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Szanowni Państwo, 

W bieżącym roku przypada 160 rocznica 

urodzin Alfreda Bineta, francuskiego 

uczonego, którego prace na temat rozwoju 

inteligencji, poznania, pamięci wyprzedziły 

o wiele lat później-

sze ujęcia. Odkryw-

cze były jego bada-

nia nad pamięcią, 

które współcześni 

uważają za jedne z 

najbardziej oryginal-

nych i znaczących  

w historii psychologii 

eksperymentalnej. 

Odkrył m.in, że 

dzieci ucząc się na 

pamięć nie zapamiętują poszczególnych 

słów, ale zawarte w tekście idee; a im waż-

niejsza idea, tym jest lepiej zapamiętywana. 

Stwierdził, że odpamiętując tekst dzieci 

zastępują niektóre słowa i formy językowe 

w nim zastosowane - częściej używanymi. 

Jednym z najbardziej znanych osiągnięć 

Bineta są jego badania nad inteligencją. 

Uważał, że inteligencja składa się z róż-

nych zdolności, które można mierzyć; jest 

zróżnicowana intra- i interindywidualnie; 

podlega wpływom środowiska społecznego. 

Binet opracował test inteligencji, który skła-

dał się z zadań o różnym stopniu trudności, 

dotyczących wiedzy. Test ten opublikował w 

1908 r , wprowadzając pojęcie „wieku inte-

ligencji”. Jednym z powodów przygotowania 

testu był jego sprzeciw wobec subiektywne-

go oceniania możliwości dziecka przez nau-

czycieli, rodziców czy lekarzy. 

W 1905 roku założył w Paryżu pierwszą 

eksperymentalną szkołę w Europie 

(Laboratory of Experimental Pedagogy). 

Prowadzono tam zarówno badania nad 

rozwojem dzieci, jak i wspierano nauczycieli 

pracujących z dziećmi. Jednym z pierw-

szych rezultatów badań było odkrycie, że 

spostrzegane przez nauczycieli trudności 

dzieci w nauce mogą być spowodowane nie 

opóźnieniem intelektualnym, ale po prostu 

słabym wzrokiem. Opracował więc przesie-

wowy test do badania wzroku. Inne bada-

nia dotyczyły m.in.  wpływu czynników śro-

dowiskowych (takich jak SES) na inteligen-

cję czy też oceny kompetencji nauczycieli. 

Binet uważał, że tylko zrozumienie natury 

dziecka na różnych etapach rozwoju może 

doprowadzić do opracowania właściwych 

sposobów nauczania. Jego zdaniem nau-

czanie powinno zaczynać się od konkretu i 

przechodzić do abstraktu; obejmować ob-

szar znajdujący się o krok od aktualnych 

możliwości dziecka; łączyć wysoki poziom 

aktywności dziecka z wieloma możliwościa-

mi aktywnego uczestnictwa; umożliwiać 

dziecku odkrywanie.  

Przypomnienie Bineta ma nie tylko wartość 

historyczną. Jego dokonania natury metodo-

logicznej są nadal ważne i inspirujące dla 

psychologów rozwoju dziecka. Na aktualno-

ści nie straciły także jego propozycje eduka-

cyjne, a nawet zyskały potwierdzenie we w 

wielu późniejszych badaniach. 

 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii 

Rozwoju Człowieka  

 

 

* * * * 

 

Siegler R.S. (1994). The other Alfred 

Binet. [in:] R.D. Parke, P.A. Ornstein, J.J. 

Rieser, C. Zahn-Waxler (eds.). A century 

of developmental psychology. Washington: 

American Psychological Association, pp. 

175 – 202. 

Thieman, T. J., Brewer, W. F. (1978). 

Alfred Binet on memory for ideas. Ge-

netic Psychology Monographs, 97, 243-264  

 

 



Numer 11                                                                                                                                    Strona 2 

P
o

ls
k
ie

 S
to

w
a
rz

y
sz

e
n
ie

 P
sy

c
h
o

lo
g
ii
 

R
o

zw
o

ju
 C

zł
o
w

ie
k
a

 

Zachęcamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia (deklaracja człon-

kowska znajduje się na ostatnich stronach Biuletynu).  

Wszystkich członków prosimy o wpłatę składek za rok 2017 na konto ban-

kowe 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 

http://www.psprc.edu.pl
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Zapraszamy na  

Zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii  

Rozwoju Człowieka 

Szczecin 01.06.2017 godz. 20:00 

sala 086 Wydział Humanistyczny US 

ul. Krakowska 69-79 

 

Program zebrania 

 

1. Wspomnienie zmarłych członków Stowarzyszenia. 

2. Sprawozdanie z realizacji zadań Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwo-

ju Człowieka za okres styczeń-maj 2017r. (prof. dr hab. Maria Kielar-Turska) 

3. Sprawozdanie z działalności wydawniczej (prof. dr hab. Maria Kielar-Turska) 

4. Sprawozdanie finansowe (dr hab. Ewa Gurba) 

5. Uwagi na temat Biuletynu PSPRC (dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. 

UWM) 

6. Sprawozdanie z XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej 

(dr Celina Timoszyk-Tomczak) 

7. Nagroda im. Stefana Szumana 

8. Wolne wnioski  
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Kultura transparencji to dominujący współ-

cześnie trend kultury popularnej, którego 

istotą jest czynienie rzeczywistości 

przezroczystą. Za jego sprawą coraz wię-

cej sfer życia społecznego i indywidualnego 

staje się doskonale widoczna. Kultura trans-

parencji eliminuje kulturowe, społeczne, 

obyczajowe i fizyczne bariery. Nie tylko 

prezentuje to, co było zasłonięte, zakazane 

czy oddalone, ale również czyni to, co od-

słaniane zrozumiałym, czytelnym co do za-

sad i konsekwencji. Charakteryzuje ją ła-

manie tabu, zniesienie wstydu, ujaw-

nianie tajemnic oraz usankcjonowanie 

zachowań opartych na podglądaniu i 

odsłanianiu (ekshibicjonizm). 

Choć główne założenia kultury transparencji 

sformułowano na gruncie socjologii, to po-

zostawiają one szerokie pole do psycholo-

gicznych analiz. Należy do nich m.in. okre-

ślenie nowego charakteru bliskich re-

lacji oraz redefinicja pojęć takich jak 

prywatność i intymność. Sfera prywatna 

za sprawą kultury transparencji obejmuje 

coraz mniej obszarów życia, a prywatność 

traktowana jest instrumentalnie i staje się 

ceną, jaką jednostka płaci za uwagę, społecz-

ną aprobatę i przynależność do danej grupy. 

Zawężenie swojej prywatności pozwala na-

wiązać szeroką sieć płytkich relacji, które 

tylko w pewnym stopniu zaspokajają po-

trzebę bliskości. 

Jednym z największych wyzwań jest pozna-

nie natury przemian, jakim w kulturze 

transparencji podlega tożsamość. Po-

nieważ widoczność staje się nadrzędnym 

celem, wartością samą w sobie i nową defi-

nicją sukcesu, a pewien stopień upublicznie-

nia stanowi dla jednostki dowód społeczne-

go uznania, tożsamość zyskuje performa-

tywny charakter – może zaistnieć jedynie 

przez jej odsłanianie. Osobiste osiągnięcia 

nabierają wartości dopiero wówczas, gdy 

stają się widoczne dla innych. Logika utożsa-

miająca to, co istotne z tym, co widoczne, 

przynosi konsekwencję w postaci somaty-

zacji tożsamości – człowiek zaczyna być 

postrzegany przez pryzmat swojego ciała. 

