Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące
się naukowo i praktycznie zagadnieniami
rozwoju
człowieka.
Zadaniem
Stowarzyszenia jest tworzenie
środowiska dla dyskursu dotyczącego tematów
podejmowanych w pracowniach
naukowców oraz rozstrzyganych praktycznie w kontaktach z jednostkami i instytucjami.
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Październik-Listopad-Grudzień

Szanowni Państwo,
W bieżącym roku wspominaliśmy dokonania
wielu psychologów (W. Preyera, A. Bineta, J.
Bowlby’ego), których myśli, badania, publikacje
odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu się koncepcji opisywania i wyjaśniania rozwoju. Wśród
tych myślicieli nie może zabraknąć polskiej uczonej, Marii Grzegorzewskiej, której 50 rocznica
śmierci przypada na rok 2017, a 130 rocznica
urodzin na 2018.
Maria
Grzegorzewska
(1888 – 1967)

Była pedagogiem, który dostrzegał z jednej strony, potrzebę zajęcia się edukacją każdego dziecka, zwłaszcza dziecka z niepełnosprawnością. Jej
zdaniem nie ma kaleki – jest człowiek; Każdy
człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie
i do osobistego szczęścia.
Z drugiej strony, dostrzegała potrzebę kształcenia nauczycieli. Jej zdaniem pedagog to budowniczy świata i jego przyszłości. Pełnienie tej roli
wymaga głębokiej znajomości wychowanka i jego
środowiska, gruntownej wiedzy o dziecku w normie rozwojowej. Nauczyciel ma interesować się
uczniem jako człowiekiem, jego życiem, pracą,
twórczością; ma budzić, rozwijać i wzbogacać
zainteresowania ucznia. Przesłaniem pracy nauczyciela jest potrzeba doskonałości, poczucia
odpowiedzialności, moralna odwaga. Im lepszy
będzie nauczyciel, tym lepszy będzie świat i
życie każdego człowieka – pisała w jednej z

ważnych publikacji, cyklu zatytułowanym: „Listy
do młodego nauczyciela”.
Maria Grzegorzewska stworzyła koncepcję pedagogiki specjalnej i , można powiedzieć, opracowała system rozwiązań w tym zakresie: od stworzenia instytutu przygotowującego nauczycieli
(Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej,1922;
obecnie APS), poprzez zakładanie po I wojnie
szkół specjalnych, a także zdobywanie doświadczenia w bezpośredniej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (z powodzeniem pracowała w
Paryżu (1916) z dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie) .
W opracowywaniu idei pedagogiki specjalnej M.
Grzegorzewska korzystała zarówno z koncepcji
psychologicznych i pedagogicznych rozwijających
się w kraju i za granicą, jak i praktyki własnej i
innych pedagogów. W okresie studiów na Międzynarodowym Fakultecie Pedagogicznym w
Brukseli (1913) poznała takich pedagogów jak
Józefa Joteyko, Edward Claparede, Owidiusz
Decroly. Nawiązywała do idei na temat rozwoju i
wychowania prezentowanych przez Jana W.
Dawida i Stefana Szumana. Wiedzę o psychicznym rozwoju dziecka zdobyła na studiach psychologicznych na Sorbonie w Paryżu (1916).
Korzystała z praktycznych doświadczeń i przemyśleń pedagogicznych osób pracujących w
założonym przez nią instytucie PIPS, takich jak
Janusz Korczak, Henryk Elzenberg, Bogdan Suchodolski, Jerzy Zawieyski.
Nie można pominąć społecznej działalności Marii Grzegorzewskiej: prowadziła konspiracyjne
kursy dla nauczycieli w czasie II wojny, brała
udział w Powstaniu Warszawskim, była sanitariuszką PCK, udzielała pomocy Żydom.
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju
Człowieka
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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.
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Nic z nim nie robić, wystarczy poczekać a przejdzie sam do krainy baśni w rytmie naturalnego rozwoju umysłu dziecka wraz z kotkami psotnie machającymi ogonkami, roztrzaskującymi przy tym
szklane cukiernice, jednym machnięciem posłane na podłogę. Nie ma przecież psów tak dużych jak
krowy w świecie realnym. Nie ma Polaków ciemnoskórych jak Hindusi w naszym pięknym kraju, nie
mieszczą oni w nim. Nic też w tym niezwykłego, gdy dorodna nasza młodzież dokazuje, a przy tej
okazji machnie tym, co tam ma pod ręką i ktoś padnie na glebę. To przecież się zdarza. To musi się
zdarzyć, Tak nas zapewnił Jean Piaget i uspokoił, że z tego się wyrasta, a przynajmniej da się z tego
wyzwolić. Póki co wystarczy siła autorytetu, aby naturalny egocentryzm nasz zatamować i skierować
nas na drogę naiwnego realizmu, gdzie wszystko się jasno i wyraźnie nam przedstawia. Nie trzeba
sięgać pod powierzchnię jak jaki Zygmunt Freud, żeby się tam doszukiwać intencji, że przecież ten
pies jak krowa to figura retoryczna, a kocie ogonki tłukące szkło to też wyczyn literacki. Wszyscy
jesteśmy dziećmi, nawet jeśli wyrastamy, to i tak dziecko w sobie nosimy na zawsze, i tak też na
zawsze pozostajemy zdolni do posłuszeństwa wobec autorytetów.
Nie ma piękniejszej opowieści o demokracji niż wspomnianego mistrza Piageta przywołanie gry w
kule, naturalnej społecznej organizacji spontanicznej aktywności zabawowej młodych, sięgającej tradycją nie wiadomo jak daleko wstecz w niektórych przynajmniej kantonach Szwajcarii. Jest to opowieść
o świecie społecznym, w którym wszyscy są równi, bowiem tak się nawzajem traktują. Dysponują
przekazem kulturowym w postaci zasobu reguł współdziałania, z którego wybierają te, które będą
miały teraz zastosowanie, o ile każdy uczestnik wyrazi na to zgodę w toku umawiania się na bieżący
przebieg gry. Przystąpienie do umowy pociąga za sobą zobowiązanie do przestrzegania reguł kooperacji i odpowiedzialność uczestników za ich przestrzeganie przez każdego, kto się do towarzystwa
przyłączył swobodnie, wyzwolony z wszelkiego społecznego przymusu, a mocą decyzji własnej.
Wszelkie reguły współżycia i współdziałania społecznego mogą stać się tak demokratyczne jak reguły gry w kule, w tym również społeczno-moralne reguły. Taki jest naturalny bieg rzeczy, a czyste zasady sprawiedliwości, nieskalane rozmaitymi skażeniami społecznej interesowności, mają szanse kierować naszym życiem wspólnym. przynajmniej na końcu tej drogi progresywnego rozwoju społecznego,
jaką Piaget nakreślił, a potem Lawrence Kohlberg rozbudował w obrazie sześciu-stadialnego rozwoju.
Po tych przygotowaniach możemy pokusić się o odpowiedź na tytułowe pytanie. Otóż, należy psa
dużego jak krowa miedzy bajki włożyć i niech tam wraz kotem rozrabiają ogonami. Nawet jeśli nie
przyspieszymy tego odejścia od naiwnego realizmu, biorącego się z wybuchowej mieszanki egocentryzmu i podporządkowania władzy autorytetu, to i tak naturalnym biegiem rzeczy wskoczymy na platformę w zasadzie równych, zapałem wolności wziętych w imię dążenia do panowania sprawiedliwości. Albo na inną platformę. Z bieżącej lepiej wszakże zejść. Nie ma jednak gwarancji, że lepszą nam
podstawią naturalnym biegiem rzeczy.
Adam Niemczyński

