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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Styczeń-Luty-Marzec 2018

Szanowni Państwo,
Weszliśmy w Nowy Rok 2018 – a to oznacza podejmowanie nowych wyzwań, rozliczanie się z podjętych wcześniej zobowiązań, wytyczanie śmiałych celów i snucie marzeń o „wyspach szczęśliwych”.
Otaczająca nas rzeczywistość obfituje w
okoliczności niespodziewane, bowiem życie
jest nieprzewidywalne. Niektóre z nich potrafimy wykorzystać i dzięki nim osiągnąć
korzystne dla nas rezultaty. Inne, mieszają W opracowaniach poświęconych Józenasze działania, psują ich harmonijny rytm, fie F. Joteyko (1866-1928) przeczytauniemożliwiają

osiągnięcie

zamierzonych my, że była wybitnym psychologiem, pe-

celów. Są też i takie, których skutki oddzia- dagogiem i fizjologiem, jedną z najbarływań odczuwać będziemy przez lata. Nale- dziej znanych kobiet- naukowców na
ży przyglądać się okolicznościom i analizo- przełomie XIX i XX wieku. Była po Adawać w świetle drogowskazów wartości. Przy- mie Mickiewiczu drugim polskim wykła-

datnym w poszukiwaniu dróg wyjścia niech dowcą w College de France. Kształcąc
będzie dla Państwa przesłanie Cypriana się i rozwijając naukowo za granicą w
Kamila Norwida:

okresie zaborów, w 1918 roku wróciła

Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom

do Polski, by tworzyć środowisko do

A Prawdom kazać, by za drzwiami stały.

prac z zakresu fizjologii, pedologii, psychologii. Józefa Joteyko nie założyła ro-

Komisja Rewizyjna
dr hab. Ludwika
Wojciechowska, prof. UW
dr hab. Wanda Zagórska,
prof. UKSW
dr hab. Maria CzerwińskaJasiewicz, prof UKSW

W roku 2018 będę także przypominać Pań- dziny; przyjaźniła się z Michaliną Stefaństwu o ważnych postaciach, które w sposób ską.
znaczący przyczyniły się do budowania wie- Joteyko urodziła się w litewskiej rodzinie
dzy o rozwoju człowieka. Dziś przypomnę ziemiańskiej, w okolicach Kijowa. Po
sylwetkę niezwykłej i prawie zapomnianej ukończeniu szkoły średniej realizowanej
uczonej - Józefy Joteyko, w 90-tą rocznicę w nauczaniu doJej śmierci.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Numer 14

Strona 2

do Genewy, gdzie uzyskała stopień baka- wodu. Tworzyła narzędzia do poznania
lauera z nauk fizycznych i przyrodniczych, a intelektualnych cech dziecka – testy. Opranastępnie studiowała na wydziale medycz- cowała indywidualną kartę dziecka ułatwia-

nym w Brukseli i Paryżu, gdzie uzyskała jącą pełniejszy opis rozwoju psychofizyczstopień doktora nauk medycznych na pod- nego dziecka uwzględniający jego możliwostawie pracy o zmęczeniu mięśniowym.

ści, potrzeby, odchylenia od normy a także

Była zainteresowana neurologią i psychia- wytyczne co do dalszego postępowania z
trią i w tym zakresie praktykowała i dosko- dzieckiem. Zorganizowała wydział pedolo-

Polskie Stowarzyszenie
Psychologii Rozwoju Człowieka

naliła się u największych ówczesnych mi- giczny na uniwersytecie w Brukseli.
strzów, takich jak