W procesie konstruowania tożsamości 

punkt ciężkości przenoszony jest z 

„wnętrza” na powierzchnię”. Zgodnie z ideą 

uwidocznienia tego, co ukryte tożsamość 

manifestowana przez ciało staje się natych-

miastowo i doskonale widoczna.  

Kolejnym wyzwaniem jest charakterystyka 

przeciążonego informacyjnie środowi-

ska „całkowitej jawności”. Jedną z kon-

sekwencji nadmiaru informacji docierają-

cych do jednostki w wyniku uwidocznienia 

wszelkich sfer ludzkiego funkcjonowania 

jest zjawisko FoMO (ang. Fear of Missing 

Out). Kultura transparencji, konfrontując 

jednostkę z rozmaitymi scenariuszami życia, 

budzi w niej poczucie przytłoczenia, niespeł-

nienia oraz lęk przed tym, że doświadczenia 

innych osób są ciekawsze i przyjemniejsze. 

Dlatego też FoMO polega na doświadczaniu 

niemożliwości wyczerpania dostępnych sy-

tuacji i manifestuje się potrzebą ciągłego 

sprawdzania czym zajmują się inni ludzie.  

   

Warto przeczytać: 

Baker, Z.G., Krieger, H., LeRoy, A.S. (2016). 

Fear of missing out: Relationships with de-

pression, mindfulness, and physical symp-

toms. Translational Issues in Psychological Sci-

ence, 2(3), 275-282.  

 

Bałdys, P. (2014). Życie na widoku – nowe 

media a kultura transparencji. Media i społe-

czeństwo, 4, 42-55. 

 

Kęsicka, A., Bierca, M. (2014). Komu jesz-

cze potrzebna jest prywatność? Kultura po-

pularna 3(41), 102-113. 
Mgr Weronika Gigilewicz, KUL 
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Stymulowanie rozwoju 

funkcji wykonawczych u 

dzieci  
 

Podobnie jak wieża kontroli lotów nadzoru-

je sprawne funkcjonowanie lotniska jako 

całości, tak samo człowiek potrzebuje nad-

rzędnego koordynatora, który pomagałby 

mu sprawnie funkcjonować w stale zmienia-

jącym się otoczeniu. Takim nadrzędnym 

koordynatorem są funkcje wykonawcze, 

rozumiane jako grupa wyższych procesów 

psychicznych odpowiedzialnych za koordy-

nację pracy różnych systemów funkcjono-

wania człowieka (poznawczego i motywa-

cyjno-emocjonalnego). Są one podstawą 

planowania i rozwiązywania codziennych 

problemów. Pośredniczą między percepcją 

bodźców a odpowiedzią na nie, przygoto-

wując człowieka do realizowania skutecz-

nych i dostosowanych do zewnętrznych 

wymagań działań.  Wielu nauczycieli w szko-

łach wskazuje na fakt, iż wśród dzieci o bar-

dzo dobrym potencjale intelektualnym są 

takie, które nie potrafią go dobrze wykorzy-

stać. Porzucają podejmowane działania bez 

wyraźnego powodu lub nie wykonują ich w 

terminie. Inne nie potrafią samodzielnie do-

prowadzać ich do końca. Dzieci ze spraw-

nymi funkcjami wykonawczymi umieją kon-

trolować swoje impulsy, planować działania 

i skupiać na wykonywaniu zadanej pracy. Są 

to dzieci, które umieją wyznaczać sobie ce-

le, a ich działania są przemyślane i skutecz-

ne.  Dzieci nie rodzą się z umiejętnościami 

związanymi z samoregulacją, ale rozwijają ją 

od najwcześniejszych lat w kontaktach spo-

łecznych. Opiekunowie udzielają wskazó-

wek, dzielą trudniejsze zadania na mniejsze, 

regulują nastrój i uwagę za pomocą np. na-

gród. W przedszkolu dzieci podejmują wiele 

aktywności, które stymulują rozwój funkcji 

wykonawczych. Są to na przykład zabawy 

ruchowe, w których: 

 1) odtwarzają sekwencję ukrywania w róż-

nych miejscach przez dorosłego poszczegól-

nych przedmiotów np. prezentów,  

2) pokazują różne części swojego ciała lub 

wykonują określone czynności, ale tylko w 

określonym warunku (na przykład wtedy 

gdy prosi o to miś),  

3) wykonują określoną sekwencję ruchów 

jak w zabawie w klaskanie. 

Do usprawniania funkcji wykonawczych 

można także wykorzystać dramę. Dzieci 

odgrywają scenki tematyczne pod okiem 

nauczyciela, który tworzy mniej lub bardziej 

fikcyjne sytuacje. Dzieci w trakcie takich 

zabaw uczą się reguł odgrywania określonej 

roli oraz umiejętności udawania swoich i 

cudzych intencji czy stanów mentalnych.  

 

W polskiej literaturze podejmującej proble-

matykę funkcji wykonawczych warto zwró-

cić uwagę na książkę Adama Putko 

„Dziecięca ‘teoria umysłu’ w fazie 

jawnej i utajonej a funkcje wykonaw-

cze”, w której Autor analizuje funkcje wy-

konawcze w perspektywie rozwojowej oraz 

przedstawia różne modele wyjaśniające po-

wiązania między funkcjami wykonawczymi a 

teorią umysłu. Artykuł Garona, Bryson i 

Smitha (2008) pt. „Executive function 

in preschoolers: a review using an in-

tegrative framework” z kolei stanowi 

udaną próbę systematyzacji badań nad funk-

cjami wykonawczymi u dzieci przedszkol-

nych.  

Dr Sara Filipiak, UMCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek:  Zabawa w klaskanie  
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II International Convention of 

Psychological Science  

 

Tegoroczna International Convention of Psy-

chological Science (ICPS) została zorganizo-

wana po raz drugi na gruncie europejskim 

przez Association for Psychological Science 

(APS) w Wiedniu w dniach 23-25 marca 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilona Skoczeń z grupą badaczy z Indii 

 

Uczestnicy konferencji reprezentowali w su-

mie ponad 70 krajów z całego świata, w 

tym także liczna grupa prelegentów z Polski, 

m.in. z Polskiej Akademii Nauk, Śląskiego Uni-

wersytetu Medycznego, Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu SWPS, 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszaw-

skiego Uniwersytetu Medycznego. W przed-

dzień konferencji zorganizowano Teaching 

Institute dotyczący innowacyjnych me-

tod efektywnego nauczania psychologii. 

Program główny zawierał trzy wykłady plenar-

ne, osiem integracyjnych sympozjów nauko-

wych, tradycyjne sympozja naukowe oraz se-

sje plakatowe. Pierwszego dnia wykład ple-

narny z zakresu rozwoju poznawczego czło-

wieka z perspektywy ewolucyjnej pt. 

„Cognitive evolution: people are ani-

mals too” wygłosił W. Tecumseh Fitch. 