* Tytułowemu psu towarzyszy kot w parze krótkich opowiadań, jakie Piaget używał do badania ‘rozwoju ocen moralnych
dziecka’, a pisał o nich w książce zatytułowanej tą właśnie wyodrębnioną frazą. To
dla przypomnienia.
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Prokrastynator to osoba, która wie, co
chce zrobić, potrafi to zrobić, nawet stara się to zrobić ale na razie tego nie robi.
Zakłada, że zrobi to jutro, ale nie bardzo
zdaje sobie sprawę z tego, że jutro również założy, że zrobi to jutro (Silver i Sabini, 1981). Problem polega zatem na rozbieżności między zamiarem pierwotnym a
aktem końcowym, czyli między intencją
a działaniem (Lay, 1994). Nieefektywność zachowań prokrastynatora wynika z
ciągłego przekładania, a w rezultacie wynik, który osiąga w zbyt późnym i pospiesznym realizowaniu zadania nie odpowiada właściwym/zakładanym standardom
i prowadzi do nasilonego stanu napięcia emocjonalnego (Milgram, 1991).
Wskaźnikami, pozwalającymi odróżnić
prokrastynujący typ zwlekania, od odłożenia czy unikania działania są: zbędne
opóźnianie (Schouwenburg i in., 2004,
Steel 2007), rozbieżność między intencją a działaniem (Blunt i Pychyl ,1998; Lay, 1995), negatywne
emocje (Haghbin, McCaffrey i Pychyl,
2012), irracjonalny charakter (Akerlof,
1991; Burka i Yuen, 1983/2008, Ellis i
Knaus, 1977, Silver i Sabini, 1981), mała
efektywność pracy.
Prokrastynatorów stale przybywa.
Wprawdzie brakuje systematycznych danych epidemiologicznych, szacuje się jed-

nak, że skłonność do przekładania na później przyjmuje chroniczną postać u
około 20% ogólnej populacji (Ellis, Knaus, 1977;
McCown, Johnson, Petzel,
1989; Harriott, Ferrari, 1996;
Procee i in. 2013; Rozental,
Carlbring, 2014, Tibbett, Ferrari, 2015), jednak do sporadycznego prokrastynowania
przyznaje się aż 95%. Grupą
najczęściej prokrastynujacą
okazują się być uczniowie i studenci.
Statystyki wskazują na wzrost populacji
osób prokrastynujących z 10-40% w latach 70-tych XX wieku do ok. 80-95%
obecnie, wśród młodzieży (Ferrari, DíazMorales, O’Callaghan, Díaz, Argumedo,
2007; Steel, 2007; Steel, Ferrari, 2013). Z
tego potrzebę uzyskania pomocy psychologicznej deklarowało 52%, uznając prokrastynowanie za swój poważny problem
(Day, Mensink, O’Sullivan, 2000; Onwuegbuzie, 2000).
Ustalenie przyczyn prokrastynacji jest
trudne, ponieważ poszczególni badacze
tego zjawiska skupiają się na analizie różnych czynników, a także wykorzystują
różne metody do jego poznania. Dość
powszechnie analizowane są uwarunkowania osobowościowe, szczególnie
temperamentalne, które cechuje
względna stałość w cyklu ludzkiego
życia (Strelau, 2006; Thomas i Chess,
1977). Zdaniem Steela (2007) poszukiwanie przyczyn prokrastnacji w czynnikach biologicznych lub genetycznych jest wpełni uprawnione. Autor odwołuje się między innymi do badań Richarda Arveya (i in., 2003), przeprowadzonych na próbie 646 męskich bliźniąt
(331 monozygotycznych i 315 dizygotycznych).
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Czynniki genetyczne wyjaśniały 22%
wariancji analizowanej zmiennej
(współczynnik korelacji w przypadku bliźniąt monozygotycznych wyniósł .24, zaś
dizygotycznych .13). Wiarygodność danych została zweryfikowana powtórzeniem badań, w efekcie czego uzyskano
średnie wskaźniki stabilności korelacji .73.
Podobne wyniki, gdzie współczynnik stabilności korelacji sięgał powyżej .70 uzyskano w innych badaniach (Elliot, 2002 za:
Steel, 2007), co zdaniem Steela potwierdza zasadność tezy, jakoby można uznać
prokrastynację za cechę uwarunkowaną
czynnikami genetycznymi.
Znane są jednak inne stanowiska, których
autorzy (np. Michel, Shoda, i Peake, 1988),
uważają, ze u źródeł prokrastynowania tkwi niezdolność do kontrolowania impulsów, szczególnie zaś odraczania gratyfikacji.
Kontrola impulsu oznacza powstrzymanie się przed atrakcyjną
natychmiastową ale niewielką nagrodą, na rzecz wprawdzie odległej
ale znacznie większej gratyfikacji.

review of quintessential self-regulatory
failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65–94,
doi: 10.1037/0033-2909.133.1.65.
Steel, P., Ferrari, J. (2013). Sex, Education and Procrastination: An Epidemiological Study of Procrastinators’ Characteristics from a Global Sample. European
Journal of Personality, 27: 51–58. DOI:
10.1002/per.1851.
Tibbett, T. P., Ferrari, J. R. (2015).
The portrait of the procrastinator: Risk
factors and results of indecision. Personality and Individual Differences, 82, 175-184.
http://dx.doi.org/10.1016/
j.paid.2015.03.014.

*****
WARTO PRZECZYTAĆ

Procee, R., Kamphorst, B., Meyer,
J.J., Van Wissen, A. (2013), A formal
model of procrastination. BNAIC 2: Proceedings of the 25th Benelux Conference
on Artificial Intelligence (Paper 86). http://
repository.tudelft.nl/islandora/object/
uuid:f64556f8-d9bf-4421-a4e05b7dcaad163f/?collect ion=research
(pobrane: 14.09.2016).
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS
jest pomysłodawcą i kierownikiem grantu
Pokonać prokrastynację – zdobyć atrakcyjną
pracę. Skuteczne wkraczanie na rynek. Grant
realizowany jest w Instytucie Psychologii
UMCS w ramach projektu Mikro innowacje –
makro korzyści, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
koordynowanego przez Lubelską Fundację
Rozwoju oraz Gminę Miejską Lublin/Miejski
Urząd Pracy w Lublinie. Artykuł stanowi część
materiału teoretycznego, przygotowanego na
potrzeby realizowanego projektu.
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Wskazuje się, że choć większość z
ludzi (80% światowej populacji) posiada brata lub siostrę to problematyka
ta stosunkowo od niedawna budzi
zainteresowanie wśród familiologów.
Choć zagadnienie ustosunkowań
społecznych rodzeństwa uważane jest za jeden z najistotniejszych czynników w procesie
przystosowania się człowieka do
otaczającej go rzeczywistości to
wiele publikacji jest poświęconych analizie innych relacji rodzinnych jak matka – dziecko
czy rodzice – dzieci. Mniejsze zainteresowanie badaczy podsystemem
rodzeństwa może wynikać z ograniczeń i trudności w prowadzeniu badań. W rodzinie bowiem występują
intensywne, intymne stosunki społeczne oraz zbiegają się tu wielostronne oddziaływania, wyzwalające
skomplikowane postawy. Niekiedy
też relacje z rodzeństwem stanowią
wyjątkowy obszar doświadczeń, czasami bardzo bolesnych, których ludzie nie chcą ujawniać.
Niemniej jednak familolodzy zaczęli
stopniowo poszerzać obszar badań
nad rodziną o podsystem rodzeństwa
podkreślając rolę wczesnych doświadczeń w rozwoju oraz adaptacyjnej funkcji zachowań społecznych przejawianych pierwotnie w
tym podsystemie. Uświadomiono sobie bowiem, że dotychczas nie doceniano znaczenia dynamiki tejże relacji
dla przebiegu rozwoju człowieka w
ontogenezie. Początkowo akcentowano znaczenie długotrwałe-

go wpływu relacji z rodzeństwem w okresie wczesnego
dzieciństwa na poziom przystosowania społecznego człowieka
w okresie średniego dzieciństwa
(Dunn, 1983; Furman, Buhrmester,
1985) i w adolescencji (Noller,
2005). W późniejszych latach coraz
więcej badaczy zaczęło doceniać rolę
rodzeństwa w okresie dorosłości
(Cicirelli, 1995; Biegler, Edward, Kennair, 2016; Finzi-Dottan, Cohen,
2010; Floyd, Morman, 1998; Marotta,
2015; Milevsky, 2005; Rocca, Martin,
1998; Slomkowski i in. 2005). Dotychczasowe prace koncentrują się na
opisywaniu oraz wyjaśnianiu cech
strukturalnych relacji, które mają
związek z kolejnością narodzin, konfiguracją płci i wieku w rodzeństwie
(Milevsky, 2004; Riggio, 2000; Stocker, Lanthier, Furman, 1997). Najmniej uwagi poświęca się relacjom z
rodzeństwem w okresie dorosłości w
związku ze zdrowiem psychicznym.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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W jednym z wcześniejszych badań poświęconym jakości więzi młodych rodzeństw stwierdzono, że konflikt między rodzeństwem ujemnie korelował z ich prawidłowym funkcjonowaniem społecznym (Stocker i in.
1997).