Charcot, Raymond, W Polsce rozwijała działalność w zakresie

Brissand, Dejerine. Dalsze prace badawcze teoretycznej

i

stosowanej

psychologii

z zakresu psychofizjologii prowadziła w dziecka w Państwowym Instytucie PedagoBrukseli, gdzie rozwijała aktywność nauko- gicznym. Na wydziale medycznym Uniwerwą: organizowała kongresy naukowe, była sytetu Warszawskiego uzyskała habilitację.
redaktorem czasopisma psychologicznego Prowadziła badania nad wczesnym wykryLa Revue Psychologique. Wyniki swoich ba- waniem zdolności u dzieci w celu dalszego
dań z zakresu psychofizjologii przedstawiała kierowania ich rozwojem. Prezentowała
na wykładach wygłaszanych na Uniwersyte- ideę szkoły jednolitej, zapewniającej prawo
cie w Brukseli, na Sorbonie w Paryżu, w nauki dla wszystkich dzieci. Uważała, że
College de France, na uniwersytecie w Ly- naukę

należy oprzeć na aktywizowaniu

onie. Odkryła wiele prawidłowości doty- dziecka i jego zainteresowaniach. Sprowaczących fizjologii pracy, między innymi sfor- dziła do Polski prawie całe wyposażenie
mułowała równanie o krzywej ergograficz- pracowni psychologicznej Międzynarodonej: stopień zmęczenia rośnie w postępie wego Fakultetu Pedologicznego w Brukseli.
geometrycznym, a czas trwania w postępie Założyła pierwsze polskie czasopismo psyarytmetycznym.

chologiczne: Archiwum Psychologii i była jego

W okresie brukselskim zainteresowała się redaktorem. Warto zaznaczyć, że od 1939
także pedologią jako nauką o dziecku sta- r czasopismo to ukazywało się pod nazwą

wiającą sobie za zadanie poznanie dziecka Psychologia Wychowawcza i z pewną przepod względem fizycznym, psychicznym i rwą, ukazuje się do dziś.
socjologicznym, w celu należytego wychowania i skierowania do odpowiedniego za-

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju
Człowieka
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W dniach 26-27 lutego 2018 odbyło się

Śródroczne Seminarium PSPRC
zorganizowane przez Instytut Psychologii
Wydziału Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Polskie Stowarzyszenie
Psychologii Rozwoju Człowieka

Składało się ono z części formalnej (zebrania Zarządu) i naukowej, na której dyskutowano nad
referatami zaprezentowanymi przez środowisko akademickie gospodarzy

Instytut Psychologii UZ powstał w
kwietniu 2015 roku. Jednak historia psychologii w Zielonej Górze sięga powstania
w roku 1971 Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w której od początku działalności funkcjonował Zakład Psychologii. Na chwilę
obecną w Instytucie zatrudnionych jest
ponad 25 pracowników naukowodydaktycznych, skupionych w 7 zakładach
oraz 2 pracowniach. Od października 2014
roku utworzony został kierunek studiów
Psychologia. Obecnie, w czterech rocznikach, psychologię na UZ studiuje ponad
500 osób (łącznie w trybach stacjonarnym i
niestacjonarnym). Dla studentów uruchomione są cztery specjalności: Psychologii
klinicznej, Psychologii pracy, organizacji i
zarządzania, Psychologii edukacyjnej i wychowawczej oraz Psychologii zdrowia seksualnego.

Konferencja Naukowa
MOŻLIWOŚCI I UWARUNKOWANIA ADAPTACJI CZŁOWIEKA DO WYZWAŃ
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Adrianna Grabizna: Zdolność do mentalizowania w kontekście teorii dziedziczenia.

Tomasz Misiuro: W poszukiwaniu struktury
cech osobowości zawartej w leksykonie języka
polskiego – badania psycholeksykalne w nurcie
nierestrykcyjnej selekcji deskryptorów osobowych.
Anna Mróz: Osoby intelektualnie nietypowe w
perspektywie rozwojowo-adaptacyjnej.
Magdalena Kolańska, Oleg Gorbaniuk, Monika Bendyk, Dominika Kozołubska: Wymiary porównywania się nastolatków z typowymi użytkownikami marek.
Joanna Hadzicka: Rola babci/dziadka z perspektywy osoby pełniącej tę rolę: wybrane
aspekty teoretyczne i empiryczne.
Dorota Niewiedział: Wybrane uwarunkowania adaptacji do wdowieństwa starzejących się
kobiet.
Konrad Opaliński: Doświadczanie odosobnie-

Pracownicy Instytutu Psychologii UZ, gru- nia przez uczestników wyprawy polarnej.
dzień 2016r.