Drugiego dnia uczestnicy mieli okazją wysłu-

chać wykładu Lindy B. Smith na temat dy-

namiki rozwoju psycholingwistycznego dzieci 

pt. „How infants break into language”. Z 

kolei trzeciego, ostatniego dnia konferencji, 

wykład z zakresu biologicznych uwarunkowań 

autyzmu pt. „Genetic and Brain Diversity 

in Autism” wygłosił Thomas Bourgeron. 

Integracyjne sympozja naukowe miały na celu 

prezentację wyników badań z wybranej tema-

tyki, a także były zapleczem do prowadzenia 

ciekawych dyskusji. Ponadto każde sympo-

zjum było powiązane z warsztatami metodo-

logicznymi, które były okazją do poszerzenia 

wiedzy z zakresu planowania oraz prowadze-

nia badań naukowych, m.in. badania longitudi-

nalne, metaanalizy. Program konferencji do-

datkowo uatrakcyjnił wywiad z prof. Wal-

terem Mischelem, wybitnym naukowcem 

zajmującym się badaniem samokontroli u 

dzieci, autorem słynnego testu pianki 

(marshmallow test) http://

icps.psychologicalscience.org/itps/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Skoczeń i Agata Kozłowska oraz prof. 

Walter Mischel  

Wywiad z prof. Mischelem dostępny jest na: 

https://www.youtube.com/channel/

UCIkzmtnflLAZ2vAObULZbrQ  

 

Podsumowując, konferencje ICPS stanowią 

znakomitą okazję dla naukowców z całego 

świata, do podzielenia się wynikami własnych 

badań na arenie międzynarodowej, uzyskania 

informacji zwrotnej, a także do zdobycia wie-

dzy, nawiązania nowych znajomości, które w 

przyszłości mogą zaowocować współpracą 

naukową. 

 

mgr Ilona Skoczeń, UKSW 

https://www.youtube.com/channel/UCIkzmtnflLAZ2vAObULZbrQ
https://www.youtube.com/channel/UCIkzmtnflLAZ2vAObULZbrQ
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1st Erasmus Education Week  

na Wydziale Pedagogiki i  

Psychologii UMCS 

20-24 marca 2017  

 

Podczas wykładów oraz warsztatów goście 

z zagranicznych ośrodków badawczych (m.in. 

Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Węgier, Irlandii) 

prezentowali zagadnienia  teoretyczne oraz 

wyniki badań z zakresu psychologii edukacji 

oraz psychologii rozwoju człowieka. Profesor 

Carmen Moret Tatay (Catholic University 

of Valencia, Hiszpania) wygłosiła wykład pod 

tytułem: „Neural plasticity across the li-

fespan: How the brain can change”, w 

którym zwróciła uwagę na plastyczność mó-

zgu. Profesor Tatay podkreślała, że zmiany 

strukturalne i funkcjonalne w mózgu zachodzą 

przez całe życie człowieka, co zilustrowała 

wynikami badań z zastosowaniem technik 

neuroobrazowania prowadzonych w różnych 

grupach wiekowych. Interesującą częścią wy-

kładu było omówienie fizjologicznego i pato-

logicznego procesu starzenia się mózgu. Pro-

fesor Tatay zwróciła uwagę na znaczenie 

czynników chroniących w procesie starzenia 

się, wśród których szczególną rolę przypisała 

aktywności własnej jednostki (m. in. uczeniu 

się i zdobywaniu nowych kompetencji). Od-

nosząc się do wyników badań, Profesor Tatay 

wskazała na różne sposoby stymulowania pra-

widłowego funkcjonowania mózgu, między 

innymi z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii i programów komputerowych. 

 

 

Dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS. 

wygłosiła wykład pod tytułem: “Constancy/ 

variability of human resources accord-

ing to Carol Dweck Educational and 

pedagogic implications”. Profesor Turska, 

opierając się na koncepcji Carol Dweck, 

mówiła o mechanizmach psychologicznych, 

które skłaniają pewnych uczniów do 

podejmowania wyzwań, podczas gdy inni o 

podobnym poziomie inteligencji – poddają się 

w obliczu niepowodzeń i krytyki. Wskazała, 

że może to wynikać z faktu, iż uczniowie kon-

struują dwie różne „teorie” inteligencji. 

Pierwsza z nich – tzw.  teoria niezmiennego 

bytu podkreśla, że inteligencja jest wrodzoną, 

niezmienną cechą. Druga – wzrostowa teoria 

ujmuje inteligencję jako plastyczną jakość, 

która może i powinna być rozwijana poprzez 

wysiłek i własną pracę. Uczniowie prezen-

tujący mentalność wzrostową (drugie podejście) 

rozumieją, że wyniki ich pracy uzależnione są 

od wysiłku, nauki i nabywania nowych 

umiejętności; niepowodzenia i krytykę 

traktują jako  wskazówki w drodze do celu. 

Profesor Turska odnosząc się do wyników 

własnych badań podkreśliła, że uczniowie naj-

lepsi w klasie tzw. „prymusi” wykazują ten-

dencję do silnego przeżywania niepowodzeń i 

błędów, a ciężką pracę interpretują jako brak 

zdolności, słabość - co jest charakterystyczne 

dla tzw. mentalności zafiksowanej wynikającej z 

ujmowania inteligencji jako niezmiennego by-

tu.  Profesor Turska zwróciła szczególną 

uwagę na konieczność promowania mental-

ności wzrostowej wśród uczniów, gdyż jest to 

najlepsza inwestycja edukacyjna w kolejne 

pokolenie.  

mgr Anna Stachyra-Sokulska, UMCS 
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II konferencja  

Starość jak ją widzi psychologia  

z tematem przewodnim  

Siła umysłu w starości 

Kraków, 20-21 kwietnia 2017 

 

Minęły dwa lata od czasu zorganizowanej w 

Akademii Ignatianum w Krakowie ogólnopol-

skiej konferencji Starość jak ją widzi psychologia. 

W 2016 r. ukazała 

się monografia 

pod tym samym 

tytułem. Zapo-

trzebowanie na 

stworzenie forum 

dzielenia się wyni-

kami badań i teo-

retycznych reflek-

sji dotyczących 

psychologicznego 

ujęcia starości 

zaowocowało 2. konferencją, z tematem prze-

wodnim Siła umysłu w starości. Spiritus movens 

przedsięwzięcia była prof. dr hab. Maria Kielar 

Turska, kierująca wspólnym projektem Insty-

tutu Psychologii AIK, Komisji Psychologii PAN 

i Krakowskiego Oddziału PTP.  

Podczas 8. wykładów plenarnych i 5. sympo-

zjów rozważano swoistość funkcjonowania 

człowieka w późnej dorosłości. Wykłady ple-

narne wygłosili Maria Straś-Romanowska 

(UWr),Wiebren Zijlstra (GSU), Shu-Chen 

(TU Dresden), Tomasz Sobów (UM w Łodzi), 

Adam Zemełka (CDV), Agnieszka Niedźwień-

ska (UJ), Karolina Byczewska-Konieczny (UJ) 

oraz Stanisława Tucholska (AIK). Podczas 

sympozjów rozważano zagadnienia: Funkcjo-

nowania psychicznego i społecznego w 

późnej dorosłości, pragmatycznego i 

transcendentalnego aspektu mądrości, 

metod usprawniania umysłu seniora, a 

także wartości życia w starości. Starając 

się wyodrębnić czynniki, które sprzyjają po-

myślnemu starzeniu się, wskazywano  na 

skomplikowany obraz zależności, jaki rysuje 

się w podejmowanych analizach. 