W innych doniesieniach opartych na wynikach badań empirycznych wykazano, że
bracia i siostry, którzy deklarowali
otrzymywanie wsparcia od rodzeństwa uzyskiwali niższe wyniki w zakresie samotności i zaburzeń depresyjnych, mieli wyższą samoocenę oraz cechował ich wyższy poziom zadowolenia z życia niż osoby,
które nie doświadczały wystarczająco
dużo wsparcia od rodzeństwa (Milevsky,
2005). Rezultaty innych badań wskazują,
że rodzaj więzi z rodzeństwem
istotnie wpływa na zdrowie psychiczne, a także na skłonność do
podejmowania zachowań ryzykownych przez adolescentów
(Slomkowski i in. 2005). Najnowsze wyniki badań wskazują, że sam fakt posiadania rodzeństwa sprzyja lepszemu zdrowiu psychicznemu (Liu, Sekine, Tatsuse,
Fujimura, Hamanishi, Zheng, 2015).
Reasumując, uzyskane dotychczas rezultaty sugerują, że istnieje związek

między jakością relacji dorosłego
rodzeństwa i funkcjonowaniem psychospołecznym, który wymaga eksploracji naukowej na gruncie polskim.
Dr Katarzyna Walęcka-Matyja, UŁ
*******
WARTO PRZECZYTAĆ

Najnowsze rezultaty badań, opisujące i
porównujące jakość relacji interpersonalnej z rodzeństwem oraz określające jej
znaczenie w całym dorosłym życiu człowieka zreferowano w monografii dr Katarzyny Walęckiej-Matyji pt. Relacje
interpersonalne dorosłych rodzeństw
w aspekcie funkcjonowania psychospołecznego i krytycznych wydarzeń
życiowych, która ukaże się w 2018 roku
nadkładem Wydawnictwa Uniwersytetu
Łódzkiego. Prezentowane w książce zagadnienia podkreślają szczególną rolę
dorosłego rodzeństwa w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka, a także w procesie stymulowania rozwoju społecznego
oraz cywilizacyjnego całego społeczeństwa. Współcześnie, ze względu na wydłużający się czas ludzkiego życia rodzeństwo ma możliwość kontaktu ze
sobą dłużej niż kiedykolwiek. Istotnym
jest zatem umiejętność dostrzeżenia w
relacji z dorosłym rodzeństwem aspektów prorozwojowych i nauczenie się
korzystania z nich. Priorytetem dla człowieka jest bowiem dążenie do szczęśliwego życia, także w wymiarze rodzinnym.
Monografia jest adresowana zarówno do
badaczy, jak i praktyków zajmujących się
psychologią rodziny, do studentów nauk
społecznych oraz humanistycznych. Zaciekawi także rodziców i nauczycieli.
Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof.
UWM
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Sprawozdanie z Konferencji
Komitetu Psychologii PAN –
XXVI Kolokwia Psychologiczne
PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”
Bydgoszcz 19-21 czerwca 2017.

tomiast dr hab. Marcin Szwed podjął zagadnienie plastyczności mózgu widzianej
przez pryzmat badań nad osobami głuchymi
oraz osobami widzącymi umiejącymi czytać
brajlem.
Podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych
PAN wręczona została także Nagroda im.
Andrzeja Malewskiego. Jej laureatem został
dr hab. Maciej Stolarski. W wykładzie wygłoszonym po otrzymaniu nagrody, dr hab. Maciej Stolarski omówił wyniki swoich dotychczasowych badań, koncentrując się na związku zrównoważonej perspektywy czasowej z
innymi właściwościami psychologicznymi.
Szczególnie gorące dyskusje dotyczące tego,
czy obserwowanemu w ostatnich latach lawinowemu wzrostowi ilości danych neurobiologicznych towarzyszy
odpowiedni postęp w wiedzy psychologicznej, prowadzone były w ramach Panelu
Dyskusyjnego, który przygotował i poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Marek. Oprócz
dyskutantów zaproszonych do Panelu, tzn.
prof. dra hab. Włodzisława Ducha oraz dra
hab. Grzegorza Króliczaka, prof. UAM, głos
zabierali również inni badacze zgromadzeni
na sali, m.in. prof. dr hab. Maria Lewicka,
prof. dr hab. Edward Nęcka, prof. dr hab.
Czesław Nosal, prof. dr hab. Tytus Sosnowski oraz prof. dr hab. Janusz Trempała.
Oprócz wykładów plenarnych, podczas
XXVI Kolokwiów Psychologicznych odbyła
się również zorganizowana przez dr Ludmiłę
Zając-Lamparską sesja plakatowa, podczas
której wynikami swoich badań podzielić się
mogli młodzi badacze.

Tradycją Kolokwiów Psychologicznych są
dyskusje naukowe, wymiana doświadczeń i
poglądów członków Komitetu Psychologii
PAN, Dziekanów Wydziałów Psychologii,
Dyrektorów Instytutów Psychologii i zaproszonych gości. Tegoroczne Kolokwia Psychologiczne koncentrowały uwagę uczestników na relacjami między mózgiem a zachowaniem ludzkim. Relacja ta rozpatrywana
była z perspektywy psychologii klinicznej,
poznawczej i rozwojowej, a także w kontekście badań interdyscyplinarnych.
Wykłady wybitnych specjalistów dotyczyły
znaczenia danych neurobiologicznych dla
zrozumienia funkcjonowania i rozwoju psychicznego człowieka w różnych aspektach.
Dr hab. Aneta R. Borkowska, prof.
UMCS omawiała rolę neuronauki dla zrozumienia problemów i poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Dr hab. Grzegorz Króliczak, prof.
UAM wskazywał, czego o wspólnych asymetriach funkcjonalnych mózgu możemy dowiedzieć się z badań nad używaniem narzędzi,
gestów i języka. Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG rozważał, jakie implikacje dla
wiedzy o poznawczym starzeniu się płyną z
badań nad zaburzeniami uwagi u osób z prze- h t t p : / / w w w . p s y c h o l o g i a . u k w . e d u . p l /
wlekłą niewydolnością nerek. Prof. dr hab. j e d n o s t k a / i n s t y t u t _ p s y c h o l o g i i /
Włodzisław Duch wygłosił wykład na te- informacje_instytut_psychologi/32252/xxvi_
mat poszukiwania źródeł aktywności poznawczej w mózgu. Wykład dr hab. Przemysława Tomalskiego dotyczył rozwoju
mózgowych mechanizmów percepcji twarzy
oraz mowy audiowizualnej u niemowląt. Na-
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Młodzież w sytuacjach trudnych

sięgnięciu przez młodzież po substancje psychoaktywne i wystąpieniu zachowań problemowych.
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Dr hab. Danuta Borecka-Biernat, prof. UWr

W trakcie sesji można było wysłuchać ośmiu
referatów. Michał Naczyński podjął refleksję nad klimatem szkolnym, który jest
istotnym czynnikiem wpływającym na zachowania przemocowe w grupie rówieśniczej,
poprzedzoną prezentacją metod do mierzenia
ról zaangażowania w przemoc rówieśniczą
(bullying). Problem strategii agresji radzenia
sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego był tematem wystąpienia Danuty Boreckiej-Biernat. Autorka starała się określić
znaczenie czynników osobowościowych i rodzinnych w wyjaśnieniu agresywnego reagowania przez dorastających na napięcie emocjonalne, jakie powstaje w tej sytuacji. Problem stylów radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży akademickiej był tematem referatu Karola Konaszewskiego. Autor starał
się rozpoznać wartość poczucia koherencji i
odporności psychicznej w ich wyjaśnieniu. W
kolejnym referacie Paweł Kurtek sformułował podstawowe założenia autorskiego modelu teoretycznego skoncentrowanego na
wyjaśnianiu aktywności zaradczej dzieci i młodzieży w społecznych sytuacjach trudnych.
Autor zaprezentował jego przydatność do
empirycznej aplikacji w kontekście izolacji lub
przemocy ze strony rówieśników w aktywizacji strategii zaradczych przez młodzież z lekką
niepełnosprawnością intelektualną. Konrad
Piotrowski, Łukasz Jakubiak, Joanna Roman i Anna Wadelska zwrócili uwagę na
znaczenie perfekcjonizmu w procesie adaptacji studentów do studiów wyższych.
Agnieszka Samochowiec, Inga Janik,
Martyna Maciejewska i Maja Michałek
omówili zagadnienie moderującego wpływu
aktywności pozalekcyjnej młodzieży gimnazjalnej na czynniki ryzyka, które decydują o