Wybrane wystąpienia będziemy prezentować w kolejnych numerach Biuletynu
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Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ogłasza kolejną edycję

Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka

Nagrody im. Stefana Szumana
Celem nagrody jest promowanie polskich osiągnięć badawczych wnoszących
istotny wkład do wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w ciągu życia. Nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę badawczą z dziedziny psychologii rozwoju
człowieka. Nagroda przyznana jest corocznie w dwóch kategoriach:
za rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie psychologii; aktualna edycja obejmuje prace obronione w Polsce w roku 2017;
za pojedynczą publikację – pracę teoretyczną, empiryczną lub aplikacyjną,
wykonaną w Polsce, opublikowaną w czasopismach polskich lub zagranicznych lub w postaci książkowej w wydawnictwach polskich i zagranicznych w
roku 2017.
Termin składania wniosków: do 31 marca 2018 roku.
Regulamin konkursu oraz wniosek o przyznanie Nagrody im. S. Szumana dostępne
są na stronie Stowarzyszenia: http://psprc.edu.pl/
Prawo zgłoszenia do Nagrody przysługuje: indywidualnym osobom, które są członkami Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz instytutom naukowym. Zgłoszenie należy przesłać do Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszenie powinno zawierać wniosek z krótkim uzasadnieniem, kopię proponowanej do Nagrody pracy oraz,
w miarę możliwości, recenzje w przewodzie lub wydawnicze. Prosimy o przesłanie elektronicznej wersji zgłaszanej do Nagrody pracy. Jeżeli praca dostępna jest tylko w wersji
papierowej prosimy o przesłanie jej trzech egzemplarzy.
Adres:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
dopisek: Nagroda im. Stefana Szumana
mail: stowarzyszenierozwojuczlowieka@gmail.com kosno.magdalena@gmail.com

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Polskie Stowarzyszenie Psychologii
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Skrót sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku:
Liczba członków : 110 osób
Działalność Naukowa
Śródroczne Seminarium Stowarzyszenia w Lublinie 20 lutego 2017 roku pt. Uwarunkowania Drogi Życia Człowieka zorganizowała dr hab. Elżbieta Rydz w Instytucie Psychologii KUL.
XXVI Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - 1-3
czerwca 2017 r. w Szczecinie w siedzibie Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego pod tytułem: Potencjał rozwojowy w biegu życia; w stronę samorealizacji
Wydano 4 numery czasopisma Psychologia Rozwojowa, które wpisane jest na
listę ERIH+ (13 punktów MNiSW)
Zebrania Stowarzyszenia
Śródroczne Zebranie Zarządu— 20 lutego 2017. Przedstawiono sprawozdanie z działalności wydawniczej. Do Rady Redakcji zaproszono prof. Georga Linda. Numery wydane w latach
2009-2014 są dostępne w wersji on-line bezpłatnie. Artykuły z numerów wydanych w 2015r i później są dostępne on-line ale odpłatnie. Złożono wniosek o dofinansowanie działalności upowszechniającej naukę. Dofinansowaniem miałoby być objęte tłumaczenie artykułów i wysyłanie ich do zagranicznych recenzentów oraz dostęp on-line do artykułów. Sprawozdanie finansowe informowało,
że na konto Stowarzyszenia wpłynęły pieniądze z XXIV OKPR, przelane na rzecz Wydawnictwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego (cel: wydawanie Psychologii Rozwojowej); składki członkowskie. oraz
opłaty konferencyjne od uczestników XXV OKPR. Poniesiono koszty związane z organizacją
OKPR, rejestracją działalności gospodarczej oraz obsługą księgową. Przedstawiono sprawozdanie z
XXV Jubileuszowej OKPR, zwracając uwagę, że była to pierwsza konferencja, przy organizacji której opłaty konferencyjne wpływały na konto Stowarzyszenia. Wiązało się to również z problemem
– zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji z udziału konferencji. Przyjęto uchwałę, że na stronie
każdej kolejnej konferencji współorganizowanej przez Stowarzyszenie umieszczać informację, że
opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę 3/2017.
W wolnych wnioskach prof. Maria Kielar-Turska przekazała członkom Zarządu pytanie od Dyrektora IPs UJ o relację między czasopismem Psychologia Rozwojowa a Instytutem Psychologii UJ.
Odpowiedziano, że czasopismo Psychologia Rozwojowa jest zarejestrowane jako czasopismo Stowarzyszenia i możliwe jest dopisanie do formuły pojawiającej się w każdym numerze czasopisma,
że „czasopismo wydawane jest przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka z
siedzibą w Instytucie Psychologii UJ”. Uchwałę 4/2017 przyjęto większością głosów (9 za, 1 wstrzymujący się).
Podjęto też decyzję o zwolnieniu z połowy opłaty konferencyjnej osoby odznaczone Odznaką Zasłużony dla Psychologii Rozwojowej, profesorów: Marię Kielar-Turską, Janusza Trempałę, Adama
Niemczyński, Annę Matczak oraz dr Michała Grygielskiego.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Szczecin 1 czerwca 2017r. Przyjęto uchwałę
dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, które na zebraniu zarządu
przedstawiła dr hab. Ewa Gurba. Ze względu na zgodę Sądu na prowadzenie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, konieczne było zatwierdzenie sprawozdania i przyjęcie stosownej
uchwały, które zostały później złożone do Sądu i odpowiedniego Urzędu Skarbowego w Krakowie.
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Obecność historii: Prawda narodowa?...