Duże zróżnicowanie pod względem sprawno-

ści poznawczej, zarówno w zakresie wielkości 

zmian u poszczególnych osób starszych, jak i 

ich tempa oraz profili funkcjonowania kieruje 

uwagę na wielowątkowość zagadnień, które 

powinny być brane pod uwagę zarówno w 

procesie wyjaśniania zmian rozwojowych w 

późnej dorosłości, jak i podczas opracowywa-

nia strategii wspierających funkcjonowanie 

seniorów. Główny nacisk w podjętych pod-

czas konferencji rozważań położono na po-

szukiwanie przejawów umysłu świadczących o 

jego sile, jednak obraz starości nie byłby pełny 

bez wskazania ograniczeń, a także możliwości 

pojawienia się rozmaitych zaburzeń. Podkre-

ślając znaczenie wczesnej diagnozy w radzeniu 

sobie z pojawiającymi się w starości choroba-

mi prezentowano nowoczesne techniki i 

metody pozwalające na wykrywanie za-

burzeń przed pojawieniem się klinicz-

nych problemów poznawczych. 

Autorzy wystąpień pokazywali, że wpływ za-

chodzących z wiekiem zmian biologicznych i 

psychicznych na funkcjonowanie jest modulo-

wany m.in. przez czynniki osobowościowe, 

motywacyjne, emocjonalne i społeczne, a tak-

że podejmowaną aktywność. Podkreślali wagę 

społecznego stereotypu człowieka starszego i 

jego wpływ zarówno na zachowania innych 

osób wobec seniorów, jak i na percepcję wła-

snego starzenia się przez osoby starsze która 

ma niebagatelny wpływ na ich sposób funkcjo-

nowania. Wskazywali nie tylko na konieczność 

przygotowania rozwiązań społecznych do-

strzegających grupę ludzi starych, ale również 

na możliwość pożytecznego wykorzystania 

niebagatelnego funduszu społecznego, jaki 

stanowi ich wiedza i doświadczenie. Podkre-

ślali, że asymetria kompetencyjna osób w róż-

nym wieku może stanowić obszar wymiany i 

społecznego włączania. W tym kontekście 

ważne były rozważania dotyczące możliwości 

seniorów w zakresie formułowania przekazu 

doświadczenia życiowego (przekazu mądrościo-

wego), a także skuteczności komunikacyjnej 

osób starych, w jej złożonych relacjach z moż-

liwościami umysłowymi. 

Jednym z wymiernych owoców konferencji będzie 

przygotowywana monografia prezentująca poru-

szone przez uczestników zagadnienia. 

 

dr Beata Winnicka, AI 
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VII Interdyscyplinarna Konferen-

cja Doktorantów i  

Młodych Naukowców  

„Codzienne i niecodzienne zma-

gania zwykłych ludzi” 

 

 

W dniach  6-7 kwietnia 2017 roku w In-

stytucie Psychologii Uniwersytetu Kazi-

mierza Wielkiego w Bydgoszczy miała 

miejsce VII Interdyscyplinarna Konferen-

cja Doktorantów i Młodych Naukowców 

„Codzienne i niecodzienne zmagania zwy-

kłych ludzi”.  

Już po raz siódmy młodzi badacze z wielu 

ośrodków akademickich w Polsce spotkali 

się w Instytucie Psychologii UKW, by wy-

mienić się poglądami i ideami oraz nawią-

zać współpracę w ramach realizacji 

wspólnych projektów badawczych. Hono-

rowy patronat nad Konferencją objął Rek-

tor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny.  

Konferencja rozpoczęła się od wykładów 

inauguracyjnych, które wygłosili zaprosze-

ni goście. Dr hab. Lucyna Bakiera, 

prof. UAM zaprezentowała referat pt. 

„Młodociane macierzyństwo a roz-

wój psychospołeczny w adolescen-

cji”, dr hab. Roman Dolata, prof. 

UW zanalizował kwestię pt. „Wiek ro-

dziców a szkolne funkcjonowanie 

uczniów”, natomiast prof. dr hab. Da-

riusz Łukasiewicz przybliżył zagadnienie 

pt. „Koncepcja szczęścia Arystotele-

sa a nauka współczesna”. 

 

W tegorocznej edycji Konferencji uczest-

niczyło ponad 80 prelegentów – mło-

dych naukowców z wielu uczelni w Pol-

sce. Wszyscy prelegenci zaprezentowali 

swoje referaty podczas 9 sesji tematycz-

nych oraz 2 sesji plakatowych. W sumie 

wygłoszono 44 referaty oraz przed-

stawiono 23 postery. Wszystkie wystą-

pienia wzbudziły duże zainteresowanie 

uczestników i zainspirowały do dyskusji 

na podejmowane tematy. Towarzyszyła 

im refleksja nad codziennymi i niecodzien-

nymi wydarzeniami w życiu człowieka – 

pozytywnymi i negatywnymi, dającymi się 

przewidzieć i niespodziewanymi, takimi, z 

którymi stosunkowo łatwo jest sobie po-

radzić i takimi, które zostawiają piętno na 

całe dalsze życie. Głównymi zagadnienia-

mi, poruszanymi w trakcie Konferencji, 

były przeżywane przez jednostkę 

różnorodne kryzysy normatywne i 

nienormatywne, dotyczące trzech 

głównych sfer – życia rodzinnego, 

szkolnego i zawodowego. Wiele 

uwagi poświęcono również proble-

mowi choroby i niepełnosprawności. 

Interdyscyplinarna Konferencja Doktoran-

tów i Młodych Naukowców stwarza wa-

runki do twórczej wymiany myśli, poglą-

dów, informacji i doniesień badawczych 

dla młodych naukowców. Zapraszamy 

więc do uczestniczenia w kolejnych jej 

edycjach! 

mgr Monika Deja, UKW  
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Instytut Psychologii Uni-

wersytetu  

Szczecińskiego 

oraz  

 

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Roz-

woju Człowieka 

zapraszają do udziału w 

 

XXVI Konferencji Psychologii  

Rozwojowej 

Potencjał rozwojowy w biegu życia: 

w kierunku samorealizacji 

Szczecin 1-3 czerwca 2017 roku 

 

 

 

 

 

 

 

Program konferencji dostępny jest na stronie:    

http://26okpr.whus.pl/program-konferencji/ 

 

 

 

Cykliczna konferencja  
Komitetu Psychologii PAN –  

XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN 

„Badania psychologiczne relacji 
mózg – zachowanie”  

Bydgoszcz 19-21 czerwca 2017. 
 