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poznanie i działanie w edukacji
dziecka
odbyła się w Krakowie 23 X 2017 roku w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Problematyka wystąpień oscylowała wokół obszarów aktywności dziecka będących podstawą
kształtowania jego wiedzy i umiejętności. Zwracano uwagę na potrzebę rozwijania logicznego i krytycznego myślenia oraz wyobraźni matematycznej
dzieci i przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podkreślano rolę komunikacji i interakcji z innymi uczestnikami procesu
edukacji jakimi są rówieśnicy, nauczyciele, rodzice
i inne znaczące osoby z otoczenia dzieci. W wystąpieniach dużą rolę w rozwoju dzieci przypisywano językowi, edukacji literackiej i czytelniczej,
podkreślając przy tym szczególne walory twórczości językowej i literackiej dzieci. Nie bez znaczenia
jest także kierowanie uwagi w procesie kształcenia
dzieci na wartości moralne, estetyczne w tym
wychowanie przez sztukę z uwzględnieniem piękna jako wartości. Ponadto w procesie tym, zdaniem uczestników konferencji, należy uwzględniać
wychowanie fizyczne, które przynosi korzyści nie
tylko dla zdrowia, ale wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny związany ze wspólną zabawą.
Wyniki zaprezentowanych badań wskazują na duży potencjał dzieci w zakresie krytycznego postrzegania reklamy i stosunku do niej, przejawów
mądrości dziecka w sytuacjach zadaniowych o
charakterze otwartym a także w zakresie refleksji
metapoznawczej, która stanowi podstawę przyszłej samoregulacji i skuteczności w procesach
konstruowania własnej wiedzy. Istotne jest aby
tego potencjału nie niszczyć lecz efektywnie go
wykorzystywać.
Szerokie spektrum problemów dotyczących edukacji dziecka znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniach zarówno plenarnych jak i w sekcjach,
dzięki czemu konferencja była interesującym i
wartościowym wydarzeniem.
Dr Barbara Nawolska
Dr Joanna Żądło-Treder
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III Ogólnopolska Konferencja
Naukowa
„Autyzm – diagnoza i terapia”
Krosno, 13. października 2017 r.
Dnia 13.10.2017 roku w Krośnie odbyła
się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.
„Autyzm – diagnoza i terapia”, organizowana przez Fundację 21. Wydarzenie to
odegrało istotną rolę w środowisku naukowym ze względu na holistyczne,
wielospecjalistyczne podejście do
istoty zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Wystąpili zarówno teoretyczni badacze
autyzmu, jak i praktycy, a wśród nich logopedzi, psychologowie, seksuolodzy,
fizjoterapeuci, neurolodzy oraz genetycy.
Oficjalnym rozpoczęciem konferencji
było wystąpienie artystyczne, które zostało
przygotowane przez dzieci uczęszczające
do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Planeta 21” w Krośnie. Następnie rozpoczęła się część naukowa, którą
otworzyła prelekcja dr Barbary Winczury dotycząca wczesnej diagnostyki
zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kolejny
wykład, prowadzony przez prof. dr hab.
Jolantę Panasiuk, poruszał tematykę
zaburzeń neuropsychiatrycznych oraz
ponadprzeciętnych uzdolnień obserwowanych u osób z autyzmem.
Prelekcja prof. dr hab. Katarzyny
Markiewicz dostarczyła z kolei wielu
trafnych spostrzeżeń na temat dorosłego
życia autystyków, szans i zagrożeń, z którymi będą zmuszeni się zmagać.
Na szczególną uwagę zasługują prelekcje
dr n.med. Katarzyny Połatyńskiej
oraz dr n. med. Łukasza Kepczyńskiego, które poruszały kwestię badań
genetycznych i neurologicznych w przy-

padku ASD. Wykłady te przyczyniły się
do burzliwej, ale i owocnej dyskusji na
temat czynnika
genetycznego w etiologii autyzmu.
Podczas konferencji uczestnicy mieli
możliwość poznania wielu stanowisk dotyczących procesu terapeutycznego osób
z autyzmem. Dr Agata Michalska i dr
Justyna Pogorzelska podkreślały istotny wpływ rehabilitacji ruchowej na ogólne funkcjonowanie dziecka z ASD, z kolei
dr Izabela Fornalik podzieliła się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi seksualności najmłodszych pacjentów.
Po części wykładowej odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy zgłębili
wiedzę dotyczącą zaburzeń komunikacyjnych, strategii terapeutycznych, a także
strategii
przygotowujących osoby z ASD do procesu dojrzewania i życia dorosłego. Niektóre warsztaty poruszały również tematykę zaburzeń współwystępujących z autyzmem, np. mutyzmu.
Ze względu na duże zainteresowanie tematyką autyzmu w środowisku specjalistycznym Fundacja 21 planuje organizację II części konferencji „Autyzm
– diagnoza i terapia” w przyszłym
roku.
mgr Katarzyna Januszczak
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Uczestniczyłam ostatnio w kilku konferencjach, zarówno psychologicznych, jak i
z pogranicza psychologii i innych dziedzin
wiedzy, takich jak logopedia, medycyna,
pedagogika. Treści wystąpień i dyskusji
skłoniły mnie do wielu przemyśleń. Po- Z kolei konferencja logopedyczna
stanowiłam podzielić się z niektórymi z (Warszawa 29 – 30.09.2017) Logotych refleksji z czytelnikami Biuletynu.
pedia – tradycja i perspektywy rozwoju uświadomiła mi z jednej strony, potrzebę orientacji psychologa rozwoju w
badaniach innych dyscyplin nad rozwojem
językowym, a z drugiej strony ujawniła
Konferencja (Gdańsk, 6– 8.10.2017) jak bardzo przedstawiciele takich dyscyzorganizowana przez Polski Komi- plin jak językoznawstwo, socjolingwistytet OMEP (Organisation Mondiale ka, logopedia odwołują się do badań z
pour L’Education Prescolaire) w 50 zakresu rozwojowej psychologii poznawrocznicę przynależności Polski do tej czej czy psycholingwistyki. Na konferenmiędzynarodowej organizacji troszczącej cji rozważano zagadnienia odwołujące się
się o wychowanie przedszkolne na świe- do wiedzy o funkcjonowaniu mózgu
cie, ujawniła konieczność dostarczania (wpływ uszkodzeń podkorowych mózgu
nowej wiedzy o rozwoju osobom zajmu- na funkcje komunikacyjne i językowe,
jącym się dzieckiem w okresie średniego różnicowanie nabytych zaburzeń mowy u
chorych neurologicznie, projekt pomocy
dzieciństwa.
komunikacyjnej dla niemówiących osób
dorosłych z neurogennymi zaburzeniami
mowy, neuronalne korelaty trudności w
pisaniu i czytaniu), wiedzy o rozwoju językowym (logopedyczne aspekty leksyki
dzieci w wieku przedszkolnym, dziecięca
kompetencja narracyjna, o sprawności
Podobne refleksje przyniosła XXVI narracyjnej uczniów), psychologii
OKPR w Szczecinie (1–3.06.2017): (psychologiczne uwarunkowania jąkania),
obecnie psychologowie rozwoju za mało wspomagania rozwoju (projekt pomocy
zajmują się zmianami rozwojowymi w dzie- komunikacyjnej dla niemówiących osób
ciństwie, kierując swą uwagę zwłaszcza na dorosłych, wspomaganie rozwoju mowy
okresy dorosłości. Mam nadzieję, że kolejna dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu).
konferencja OKPR organizowana pod
hasłem Dziecko i dzieciństwo w biegu życia,
będzie okazją do przeglądu najnowszych
badań nad rozwojem w dzieciństwie a
także ukazania znaczenia okresu dzieciństwa w biegu życia.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Okazało się, że logopedia, podobnie jak
inne dziedziny wiedzy, coraz bardziej
specjalizując się, tworzy nowe subdyscypliny; obok neuro-, surdo-logopedii powstaje, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym, gerontologopedia
podejmująca zagadnienia językowego
funkcjonowania osób w późnej dorosłości i ich wspomagania w tym zakresie.

