany: 

 

On the Development of Harmony, Turbu-

lence, and Independence in Parent-

Adolescent Relationships: A Five-Wave 

Longitudinal Study.  

 

Artykuł został opublikowany w Journal 

of Youth & Adolescence i porusza 

zagadnienia harmonijnego rozwoju w 

okresie adolescencji, relacji rodzin-

nych, stresu oraz ich związku z 

jakością relacji, które tworzą i na-

wiązują nastolatkowie. 

 

Artykuł zaprezentowany w styczniu 

nosi tytuł : 

Is Social Anxiety Associated With Canna-

bis use? The Role of Cannabis use Effect 

Expectancies in Middle Adolescence 

i został napisany przez Emilie Schmits, 

Cecile Mathys i Etienne Quertemont z 

Uniwersytetu w Liege. Artykuł 

porusza zagadnienie związku pomiędzy 

paleniem marihuany a doświadczaniem 

niepokoju społecznego u nastolatków. 

 

Grudniowe Emerging Scholar Spot-

light to z kolei praca Gody Kani-

usonyte i Rity Zukauskiene z Mykolas 

Romeris University – artykuł p.t.  

The Longitudinal Examination of the Di-

rectional Effects Between Perceived Pa-

rental Psychological Control and Adoles-

cents’ Self-Reported Externalizing and 

Internalizing Problems in Lithuania 

opisuje wyniki badań podłużnych 

między relacjami rodzicielskimi a 

problemami inter- i eksternalizacyjny-

mi u młodzieży. 

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na 

stronę:  

h t t p : / / e a ra secnet .weeb l y . com/

emerging-scholar-spotlight.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd na kolejnej stronie  
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Co nowego w SECNet? 

 

Szkoła letnia EADP-EARA-SRA 

 

 

 

 

 

 

 

W bieżącym roku, mimo przeciwności 

takich jak ograniczone fundusze, po raz 

kolejny uda się zorganizować szkołę let-

nią: tym razem uczestniczyć w tym 

przedsięwzięciu będą aż trzy organizacje: 

European Association for Developmental 

Psychology (EADP), European Associa-

tion for Research on Adolescence 

(EARA) oraz Society for Research on 

Adolescence (SRA). 

 

Szkoła Letnia jest unikalnym wydarze-

niem, podczas którego młodzi naukowcy 

z wielu krajów mają szansę doskonalić 

swoje umiejętności na warsztatach, ćwi-

czeniach i wykładach prowadzonych 

przez znamienitych naukowców, a także 

nawiązać współpracę naukową z kolega-

mi z całego świata. 

Tegoroczna edycja Szkoły Letniej EADP-

EARA-SRA odbędzie się w dniach 26-29 

sierpnia 2017 r. w Utrechcie 

(Holandia). Szkołę poprowadzi Susan 

Branje, a do grona zaproszonych prowa-

dzących należą:  Craig Colder, Elisabetta 

Crocetti, Velma McBride-Murry, Chri-

stiana Spiel, Sabine Walper oraz Manuel 

Voelkle 

Zapisy trwają do 15 marca 2017. 

Więcej szczegółów znajduje się na stro-

nie: https://www.earaonline.org/wp-

content/uploads/earaonline/2017/01/2017

-summer-school.pdf 

 

Konferencja ECDP 2017 

Na stronach EARA pojawiło się zapro-

szenie na, odbywającą się co dwa lata, 

European Conference on Deve-

lopmental Psychology (ECDP2017), 

która odbędzie się od 28 sierpnia do 1 

września 2017 w Utrechcie (Holandia). 

Konferencja odbywa się naprzemiennie z 

konferencją EARA i obejmuje swym za-

kresem  

tematycznym nie tylko okres dorastania, 

ale całą, szeroko pojętą, psychologię roz-

wojową. 

Więcej szczegółów znajduje się tu: http://

www.earaonline.org/news/2016/12/17/

ecdp2017/ 

a także bezpośrednio na stronie konfe-

rencji: 

http://www.ecdp2017.nl/ 

 

Najnowszy numer Newslettera 

EARA 

Najnowszy numer Newslettera EARA 

ukazał się w listopadzie 2016 i został zre-

dagowany przez Fabrizię Gianotta z Uni-

wersytetu w Uppsali. 

Newsletter zawiera między innymi spra-

wozdanie z konferencji w La Barrosa 

(Hiszpania), wspomnienie profesora Au-

gusto Palmonari, opis sylwetki EARA Li-

fetime Achievement Award, profesora 

Wima Meeusa oraz laureatki EARA Yo-

ung Scholar Award: dr Stefenie Nele-

mans,  

sprawozdanie ze spotkania przedstawi-

cieli krajowych EARA, a także najnowsze 

doniesienia z SECNet. 

 

Zapraszamy do SECNet! 

Więcej informacji o  stowarzyszeniu znaj-

duje się na stronie: 

http://earasecnet.weebly.com/ 

mgr Dominika Karaś, UKSW 

Przedstawiciel Polski w EARA SECNet 

dominika.karas@gmail.com 

http://earasecnet.weebly.com/
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Dlaczego warto należeć do  

Stowarzyszenia 

 

 Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko 

psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju 

człowieka. 

 

 Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące 

ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiąza-

nia praktyczne w obszarze rozwoju człowieka.  W 2016 roku odbyła się już 

XXV cykliczna konferencja. 

 

 Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, 

które w wykazie czasopism naukowych MNiSW umieszczone jest na liście B z 

punktacją 13 pkt oraz na liście ERIH+. 

D
o
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c
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d
o

 n
a
s!

 

 Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:  

    http://www.psprc.edu.pl/dolacz-do-nas 