Organizatorzy proponują dyskusję nad 

relacjami między mózgiem a zachowaniem 

ludzkim, odwołując się głównie do do-

robku psychologii klinicznej, po-

znawczej i rozwojowej, a także badań 

interdyscyplinarnych współcześnie zwa-

nych umownie neuronauką: 

Chcemy skupić uwagę na problemie znacze-

nia danych neurobiologicznych dla zro-

zumienia funkcjonowania i rozwoju 

psychicznego. Będziemy poszukiwali odpo-

wiedzi na pytanie, czy obserwowanemu w 

ostatnich latach lawinowemu wzrostowi ilości 

danych neurobiologicznych towarzyszy odpo-

wiedni postęp w wiedzy na temat mechani-

zmów zachowania i rozwoju człowieka. Ma-

my również nadzieję, że XXVI Kolokwia Psy-

chologiczne stworzą okazję do przedstawie-

nia aktualnego dorobku coraz liczniejszych w 

naszym kraju i coraz lepiej wyposażonych 

laboratoriów neuropsychologicznych, prowa-

dzących badania nie tylko kliniczne, 

ale także eksperymentalne nad tzw. normal-

nym funkcjonowaniem ludzi, w tym nad roz-

wojem człowieka w różnym wieku życia. 

 

Wystąpienia obejmować będą aktualne w 

tym obszarze badań zagadnienia, takie jak: 

neuropsychologia jako gałąź neuronauki; 

 

• modele mózgowej organizacji zacho-

wania i rozwoju; 

• rola genów oraz środowiska w kształ-

towaniu się mózgowych mechanizmów 

zachowania; 

• specyfika diagnostyki neuropsycholo-

gicznej; 

• użyteczność metod neuroobrazowania 

(EEG, MEG, PET, fMRI) w poszerzaniu 

wiedzy o procesach poznawczych, 

afektywnych i rozwoju psychicznym 

człowieka; 

• zastosowania wiedzy o aktywności 

mózgowej w terapii, rehabilitacji i 

wspomaganiu rozwoju ludzi. 

 

Więcej informacji na: 

http://26kolokwiapsychologiczne.pl/ 

 

 

 

 

 

 

http://26kolokwiapsychologiczne.pl/
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VI Ogólnopolska Konferencja  

z cyklu  

„Diagnoza psychologiczna jako 

przedmiot badania i nauczania” 

Bydgoszcz 23-24 czerwca 2017 

 

Jest to jedyna w skali kraju konferencja po-

święcona wyłącznie diagnozowaniu w psy-

chologii.  Celem tej, jak i poprzednich kon-

ferencji jest zaproszenie do refleksji i podję-

cia dyskusji nad wyzwaniami w obszarze 

diagnozy psychologicznej oraz wymiana do-

świadczeń i propozycji odpowiedzi na te 

wyzwania. 

W tym roku chcielibyśmy skupić się szcze-

gólnie na standardach nauczania psycholo-

gicznych metod diagnostycznych, wspólnie 

przyjrzeć się aktualnie wykorzystywanym 

narzędziom dydaktycznym oraz poszukać 

nowych kierunków rozwoju w tym obsza-

rze. 

 

 

 

Więcej informacji na stronie:  

 http://diagnoza.ukw.edu.pl/ 

 

***** 

15th European Congress of  

Psychology 

Amsterdam, 11-14 lipca 2017 
 

Jest to największy europejski kongres psy-

chologiczny.  Wszyscy zainteresowani roz-

wojem człowieka mogą znaleźć tam wystą-

pienia dotyczące m.in. migracji i adaptacji, 

wczesnej interwencji, siły i odporności psy-

chicznej oraz najnowszych technologii w 

badaniach psychologicznych 

 

Więcej informacji na:  

 
https://psychologycongress.eu/2017/  

Conference of the International So-

ciety for the Study of Individual 

Differences  

Warszawa 24-28 lipca 2017  

 
Jest to jedna z najważniejszych konferencji 
poświęcona najnowszym trendom w bada-
niach na indywidualnymi  oraz odkryciom 
psychologii osobowości.   
 
Psychologów rozwoju mogą zainteresować 
wykłady: 

Prof. David M. Buss: THE EVOLUTION 

OF SEXUAL MORALITY  

Prof. Michael W. Eysenck: THEORETI -

CAL APPROACHES TO UNDERSTAN-

DING TRAIT ANXIETY  

Prof. Dan P. McAdams: PEOPLE 

DIFFER FROM EACH OTHER IN 

THREE WAYS –  AS ACTORS ,  

AGENTS , AND AUTHORS  

Więcej informacji na 
 http://issid2017.org/ 
 

***** 
36 Kongres Polskiego  

Towarzystwa  

Psychologicznego  

Psychologia dla zdrowia  

osoby i społeczeństwa,   

Gdańsk 21-24 września 2017  
 
Organizowany co cztery lata kongres psycho-

logiczny jest wyjątkową okazją do spotkania 

środowiska akademickiego i praktyków pol-

skiej psychologii. Oprócz interesujących wy-

kładów dyskutowane będą też praktyczne i 

formalne aspekty pracy psychologów. Ramo-

wy program jest już dostępny ba stronie : 

http://www.36kongresptp.ug.edu.pl/ 
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III Ogólnopolska Konferencja  

Autyzm-diagnoza i terapia 

Krosno 13 października 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W programie między innymi wykłady: 

dr Barbara Winczura  Jak rozpoznać 

czy dziecko ma AUTYZM? Wczesna dia-

gnostyka małych dzieci z grupy ryzyka za-

burzeń ze spektrum autyzmu 

dr hab. Jolanta Panasiuk Upośledzony 

czy geniusz? Od Aspergera do sawanta 

prof. dr hab. Katarzyna Markie-

wicz Wkraczanie w dorosłość osób z ASD: 

zagrożenia i szanse 

dr Ewa Jeżewska Krasnodęb-

ska Zaburzenia komunikacji u dzieci z 

autyzmem 

dr Izabela Fornalik Seksualność małe-

go dziecka ze spektrum autyzmu. Garść 

praktycznych porad 

 

Oraz warsztaty 

dr hab. Jolanta Panasiuk, dr n. 

m e d .  M a r t a  K a c z y ń s k a -

Haładyj Mutyzm w autyzmie. Patomecha-

nizmy – symptomy - interferencje 

prof. dr hab. Katarzyna Markie-

wicz  Od dzieciństwa do dorosłości – jaką 

drogę przemierzają w Polsce osoby z ASD i 

na jaką pomoc nie mogą liczyć 

dr Izabela Fornalik Jak przygotować 

osoby ze spektrum autyzmu do dojrzewa-

nia? - praktyczne strategie 

mgr Jaros ław Krasnodęb-

ski Zastosowanie wybranych ćwiczeń neu-

romotorycznych w pracy z dziećmi z zabu-

rzeniami ze spektrum autyzmu 

mgr Ewa Łukowska Trening Umiejęt-

ności Społecznych w terapii dziecka z Ze-

społem Aspergera? 

Szczegóły na stronie: 

 http://www.fundacja21.org/konferencje-

i-szkolenia/iii-ogolnopolska-konferencja-

pt-autyzm-diagnoza-i-terapia-krosno-

1 3 1 0 2 0 1 7 - r . h t m l 

 

 

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna 

Konferencja 

Diagnoza i jej zastosowanie w kon-

tekście jednostkowym i społecz-

nym 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

UAM  

W Poznań, 24 maja 2017 roku 

Problematyka konferencji dotyczy zastoso-

wań diagnozy oraz wynikających z niej skut-

ków zarówno o charakterze poznawczym, 

jak i praktycznym: dla określonego obszaru 

problemowego oraz dla wybranych grup 

odbiorców. Przedmiotem rozważań będą 

zarówno procesy diagnostyczne w kontek-

ście jednostkowym, ukierunkowane na indy-

widua, charakteryzujące się klasycznym ukła-

dem diagnosta – osoba diagnozowana, jak 

również zorientowane na zbiorowości i 

stosowane w szerszym kontekście społecz-

nym.  