ści, pokory i zaufania. Zaznaczano, że
komunikacja stanowi kluczowy element
w opiece paliatywnej. Przy czym chodzi
zarówno o komunikację z chorym, jak i z
rodziną chorego. Współczesność cechuje
odrzucanie, negowanie wszystkiego co
brzydkie, przykre, złe. Jednakże trzeba to
dostrzegać, żeby odpowiednio, efektywnie działać. Jak stwierdzono: trzeba
widzieć, aby wiedzieć; trzeba być
afektywnym, aby działać efektywnie. Każdy człowiek może wystąpić roli
Zagadnienia porozumiewania się z osoba- wspomagającego, bo „każdy taką uzdrami pozostającymi w specyficznej sytuacji wiającą gębę ma” – jak stwierdzał Józef
życiowej rozważane były na konferencji Tischener.
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Komunikowanie się u kresu życia
(Kraków, 17.10.2017), zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński i
Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum”.
Umieranie pokazano jako proces duchowej przemiany związanej z zamykaniem
swojej historii. Przywołano za Ira Byockiem cztery zadania umierającego: przebaczyć, podziękować, powiedzieć kocham cię i pożegnać. Pokazano jak ważna
jest właściwa relacja lekarza, pielęgniarki,
psychologa, kapelana, wolontariusza z
pacjentem w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Przygotowaniu pacjenta do podejmowania drogi na koniec życia służy
projekt PREPARE realizowany w wielu krajach. Proces uzdrawiania czyli scalania i uzdatniania człowieka leży w rękach
chorego, który przy pomocy innych odkrywa swoje zasoby, akceptuje zmiany.
Umierającemu należy pokazać jego autonomię (nawet w drobnych sprawach).
Ważną niezwykle sprawą jest umiejętne
słuchanie pacjenta, słuchanie dialogiczne,
polegające na lepieniu wzajemnie znaczeń. Takie słuchanie wymaga skromno-
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20 Konferencja Naukowa Children’s
wieku. Zapraszamy do udziału. Zgłoszenia
Identity and Citizenship European Asso- przyjmowane są do 22 grudnia. Kontakt:
ciation
http://cicea.eu/index.php/organisations-andmeetings
Citizenship & Identity in

a "Post-Truth" World
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Warszawa 10-12 maja 2018

Ogólnopolska Konferencja
Naukowa
Zaburzenia neurorozwojowe
w aspekcie biologicznym
i psychospołecznym
Rzeszów, 8-9 marca
2018 r.
Uniwersytet
Rzeszowski
Współcześnie wzrasta liczba osób z diagnozą
zaburzeń neurorozwojowych. Istotne zmiany
dotyczą także ich kryteriów diagnostycznych,
opublikowanych w klasyfikacji DSM-5 i spodziewanych w ICD-11. Pojawiają się nowatorskie formy terapii, wciąż poszukuje się optymalnych rozwiązań edukacyjnych. W związku
z tym rodzi się konieczność interdyscyplinarnego dyskursu poświęconego tej problematyce. Poruszana problematyka będzie dotyczyć
proponowanych poniżej obszarów tematycznych:

Etiologia i epidemiologia zaburzeń neurorozwojowych

Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie diagnostycznym

Funkcjonowanie psychiczne osób z zaburzeniami neurorozwojowymi

Terapia, rehabilitacja osób z zaburzeniami neurorozwojowymi

Osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi w środowisku edukacyjnym

Relacje rodzinne i intymne osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Wsparcie
środowiska rodzinnego

Osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi w sferze publicznej
Więcej informacji na: www.konf-

W tym roku jubileuszowa konferencja dwóch
międzynarodowych stowarzyszeń CiCeA i
CITIZED zajmujących się partycypacją społeczną i obywatelstwem dzieci i młodzieży
zostanie zorganizowana w Warszawie.
Świat "post-prawdy" rzuca wyzwanie postawom obywatelskim. Kultura debaty publicznej
z użyciem emocjonalnie naładowanej retoryki
pozwala coraz częściej wierzeniom i skrajnym
stanowiskom wejść do głównego nurtu obywatelskiej aktywności. Dzieci i młodzież czerpią doświadczenia zarówno z obserwacji jak i
uczestnictwa w takich formach publicznej debaty. Czy jest zatem możliwe aby świat postprawdy zaangażował młodych ludzi w politykę
w sposób, którego dotychczas nie można było
przewidzieć? Czy obywatelstwo dzieci i młodzieży będzie teraz rozwijane przez nowe
media raczej, niż profesjonalnych edukatorów? Co czego mogą prowadzić takie ścieżki
nieformalnej edukacji?
Dwudniowa debata profesjonalistów—
akademików i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju tożsamości i partycypacji
społecznej z całego świata rozważać będzie
kondycję obywatelską młodych ludzi w 21 neurozw.ur.edu.pl
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od listopada 2017. W przypadku chęci
otrzymania przyspieszonej recenzji zgłoszonego wystąpienia i decyzji o akceptacji,
należy przesłać zgłoszenie do 6 stycznia
2018. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8 lutego 2018.
Zgłaszane wystąpienia powinny dotyczyć
badań nad okresem wyłaniającej się dorosłości (18-29 lat) oraz obejmować swym
Konferencja odbędzie się w dniach 17-19
zakresem tematy przewodnie konferencji.
maja 2018 w rumuńskim ClujObowiązuje limit dwóch zgłoszeń dla jedNapoca. Do głównych obszarów temanego autora.
tycznych konferencji należą:
Więcej informacji na stronie: http://
ssea.org/conference/Identity/index.htm

tożsamość osobista
Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące

tożsamość etniczna i kulturowa
zgłoszeń można uzyskać pod adresem:

związki tożsamości z globalizacją
coordinator@ssea.org

tożsamość społeczna, zawodowa,
finansowa, relacyjna oraz tożsamość
Wydarzenie specjalne:
w organizacjach
Zapytaj Arnetta:

tożsamość płciowa

tożsamość moralna

tożsamość religijna i duchowa

tożsamość obywatelska

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi

Konferencja tematyczna The Society for the Study of Emerging
Adulthood (SSEA)
"Self and identity in emerging
adulthood"

W komitecie organizacyjnym zasiadają znane badaczki tożsamości: Oana NegruSubtirica oraz Elisabetta Crocetti. Organizatorzy zaprosili autorytety z dziedziny
tożsamości i badań nad okresem wyłaniającej się dorosłości, takie jak: Koen Luyckx,
Lene Arnett Jensen, Vivian Vignoles oraz
Jeffrey J. Arnett.
Oprócz tradycyjnych sesji tematycznych i
sympozjów, odbędą się również warsztaty
(m.in. z tematyki badań longitudinalnych), a
także dyskusja na temat wyzwań w badaniach nad tożsamością w okresie wyłaniającej się dorosłości.
Zgłoszenia na konferencję można wysyłać

SPECIAL EVENT "ASK ARNETT": JEFFREY ARNETT CLARK UNIVERSITY, USA
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Co nowego w nauce:
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Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza Państwa do udziału w
VII Konferencji Narracyjnej
27-29 września 2018
`Dom Architekta w
Kazimierzu nad Wisłą.

Po kilkuletniej przerwie pragniemy ponownie stworzyć okazję do spotkania badaczy i
teoretyków zainteresowanych stosowaniem
narracyjnego paradygmatu w refleksji psychologicznej. Tym razem zaprosimy Państwa również do wysłuchania referatów
zagranicznych gości.
Zachęcamy do zarezerwowania terminów
oraz zgłaszania referatów, posterów i propozycji warsztatów tematycznych na adres
narracyjna@psych.uw.edu.pl do dnia 31
maja 2018.
Dalsze informacje dotyczące Konferencji
będziemy Państwo przedstawiać w kolejnych komunikatach.
Komitet Organizacyjny
prof. dr. hab Elżbieta Dryll
dr hab. Anna Cierpka, prof. UW
dr Karolina Małek

Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
oraz redakcja czasopisma
Psychologia Wychowawcza
zaprasza na
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Psychologia Wychowania”,
28-29 października 2018 roku w
Warszawie.
Seminarium będzie poświęcone psychologicznym ujęciom zjawiska wychowania. Pra-

gniemy nawiązać do polskiej szkoły psychologii wychowawczej oraz stworzyć forum dla
dyskusji na temat współczesnych ujęć i modeli teoretycznych, które to zjawisko opisują. Chcielibyśmy rozpocząć tym seminarium
konsolidowanie środowiska psychologów
wychowawczych zarówno w celu dzielenia
się wiedzą i doświadczeniem, wspólnego
prowadzenia badań, jak i tworzenia grup
wsparcia dla praktyków. W przyszłości planujemy regularne organizowanie konferencji,
które obejmowałyby różne formy wystąpień:
zarówno wykłady plenarne wygłaszane przez
zaproszonych Gości, jak i sesje tematyczne
oraz plakatowe, a także warsztaty dotyczące
różnych dziedzin naszej pracy.
Adres do korespondencji: psychologia.wychowania@psych.uw.edu.pl