Akcent konferencyjnych rozważań kładzie-

my przede wszystkim na zastosowanie dia-

gnozy w kontekście praktycznym. Chcieliby-

śmy, aby głównym przedmiotem rozważań 

stały się konkretne techniki diagnostyczne, 

ich mocne i słabe strony, „moc” przewidy-

wania, a także etyczne aspekty diagnozy. 

Zapraszamy! 

Kontakt: diagnoza_konferencja@poczta.pl 

 

 

 

http://www.fundacja21.org
http://www.fundacja21.org
http://www.fundacja21.org
http://www.fundacja21.org
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Lucyna Bakiera  

i  

Barbara Harwas-Napierała 

Wzory osobowe w  

rozwoju człowieka,  
Poznań: Wydawnictwo Naukowe 

UAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka stanowi jedno z nielicznych 

opracowań w polskiej literaturze psycho-

logicznej, które w sposób tak wnikliwy i 

usystematyzowany przedstawia znacze-

nie wzorów osobowych  w rozwoju oso-

bowości i zachowań człowieka.  

Walorem monografii jest rozpatrywanie 

znaczenia wzoru osobowego  w kontek-

ście paradygmatu rozwojowego, popraw-

ność merytoryczna, wnikliwość, i wyjątko-

wa staranność przy omawianiu  bardzo 

ważnych, złożonych i wielowymiarowych  

problemów dotyczących  rozwoju spo-

łecznego człowieka, ze szczególnym 

wskazaniem na rolę osób znaczących. 

(…) monografia ma charakter teoretycz-

ny i oparta jest na dogłębnej analizie lite-

ratury przedmiotu, tak polskiej, jak i an-

gljęzycznej (…). Jest to dzieł   i oczeki-

wane na rynku wydawniczym  z uwagi 

na doniosłość problemu, któremu zostało 

poświęcone.  

Z recenzji prof. Teresy Rostowskiej 

  

  

Dr hab. Lucyna Bakiera jest ad-

iunktem w Instytucie Psychologii 

UAM w Poznaniu. Jej specjalność nau-

kowa to: psychologia rozwoju czło-

wieka i psychologia rodziny.  Swoją 

aktywność naukową skupia na psycho-

logicznej analizie  zmian rozwojowych 

człowieka, głownie w okresie dorasta-

nia  i dorosłości, komplementarności 

rozwoju rodziców i dzieci, generatyw-

nosci rodzicielskiej i rozwojowych 

aspektach rodzicielskiego. Autorka 

m.in. monografii: „Czy dorastanie mu-

si być trudne” (2009), „Zaangażowane 

rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt 

rozwoju dorosłych” (2013) oraz 

współautorka „Leksykonu psychologii 

rozwoju człowieka” (2011). 

 

prof. dr hab. Barbara Harwas-

Napierała, jest kierownikiem Zakła-

du Psychologii Rozwoju Człowieka i 

Badań nad Rodziną w Instytucie Psy-

chologii UAM w Poznaniu. Specjalizuje 

się w dziedzinie psychologii rozwoju i 

psychologii rodziny. Jest m.in. współ-

autorką podręcznika akademickiego 

„Psychologia rozwoju człowie-

ka” (2000), podręcznika „Wiedza z 

psychologii rozwoju człowieka w 

praktyce społecznej” (2003), redak-

torką prac „Rodzina a rozwój czło-

wieka dorosłego” (2003) oraz 

„Rodzina jako wartość w rozwoju 

człowieka (2009), autorką monografii 

„Komunikacja interpersonalna w ro-

dzinie” (2006) oraz „Dorosłość jako 

spełnienie” (2012).  
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Maria Czerwińska-Jasiewicz 

Psychologia rozwoju  

młodzieży w kontekście  

biegu ludzkiego życia,  

Difin, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka przedstawia rozwój w okresie 

dorastania w różnych sferach w od-

niesieniu do rozwoju człowieka w cią-

gu życia, a także autorski rozsze-

rzony model koncepcji własnego 

życia młodzieży oraz wybrane proble-

my okresu dorastania. Książka mo-

że być przydatna dla szerokiego 

kręgu odbiorców: dla studentów 

psychologii, pedagogiki, socjologii, 

psychologów i pedagogów-praktyków, 

socjologów, a także dla nauczycieli, 

rodziców oraz w wielu zakresach dla 

dorastającej młodzieży.  

    

Książka stanowi swoisty wkład do wiedzy 

o człowieku na temat rozwoju młodzieży. 

W całości jest ona bogato informująca 

oraz interesująca. Zapewne będą z niej 

korzystać  studenci psychologii, pedagogi-

ki oraz innych kierunków, psychologowie 

praktycy, nauczyciele, wychowawcy oraz 

osoby zainteresowane wyższym pozio-

mem humanizacji tych dziedzin życia, w 

których uczestniczą ludzie młodzi”  

z recenzji Prof.  Czesława Walesy          

 

„Maria Czerwińska-Jasiewicz należy 

do badaczy rozwoju psychicznego 

młodzieży o znaczącym dorobku pu-

blikacyjnym, którzy równocześnie wy-

kształcili następców, zajmujących 

obecnie wysoką pozycję naukową, 

także międzynarodową (…) odnoszę 

wrażenie, że ukrytym celem jest pró-

ba podsumowania przez Autorkę 

swoich dotychczasowych przemyśleń 

teoretycznych i ustaleń empirycznych 

(w tym swoich uczniów) na temat 

rozwoju młodzieży”  

Z recenzji prof. Janusza Trempały   

 

 

Maria Czerwińska-Jasiewicz, profesor  

nadzwyczajny  Wydziału Psychologii Uni-

wersytetu Warszawskiego, a od roku 

2013 także  Profesor nadzwyczajny  In-

stytutu Psychologii Uniwersytetu Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

jest specjalistą z zakresu psychologii  roz-

wojowej. Przez wiele lat (2002-2013) peł-

niła funkcję kierownika Zakładu Psycholo-

gii  Rozwoju Człowieka na Wydziale Psy-

chologii UW. Od  30 lat zajmuje się pro-

blematyką rozwoju młodzieży oraz specy-

ficznych problemów okresu dorastania. 

Jest  Autorką kilkudziesięciu publikacji na 

ten temat, w tym 5 książek. Najważniej-

sze książki to dwie monografie: „Rozwój 

psychiczny młodzieży a jej koncepcje do-

tyczące własnego życia”(2005) oraz 

„Decyzje młodzieży dotyczące własnej 

przyszłości”(1997).  
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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 kierun-

ków psychologicznych, pedagogicznych, 

medycznych a także psychologom i peda-

gogom praktykom. 