Zapraszamy na
48th Annual Meeting of the Jean
Piaget Society: The Dynamics of
Development: Process, (Inter-)
Action, & Complexity
Amsterdam, Holandia, 31maja – 2
Czerwca 2018
organizowane przez Paul van Geert, David
Witherington, & Jan Boom
Termin zgłoszeń: 15 grudnia 2017
więcej informacji na: jps2018.com
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Konwencjonalne podejście do starzenia
podkreśla negatywne aspekty tego procesu. Jednak w XXI wieku jest to podejście
cokolwiek anachroniczne. Zmiany demograficzne, sprzyjają traktowaniu starzenia
się raczej jako okazji do wykorzystania
posiadanego potencjału, niezrealizowanych
dotychczas planów, z wieloma przygodami,
które wciąż mogą być przed osobami w
wieku senioralnym.
Andrea Brandt jest autorką książki o
charakterze poradnikowym Mindful
aging. Czym jest świadome starzenie się?
To zachęta, by skierować umysł na korzyści wynikające z tego trudnego przecież
dla każdego człowieka procesu. Trudnego,
ponieważ pozostaje w kontraście do młodości, wiąże się z problemami zdrowotnymi, stopniową utratą sprawności fizycznej.
Autorka nie zachęca do negowania cierpkich smaków starzenia się, ale też nie skłania do rozwodzenia się nad nimi. Zamiast
tego proponuje zwrócenie umysłu ku korzyściom, które określa jako realistyczną
pozytywność. Realistyczna pozytywność
oznacza widzenie i akceptowanie tego, co
jest - zarówno w nas samych, jak iw świecie - a następnie przeniesienie naszego
zainteresowania na to, co chcielibyśmy
zrobić. Książka dedykowana jest wprawdzie osobom w procesie starzenia się, ale

proste porady i wskazówki, jakich udziela
Brandt mają na tyle uniwersalny charakter,
że warto z nich skorzystać w każdym wieku.
Zdaniem autorki, tym co nie sprzyja pozytywnemu przeżywaniu procesu starzenia
się (lub ten proces utrudnia) są między
innymi stereotypy. Reklamy telewizyjne
kierowane do osób w wieku senioralnym
odnoszą się najczęściej do problemów
zdrowotnych a osoby te pokazywane są na
ogół jako cierpiące, ponieważ choroby nie
pozwalają im zabawiać wnuków, grać w
kręgle itp. W stereotypach nie ma miejsca
na pokazanie radości życia. Starzenie się
staje się nieszczęśliwą perspektywą, tym
gorszą, gdy ludzie muszą przekonać samych siebie do tego, jak wiele im nie wypada, czym nie powinni się zajmować „z
racji wieku”. Autorka stawia tym stereotypom szlaban: Musimy uwolnić się od stereotypowych oczekiwań społeczeństwa, aby sami
zdecydować, jaki powinien wyglądać dla nas
starszy wiek. I apeluje: Jeśli wyjdziesz poza
stereotypy, może to być najszczęśliwszy czas
w twoim życiu.
Książka jest interesująca, ponieważ Autorka pokazuje też perspektywę okresu
poprzedzającego starzenie się. Dlaczego wiek 50 jest krytyczny? Pięćdziesiąt lat to okres, w którym wiele osób
zaczyna myśleć o tym, jak będzie wyglądało życie po zakończeniu kariery zawodowej, czy usamodzielnieniu się dzieci. Emerytura może trwać 15 lub 20 lat, dzieci
(już dorosłe, czasami mające własną rodzinę) mogą nadal mieszkać razem z rodzicami i (coraz częściej niestety) poszukiwać
wsparcia (głównie finansowego) starzejących się rodziców.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Autorka namawia więc czytelnika w „mocno
dojrzałym wieku” do zastanowienia się,
jak może wyglądać jego życie bez takich negatywnych zobowiązań. Jak pisze
„jeśli nadal się wspinasz, nie jesteś poza górą
lecz na górze”. Gdy człowiek wciąż pragnie
się wspinać, wszystko co robi podczas tej
wspinaczki staje się wsparciem w samorozwoju . Zbudowanie własnego modelu pozytywnego i aktywnego starzenia się zmienia
nastawienie do życia.

Warto przeczytać:
Czym jest świadome starzenie się?

******
Propozycji Andrei Brandt nie da się sklasyfikować w kategoriach naukowego podejścia.
Książka ma poradnikowy charakter. W psychologii biegu życia kierunek (i teorię) selektywnej optymalizacji z kompensacją (SOC) zaproponował Paul Baltes
(1997). Niemniej, po pierwsze - jak zauważa
np. Claire Donnellan (2017), jedną z głównych trudności we wdrażaniu SOC w praktyce jest to, że teoria ta utknęła w wąskim,
elitarnym gronie specjalistów z obszaru psychologii rozwoju człowieka. Po drugie – w
moim prywatnym przekonaniu - dobry, lekki
intelektualnie, napisany z humorem poradnik to także dobry sposób na spędzenie czasu. Pokolenie wyżu demograficznego ma
teraz ponad 50 lat i jest nas bardzo dużo. Im
więcej osób widzi sposoby, w jakie można
wykorzystać swój starszy wiek, tym bardziej
zmienia się nie tylko ich indywidualne nastawienie do życia, ale ogólne nastawienie społeczne do ludzi w różnym wieku. Starsi ludzie mogą wykorzystać bogactwo wiedzy i
doświadczeń, mogą podejmować mądre,
autentyczne i, co więcej, bardziej autonomiczne decyzje. Mają więcej wolnego czasu,
który mogą poświęcić innym, ale też powinni poświęcić sobie samym na realizację zainteresowań i niezrealizowanych a ważnych
‘egocentrycznych’ planów.
Jeśli jest coś, co zawsze chciałeś robić lub miejsce, które zawsze chciałeś odwiedzić, czas na

to teraz. Masz okazję naprawić błędy lub coś,
co wydarzyło się wcześniej w twoim życiu. To ty
podejmujesz decyzje dotyczące tego, co chcesz
zrobić ze swoim czasem i z jakimi ludźmi
chcesz ten czas przeżyć.
Andrea
Brandt
posiada tytuł magistra w dziedzinie
psychologii
klinicznej uzyskała
na
Goddard
University; tytuł
doktora filozofii
na Pacific Western University,
Licencje terapeuty i trenera uzyskała w Instytucie Psychoterapii Sensorimotor w Boulder w
Kolorado. Jest ekspertem w terapii: problemów
emocjonalnych, w tym gniewu, traumy, lęków
problemów starzenia się, problemów kobiet, w
tym równowagi między pracą a życiem prywatnym