 

Warto podkreślić ciągły rozwój czasopi-

sma, którego wyrazem jest między inny-

mi wciąż poszerzana indeksacja w bazach 

danych, uwzględnienie czasopisma na 

liście ERIH+, a  także rosnąca ocena 

czasopisma w ewaluacji ministerial-

nej; w roku 2015 czasopismo w 

ewaluacji MNiSW uzyskało 13 

punktów. 

 

W najbliższym, drugim numerze czasopi-

sma na rok 2017, ukażą się między inny-

mi artykuły:  

 

Doświadczanie rodzicielstwa i do-

świadczenia rodzicielskie. Propozycja 

konceptualizacji (L. Bakiera),  

 

Psycholog jako współkreator środowi-

s k a  i  p r o ces u  ed u k a cy j no -

wychowawczego (E. Sokołowska, G. 

Katra, A. Cierpka, D. Turska),  

 

Wzajemne przywiązanie partnerów i 

wsparcie a ich satysfakcja z życia w 

różnych etapach rozwoju rodziny (A. 

Malina, D. Suwalska-Barancewicz),  

 

Syntactic abilities in old age and their 

relations to working memory and co-

gnitive flexibility (K. Byczewska-

Konieczny, M. Kielar-Turska).  

 

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych 

artykułów, zarówno o charakterze teo-

retycznym, przeglądowym, jak i rapor-

tów z badań empirycznych, a także spra-

wozdań z konferencji w obszarze psy-

chologii rozwoju człowieka i recenzji 

nowych, ważnych dla dziedziny publikacji. 

 

Czasopismo można zamówić poprzez 

stronę internetową Wydawnictwa UJ 

oraz poprzez stronę internetową czaso-

pisma. Wszystkie numery można zama-

wiać w wersji drukowanej lub elektro-

nicznej.  

 

Dodatkowo, cała zawartość nume-

rów z lat 2009-2015 dostępna jest 

bezpłatnie w wersji elektronicznej, 

na stronie internetowej czasopisma 

(http://www.ejournals.eu/Psychologia-

Rozwojowa). 

 

Dodatkowe informacje dotyczące zama-

wiania pojedynczych artykułów oraz ca-

łych numerów można znaleźć na stronie 

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? 
 

Nowy fanpage EARA SECNet 

na Facebook 

Na portalu społecznościowym Facebook 

utworzony został nowy profil EARA SECNet, 

na którym na bieżąco umieszczane są infor-

macje ze świata nauki, interesujące artykuły i 

wyniki badań, dokonania członków SECNet, 

zaproszenia na konferencje oraz wiele innych 

ciekawych wiadomości.  

Zapraszamy do polubienia profilu! 

https://www.facebook.com/earasecnet/ 

 

Nowe Emerging Scholar Spotlight 

Na stronach EARA SECNet regularnie (co 

miesiąc) publikowane są Emerging Scholar 

Spotlight – krótkie prezentacje artykułów 

publikowanych ostatnio przez członków 

SECNet – wraz z głównymi wynikami, wnio-

skami i opisem badań. W ostatnich miesią-

cach przedstawione tam zostały trzy nowe 

artykuły: 

Lavinia Damian z Babes-Bolyai University 

wraz ze współautorami prezentują wyniki 

badań longitudinalnych nad niepokojem 

w okresie adolescencji.  

 

Elina Marttinen z University of Jyvaskyla 

opublikowała artykuł dotyczący tożsamo-

ści młodych dorosłych, a w szczególno-

ści związków profili tożsamości 

z celami osobistymi i motywacją.  

 

Pasquale Musso (Palermo University) wraz 

z zespołem, przedstawiają nowy kwestiona-

riusz do pomiaru tożsamości etnicznej: 

The Multigroul Ethnic Identity Measure 

– Revised (MEIM-R). 

Więcej informacji na temat opisywanych ar-

tykułów można znaleźć na stronie: 

http://earasecnet.weebly.com/emerging-

scholar-spotlight.html 

 

Nowości na stronach EARA 

Na stronie internetowej EARA pojawiła się 

już zapowiedź konferencji EARA 2018, która 

odbędzie się w belgijskiej Gandawie w dniach 

12-15 września 2018. Wkrótce można spo-

dziewać się uruchomienia możliwości zgłasza-

nia referatów. 

 

Obecnie trwają przygotowania do szkoły 

letniej EADP, EARA i SRA, która odbę-

dzie się w dniach 26-29 sierpnia bieżące-

go roku w Utrechcie, tuż przed konferencją 

European Conference of Developmental Psy-

chology. 

  

Sympozjum tematyczne Society 

for the Study of Emerging Adult-

hood (SSEA) 

17-19 maja 2018 w Cluj-Napoka 

Rumunia  

Temat konferencji to "Self and Identi-

ty in Emerging Adulthood". Konfer-

encja organizowana jest przez Oanę 

Negru-Subtirica z Babes-Balyai Uni-

versity i Elisabettę Crocetti z Uniwer-

sytetu w Bolonii. Obejmuje swym za-

sięgiem tematycznym takie zagadnie-

nia jak: tożsamość osobista, tożsa-

mość kulturowa i etniczna, tożsamość 

społeczna, zawodowa, relacyjna i 

płciowa, tożsamość w organizacji, 

tożsamość moralna i religijna, tożsa-

mość obywatelska.  

Zgłoszenia można wysyłać do listopa-

da 2017.  

Więcej informacji pojawi się wkrótce 

na stronie: www.ssea.org 

 

 

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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Co nowego w ERU/EADP? 

 

18th European Conference of De-

velopmental Psychology 

 

Wielkimi krokami zbliża się kolejna 

konferencja EADP, która odbędzie się w 

Utrechcie (Holandia) w dniach od 30 

sierpnia do 1 września 2017. Tradycyjnie 

przed konferencją, tj. 28-29 sierpnia 2017 

z a p l a n o w a n e  s ą  w a r s z t a t y 

przedkonferencyjne, dotyczące m.in. 

pracy z pakietami statystycznymi R oraz 

Mplus; analizy danych z badań 

l ong i t ud i n a l n y ch ;  c zy  ana l i z y 

bayesowskiej. Wzorem lat ubiegłym 

przygotowywana jest także przez ERU/

EADP oferta dla młodych naukowców. 

Więcej informacji o konferencji na 

stronie: http://www.ecdp2017.nl. 

 

Szczególnie zachęcamy młodych 

naukowców do zapoznania się z 

możliwością ubiegania się o Travel 

Fellowships (przewidywanych jest 20 

grantów, w wysokości 250 €).  

Aplikować o dofinansowanie podróży 

mogą młodzi naukowcy, którzy:  

1) są członkami EADP, 

2) mają status doktoranta, bądź obronili 

doktorat w 2013 r i później,  

3) posiadają zaakceptowane przez 

komitet konferecyjny wystąpienie bądź 

poster,  

4) zarejestrowali swój udział w 

konferencji,  

5) nie otrzymują dofinansowania kosztów 

podróży z innych źródeł.  

Aplikacje można wysyłać do 31 Maja 

2017.  

Informacje o dokumentach, które należy 

przesłać do organizatorów znajdują się na 

stronie: http:/ /www.ecdp2017.nl/

registration/eadp-travel-fellowships/.  

  

Kto może dołączyć do ERU/EADP?  

Studenci, doktoranci, doktorzy do 

stanowiska adiunkta (ass istant 

professorship), którzy zainteresowani są 

szeroko rozumianią psychologią rozwoju.  

 

Jak dołączyć?   

Aby stać się członkiem ERU/EADP trzeba 

stać się członkiem Europejskiego 

Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej 

(EADP) i uiścić odpowiednią opłatę 

członkowską.  

Zdobądź więcej informacji o zaletach 

członkostwa EADP – zapraszamy do 

odwiedzenia naszej strony internetowej: 

http://www.eadp.info/early-researchers-

union/. 

 

Skontaktuj się z nami!  

Jeśli pojawią się jakieś pytania, zachęcamy 

do kontaktu z Loes Keijsers 

( P r z e w o d n i c z ą c a  E R U / E A D P : 

Loes.Keijsers@uvt.nl) oraz Francescą 

Lionett i (Sekretarz ERU/EADP: 

francesca.lionetti@unipv.it). 

 

dr Justyna Miachałek-Kwiecień, UWM 

Przedstawiciel Polski ERU EADP  

jmichałek@wp.pl  

http://www.ecdp2017.nl
http://www.ecdp2017.nl/registration/eadp-travel-fellowships/
http://www.ecdp2017.nl/registration/eadp-travel-fellowships/
http://www.eadp.info/early-researchers-union/
http://www.eadp.info/early-researchers-union/
javascript:oknoAdresat('napisz.html?to=%22L.G.M.T.+Keijsers%22+%3CLoes.Keijsers%40uvt.nl%3E',10,10,650,540,1);
mailto:francesca.lionetti@unipv.it
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Szanowni  Państwo, 

Z serdecznym żalem przekazujemy smut-

ną wiadomość o śmierci Naszej Drogiej 

Koleżanki, dr Anny Kołodziejczyk, wielo-

letniej aktywnej członkini Polskiego Sto-

warzyszenia Psychologii Rozwoju Czło-

wieka, w którym pełniła funkcję sekreta-

rza redakcji czasopisma Psychologia Roz-

wojowa oraz członka Komisji Rewizyjnej. 

Dr Anna Kołodziejczyk od wielu lat zma-

gała się z chorobą nowotworową. Potra-

fiła do końca podejmować i dobrze reali-

zować zadania związane z pracą naukowo

-dydaktyczną. A przede wszystkim potra-

fiła z nami, Jej koleżankami i współpra-

cownikami rozmawiać o swoim stanie 

zdrowia. Od Niej uczyliśmy się jak w 

sposób naturalny, bez zbytniego utyski-

wania, ale serdecznie rozmawiać z czło-

wiekiem chorym. Za te życiowe lekcje 

serdecznie dziękujemy. 

Dr Anna Kołodziejczyk, zainteresowana 

wchodzeniem w życie człowieka prze-

mian związanych ze zmianami cywilizacyj-

nymi, prowadziła pomysłowe badania nad 

różnicowaniem przez dzieci fikcji i rze-

czywistości we współczesnym świecie, 

nad relacją między korzystaniem z druko-

wanej książki i z  przekazu elektronicz-

nych mediów. Doskonale rozumiała roz-

wój dziecka pierwszych dekad XX wieku. 

Należy spodziewać się, że prace dr Anny 

Kołodziejczyk będą kontynuowane przez 

psychologów rozwoju dziecka, zarówno 

w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i 

Wychowawczej im. Stefana Szumana, w 

Instytucie Psychologii Uniwersytetu, 

gdzie dr Kołodziejczyk pracowała, jak i w 

wielu innych ośrodkach naukowo-

badawczych. Do końca bardzo aktywnie i 

w sposób odpowiedzialny uczestniczyła 

w pracach Stowarzyszenia; na XXV Jubi-

leuszowej Konferencji, w czerwcu 2016 

roku, prezentowała wyniki swoich badań. 

Żegnamy dr Annę Kołodziejczyk, wie-

dząc jak bardzo będzie nam brakowało 

jej rozumnego traktowania życiowych 

zdarzeń i mądrego, naznaczonego du-

chem czasu rozumienia rozwoju dziecka. 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes PSPRC  

dr Magdalena Kosno, sekretarz PSPRC               
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Szanowni  Państwo, 

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia 

Psychologii Rozwoju Człowieka 

 

z  serdecznym żalem przekazujemy smut-

ną wiadomość o śmierci Naszej Drogiej 

Koleżanki, dr Anny Radomskiej, wielolet-

niej aktywnej członkini Sekcji Psychologii 

Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psy-

chologicznego a następnie Polskiego Sto-

warzyszenia Psychologii Rozwoju Czło-

wieka. 

Ania przez wiele lat zmagała się z chorobą 

nowotworową, pozostając do końca ak-

tywnie zainteresowana tym, co robiła, a 

mianowicie rozwojem człowieka. Skupio-

na na rozwoju sfery poznawczej, pokazy-

wała jak ważne jest dostrzeganie i zrozu-

mienie humoru wyrażanego przez dziecko 

i dorastającego. Należała do grupy nielicz-

nych badaczy podejmujących tę problema-

tykę. Pisała o przejawach humoru u dzieci 

i jego uwarunkowaniach. Realizowała ba-

dania w tym zakresie jako wykonawca i 

kierownik wielu grantów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczyła w konferencjach organizo-

wanych przez Sekcję Psychologii Rozwo-

jowej. Jeszcze na XXIV OKPR w 2015 

roku prezentowała wyniki swoich badań 

nad stylami i strategiami humoru w adole-

scencji pokazując, jak ich rozmaitość jest 

wyrazem zróżnicowania adaptacji do wy-

zwań okresu dorastania. 

Wielu z nas wspomagało Anię w Jej zma-

ganiu się z chorobą, a Ania do końca wy-

trwale walczyła o życie.  

 

prof. Maria Kielar-Turska, AI 

Dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, prof. UKSW  

Dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ 

Dr hab.  Wanda Zagórska, prof. UKSW  

Dr Magdalena Kosno, UJ 
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Central European University (CEU) w Budapeszcie  

ma kłopoty z rządem Wegier. 

 

W obronie przed krokami prawnymi ograniczającymi swobody akademickie  

proszę o poparcie ich rozsądnego i niewątpliwie uzasadnionego oporu. 

 

Szczegóły i miejsce na wysłanie indywidualnego poparcia ich wolności  akade-

mickich na stronie https://www.ceu.edu/category/istandwithceu. 

 

Na Central European University działa jeden z najlepszych w Europie ośrod-

ków badan nad  poznawczym rozwojem dzieci, zwłaszcza małych dzieci.  

 

Zachęcam gorąco do  wyrażenia poparcia koleżankom i kolegom w walce prze-

ciw ograniczeniom swobód akademickich,   

 

 

Adam Niemczyński 

 

 

* * * * * 

 

 

Lista Instytucji które poparły protest: 

https://www.ceu.edu/istandwithCEU/support-statements/A-Z 

 

Lista indywidualnych osób, które poparły protest: 

https://www.ceu.edu/istandwithCEU/support-statements-individuals 

 

 

 

 

 

https://www.ceu.edu/category/istandwithceu
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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 2017 roku odbędzie się już 

XXVI 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
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 Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:  

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