******
WARTO PRZECZYTAĆ
Baltes, P. B. (1997). On the incomplete
architecture of human ontogeny: Selection,
optimization, and compensation as foundation of developmental theory. American Psychologist, 52(4), 366-380.
http://dx.doi.org/10.1037/0003066X.52.4.366
Donnellan, C. (2017). The Baltes’ model
of successful aging and its considerations for
Aging Life Care™ / geriatric care management. Pobrane 10.11.2017 z http://
www.aginglifecarejournal.org/the-baltesmodel-of-successful-aging-and-itsconsiderations-for-aging-life-care-geriatriccare-management/
dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS
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niem, by przywrócić psychologii rozwojowej jej fundamentalny i historyczny wymiar: badań jakościowych. Autorzy we
Wprowadzeniu podkreślają, że przyjmowanie
zasad newtonowskiego (eksperymentalnego)
modelu, jako podstawy definiowania, wyjaśniania oraz rozumienia fenomenu zjawisk społecznych i indywidualnych w psychologii rozwojoKoops, W., Kessel, F. (2017).
wej jest „uproszczone i uwodzicielskie”.
Developmental psychology without posi- Punktem wyjścia dla rozważań Koopsa i Kessetivistic pretentions: An introduction to la jest nawiązane do prac Williama Kessena
the special issue on historical develop- (1979, 1983), który pisał:
mental psychology.
European Journal of Developmental
psychologia dziecka jest osobliwym wynaPsychology, 14(6), 629-646.
lazkiem, który porusza się w kulturze w
sposób, który w najlepszym razie rozumieCały numer czasopisma poświęcony został
my słabo i często ignorujemy
“historycznej” psychologii rozwojowej. Zawie- Głównym przesłaniem Kessena jest to, że bara on artykuły:
gatelizuje się kulturowe podstawy "nauki o
rozwoju" Jak argumentował, w psychologii rozKoops, W., Kessel, F. Developmental psychol- wojowej znaczenie wpływu rodziny, roli matek
ogy without positivistic pretentions: An introduction oraz wczesnych doświadczeń na rozwój dziecka są
to the special issue on historical developmental konwencjonalnie uważane za zasady zakotwiczopsychology,
ne w prawach natury, do czego naukowcy poszukują i znajdują dowody empiryczne. Ignorowane i
Mintz, S. Why history matters: Placing infant and niedoceniane lub przynajmniej pomijane są
child development in historical perspective,
wszelkie alternatywne koncepcje dziecka i rozwoju w różnych epokach historycznych i konStearns, P.N. Children and emotions history,
tekstach społeczno-kulturalnych. Dla Kessena
oznacza to również, że dążenie do głębszego
Harris, P.L. Emotion, imagination and the zrozumienia rozwoju człowieka, nie może zoworld’s furniture,
stać osiągnięte poprzez gromadzenie wyłącznie
coraz większej ilości danych empirycznych, ale
Vicedo, M. Putting attachment in its place: Disci- także, co równie ważne, musi pociągać za sobą
plinary and cultural contexts,
analizę podstawowych zasad i procesów z perspektywy kulturowo-historycznej.
Keller, H. Cultural and historical diversity in ear- Kessen uważał, że w podwaliny tego, co zaczęly relationship formation,
to nazywać psychologią dziecięcą tkwią w historyczno-kulturowo-społecznych zmianach,
Lassonde, S. Authority, disciplinary intimacy & jakie miały miejsce w połowie XIX wieku, z
parenting in middle-class America,
rewolucją przemysłową w tle. Ukształtowały
one podstawowe zasady psychologii rozwojoSandin, B. The parent: A cultural invention. The wej aż do czasów współczesnych.
politics of parenting
Ciąg dalszy na następnej stronie

Artykuły zostały dobrane zgodnie z założe-
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Pierwszą kulturowo-historyczną zmianą,
która doprowadziła do „wynalezienia współczesnego dziecka”, był stopniowy podział między
domenami pracy i rodziny. Kiedy kobiety w
Ameryce w latach 1830-1840 zostały wykluczone z pracy przemysłowej, podział ten, stał się
jeszcze bardziej wyraźny. Praca w fabrykach stała
się domeną mężczyzn, dom – miejscem aktywności kobiety.
Po drugie, męskość i kobiecość zostały tak
silnie rozdzielone, że powstały dwa odmienne
światy: "brzydki agresywny, skorumpowany,
chaotyczny, grzeszny i niereligijny" świat mężczyzn i "słodki, czysty, spokojny, kulturalny, kochający, opiekuńczy i pobożny" świat kobiet
(Kessen,1983, s. 31). Podział ten sprawił, że kobiety stały się „naturalnie” i wyłącznie odpowiedzialne za wychowanie i opiekę nad dziećmi.
Trzecia zmiana wynikała z dwóch pozostałych: ponieważ dom „przybrał barwę matki,
ogniska i nieba”, dzieci pozbawione zostały dostępu do dorosłego świata pracy, wysiłku. Stały
się sentymentalne. Postrzegano je jako czyste,
nieskażone, a nawet "niebiańskie" (Stassijns i van
Strijten, 2004, s. 138, 139)
Koops i Kessel prowadzą czytelnika przez zagadnienia odnoszące się do sposobu prowadzenia
badań nad rozwojem. Postulują, by biorąc pod
uwagę różne poziomy złożoności badanych zjawisk, równolegle do "konwencjonalnych" metod
eksperymentalno-statystycznych, rozwijać, adaptować i akceptować wiele innych, tak samo ważnych metodologii, tj. form opisowych i analitycznych metod narracyjnych.
Krytyczna dyscyplina naukowa będzie starała się
pielęgnować wiedzę na temat własnej historii i
będzie angażować się w samokrytyczną refleksję
nad własnymi fundamentami. Dlatego znaczenie
ma to, by psychologia rozwojowa koncentrowała
się na pytaniach, które dotyczą jej fundamentów.
Zachęcają, by współcześni badacze nie kierowali
się prostą formułą podejmowania decyzji o sposobie analizowania złożonych danych. Nawiązywanie do tradycji badań jest (w pewnym sensie)
ważniejsze niż gromadzenie coraz to bardziej

"empirycznych" danych i dodawanie kolejnych
"empirycznych dowodów” w artykułach tak
chętnie publikowanych w licznych czasopismach.
Uważają, że ograniczanie wyników badań do
prześcigania się w coraz bardziej skomplikowanych analizach statystycznych prowadzi do zbędnego fragmentaryzowania a co gorsza, upraszczania wiedzy. Jak piszą w swoim eseju: W związku z
tym naszym zdaniem krytyczna analiza historyczna
jest niezbędna. Jak jasno pokazują prace w tym
szczególnym wydaniu, przeszłe i obecne (oraz przyszłe) badania empiryczne dotyczące zachowań i
doświadczeń dzieci są ściśle powiązane z historią
teorii i założeń, dotyczących dzieci i ich rozwoju (s.
638). Co więcej, znajomość historii badań i ich
krytyczna analiza może pomóc zapobiegać
„umieszczaniu starego wina w błyszczących nowych butelkach”.
Podczas gdy praktyka badawcza w ramach psychologii rozwojowej wymaga zdefiniowanej metodologii empiryczno-analitycznej (zarówno jakościowej, jak i ilościowej), to badanie struktury
i charakteru zmian rozwojowych wymaga rozszerzonej kontemplacji, analizy i krytycznego
myślenia, zwłaszcza w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości, jako osadzonych w przeszłości.
Numer rekomendowanego wydania European
Journal of Developmental Psychology, 14(6) jest
dostępny na http://www.tandfonline.com/toc/
pedp20/14/6?nav=tocList

******
WARTO PRZECZYTAC
Kessen, W. (1979). The American child and other
cultural inventions. American Psychologist, 34, 815–
820.10.1037/0003-066X.34.10.815
Kessen, W. (1983). The child and other cultural
inventions. [w] F. S. Kessel, A. W. Siegel (red.), The
child and other cultural inventions (s. 26–39). New York,
NY: Praeger.
Stassijns, K., van Strijten, J. (Red.). (2004). De
mooiste van William Wordsworth [The most beautiful
poems of William Wordsworth]. Amsterdam: Lannoo
en Atlas.
dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS
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Rozwojowa terna)

Publikacje

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.
Warto podkreślić ciągły rozwój czasopisma, którego wyrazem jest między innymi wciąż poszerzana indeksacja w bazach
danych, uwzględnienie czasopisma na
liście ERIH+, a także rosnąca ocena
czasopisma w ewaluacji ministerialnej; w roku 2015 czasopismo w
ewaluacji MNiSW uzyskało 13
punktów.
W najbliższym, trzecim numerze czasopisma na rok 2017, ukażą się następujące
artykuły:
From Donders’ Dilemma to Objective
Internal Assessment: How Experimental Developmental Psychology Can
Contribute to Moral Education (G.
Lind)
Kategoria rozwoju w psychologii lifespan i jej metodologiczne implikacje
(M. Olejnik)
Związek kompetencji poznawczych ze
stylami tożsamości w różnych okresach rozwojowych (E. Gurba, D.
Czyżowska)

Tego nie było, czyli o pamięciowym
efekcie negacji przy stwierdzaniu nieobecności czegoś u dzieci w wieku
przedszkolnym (J. Maciuszek, P. Ma-

Nauczyciele wobec twórczości edukacyjnej (M. Lazar-Siekierka)
Znaczenie autorstwa wytworów intelektualnych w szkole w zależności od
koncepcji edukacji (K. Dudek).
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych
artykułów, zarówno o charakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i raportów z badań empirycznych, a także sprawozdań z konferencji w obszarze psychologii rozwoju człowieka i recenzji
nowych, ważnych dla dziedziny publikacji.
Czasopismo można zamówić poprzez
stronę internetową Wydawnictwa UJ
oraz poprzez stronę internetową czasopisma. Wszystkie numery można zamawiać w wersji drukowanej lub elektronicznej. Dodatkowo, cała zawartość
numerów z lat 2009-2016 dostępna
jest bezpłatnie w wersji elektronicznej, na stronie internetowej czasopisma
(http://www.ejournals.eu/PsychologiaRozwojowa). Ponadto, dzięki finansowaniu w ramach umowy 553/PDUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, na bieżąco będzie udostępniana zawartość nowych numerów czasopisma z lat 2017-2018.
Dodatkowe informacje dotyczące
zamawiania pojedynczych artykułów oraz
całych numerów można znaleźć na stronie
internetowej:
http://
www.ejournals.eu/jak-zamawiac/.

Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,
Sekretarz redakcji
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wszystkie istotne wydarzenia w SECNet!

Co nowego w SECNet?

Młodzi w nauce:

Student and Early Career Network of

Nowe Emerging Scholar Spotlight
Rozpoczynający się nowy rok akademicki jest
czasem powrotów z konferencji, czasem
zwiększonej pracy nad dydaktyką akademicką,
końcem starych projektów rozpoczynaniem
nowych i nie obfituje aż tak w wydarzenia
naukowe jak czas wiosny i okres wakacyjny.
Dlatego też zarówno w SECNet, jak i w całej
EARA jest to głównie czas podsumowań minionych konferencji i przygotowań do intensywnej pracy.
Niebawem ukaże się kolejny numer Newslettera EARA, do którego obecnie zbierane
są materiały. Znajdą się tam najnowsze publikacje z dziedziny badań nad adolescencją,
opis wydarzeń w EARA z minionego kwartału, a także zapowiedzi najnowszych konferencji i sprawozdania z tych, które się ostatnio
odbyły.
W kolejnym Biuletynie Psychologii Rozwojowej ukaże się streszczenie informacji
z Newslettera EARA i SECNet.

Fanpage EARA SECNet na

Emerging Scholar Spotlights są to krótkie
prezentacje artykułów publikowanych ostatnio przez członków SECNet – wraz
z głównymi wynikami, wnioskami i opisem
badań.
Najnowsze, listopadowe, wydanie tej rubryki
dotyczy opublikowanych w czasopiśmie Personality and Individual Differences badań Karaś i Cieciucha nad związkami między procesami tożsamościowymi a dobrostanem w
ośmiu sferach życia. Badania wskazują, że sferą najsilniej powiązaną z doświadczaniem dobrostanu jest sfera charakterystyk osobowościowych.
Październikowe emerging scholar spotlight
dotyczy badań przeprowadzonych przez
Henriette Greischel i wsp. z Uniwersytetu w
Jenie, opublikowanych w czasopiśmie Journal
and Youth and Adolescence. Badania koncentrowały się na rozwoju osobowości i relacji
społecznych w okresie dorastania
u nastolatków przebywających na wymianach
międzynarodowych.
Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę:
http://earasecnet.weebly.com/emerging scholar-spotlight.html

Zapraszamy do odwiedzenia na bieżąco aktuZapraszamy do SECNet!
alizowanego profilu EARA SECNet na portalu
Facebook. Zamieszczane tam są informacje o
najnowszych publikacjach członków EARA Więcej informacji o stowarzyszeniu znajduje
SECNet, informacje o ofertach pracy dla się na stronie:
http://earasecnet.weebly.com/
młodych naukowców na europejskich uniwersytetach, nadchodzących konferencjach
i innych wydarzeniach o charakterze naukowym.
mgr Dominika Karaś, UKSW
Przedstawiciel
Polski w EARA SECNet
Profil można znaleźć pod adresem:
dominika.karas@gmail.com
https://www.facebook.com/earasecnet/
Zachęcamy do jego polubienia, by śledzić
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Zmiany w zarządzie EADP i plany
na przyszłość
Podczas tegorocznej konferencji w
Utrechcie funkcję prezydenta European
Association for Developmental Psychology
(EADP) przejęła pochodząca w Włoch
profesor Ersilia Menesini, która zajmuje się badaniem relacji rówieśniczych
i skłonnościami do stosowania przemocy w
okresie adolescencji. Nowa prezydent
szczególny nacisk kładzie na innowacyjność,
kreatywność, dalszy rozwój stowarzyszenia,
a także inwestowanie w młodych naukowców.
Na kolejną, dwuletnią kadencję zaplanowana
jest realizacja następujących zadań:

Organizowanie inicjatyw i wydarzeń
naukowych.

Organizowanie szkoleń dla młodych
badaczy.

Wspieranie ERU w ich działaniach
związanych z nawiązywaniem kontaktów w całej Europie.

Zwiększenie zasięgu czasopisma
European Journal of Developmental Psychology.

Organizowanie sesji tematycznych
we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami psychologii rozwojowej.

Współpraca z innymi stowarzyszeniami np. ISSBD, EARA, SRCD, SRA,
EFPA.
Oferty pracy
W ostatnim czasie pojawiły się dwie oferty
pracy na stanowisko post-doc: na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii oraz
na Uniwersytecie Umeå w Szwecji. Czas na
wysłanie zgłoszeń upływa z końcem listopada. Więcej szczegółów na stronie https://
www.eadp.info/news/
Szkoła zimowa we Włoszech
W dniach 22-26 stycznia 2018 r. odbędzie
się interdyscyplinarna szkoła zimowa „Play
& toys for ALL” organizowana we włoskim
Bergamo. Oferta skierowana jest do specja-

listów pracujących z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, którzy wykorzystują
zabawę jako formę terapii. Uczestnicy
otrzymają grant na częściowe pokrycie
kosztów uczestnictwa w wysokości 500
euro. Czas na wysłanie zgłoszeń mija 30 listopada br. Więcej informacji na stronie
https://www.ludi-network.eu/current-luditraining-school/n
ECDP 2019
Kolejna europejska konferencja psychologii
rozwojowej odbędzie się . w Atenach w
dniach 29.09-1.09.2019 r. Niebawem zostać
stworzona strona internetowa, na której
będzie można śledzić kolejne komunikaty
związane z konferencją.
ERU w mediach społecznościowych
Zarząd ERU podjął decyzję o zwiększeniu
aktywności ERU w mediach społecznościowych. Na profilu pojawiają się informacje o
aktualnych ofertach pracy, konkursach, stypendiach, warsztatach itp. Zachęcamy do
polubienia
profilu
https://
www.facebook.com/EadpERU/ aby być na
bieżąco.
Kto może dołączyć do ERU/EADP?
Studenci, doktoranci oraz doktorzy do stanowiska adiunkta (assistant professorship)
włącznie, którzy zainteresowani są badaniami nad szeroko rozumianą psychologią rozwoju.
Jak dołączyć do ERU?
Wszyscy młodzi naukowcy będący członkiem EADP, mogą również dołączyć do
ERU (bezpłatnie). Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje zmniejszona opłata członkowska, która wynosi 70 euro lub 40 euro
(studenci). Członkostwo ważne jest przez
okres 2 lat.
Skontaktuj się z nami!
Jeśli pojawią się pytania, sugestie bądź propozycje współpracy, zapraszamy do kontaktu.
mgr Ilona Skoczeń, UKSW
Przedstawiciel Polski ERU EADP
i.skoczen@uksw.edu.pl
mgr Ilona Skoczeń, UKSW
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Głos środowiska:
Zmarł Jari Erik Nurmi
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Zmarł w wielku 61 lat Jari Erik Nurmi. Wybitny psycholog rozwoju
człowieka, miał też sentyment dla
koleżanek i kolegów w naszym kraju,
który poznał w latach 1994-95, biorąc udział w przygotowania i obradach VII Konferencji Europejskiej
Psychologii Rozwojowej w Krakowie
na moje zaproszenie jako jeden z
najmłodszych uczonych wówczas w
tym gronie. Potem też utrzymywał
kontakt z naszą psychologią rozwojową na międzynarodowych forach, a

znaniu i Bydgoszcz. Na stronie internetowej International Society for the
Study of Behavioral Development
można przeczytać obszerny esej poświecony pamięci Jari'ego Erika pióra
Bretta Larsena.

Adam Niemczyński

jego prace nad czasowa perspektywą
w adolescencji inspirowały też dokonania na tym polu zwłaszcza w Po-

BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia
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Dlaczego warto należeć do

Dołącz do nas!

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 rozwiązania praktyczne w obszarze rozwoju człowieka. W 2017 roku odbyła 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+.

Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:
http://www.psprc.edu.pl/dolacz-do-nas