Usta Prawdy

Prawda sama się nie obroni, potrzebny jest mechanizm. Tak na pasku telewizyjnym podano stanowisko prezesa partii rządzącej, gdy tumult wszczął się nad
nową ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawa łaskawie wyłącza od karania naukowców, jeśli sprzeniewierzą się prawdzie o historii narodowej. Ciekawe, kto ochroni prawdę, gdy tym nieborakom ona umknie.
Prezes prawdę zna i wie, kto jej wróg, a kto tylko błądzi. Obrońcą prawdy on
jest, ona się mu oddała lub ktoś mu ją oddał pod kuratelę. Lecz sam nie poradzi.
Na prawdę nastają moce niebywałe, więc mechanizmu potrzeba do obrony. Jaki
to mechanizm, o którym prezes mówi? Kto się na nią zaczaił? Chyba naukowcy,
bowiem dziwnie przychodzi im do głowy upowszechniać wyniki swoich badań.
Wydaje im się, że mają się postarać, aby prawda miała szanse pokazać się
wszystkim. Pragną wolności badań! Obieca się im ułaskawienie, bo przeskrobią
niechybnie, dokopując się do tej prawdy. Żarty na bok, bo sprawa jest poważna.

Dewiza Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus ratio quam vis wykłada się na nasze frazą Rozum przed siłą i znaczy o wiele więcej, niż ślubują doktorzy pasowani na rycerzy prawdy, że nie będą ulegać próżnej
sławie ani innej słabości, a jeno prawdzie służyć. Jak ulegną, wszak są tylko ludźmi, a sami się z błędu nie wydobędą, wtedy komisja dyscyplinarna postawi ich do pionu. Tak to ich przywoła do
rozumu społeczność dbająca o odparcie zakusów na prawdę. Z tego powodu – wydawałoby się strzec musi społeczność akademicka swoją autonomię, czyli wolność badań i dociekań do prawdy.
Szkodę bowiem wszystkim przynosi wszelka jej uległość wobec siły państwa, biznesu, kościoła i
czego tam jeszcze, co silne w tym lub innym społeczeństwie.
Jeśli prezes ma rację, to znaczy, że społeczność akademicka z jej wolnością dociekania do prawdy
nie poradzi sobie sama i potrzebny jest mechanizm w postaci państwowej instytucji ze stosownymi
ekspertami w kwestiach prawdy, kompetencjami i procedurami prawa do ścigania wykroczeń przeciwko prawdzie narodowej, gdyż zwykła prawda, nawet naukowa przed zmową sił antynarodowych
się nie ostoi.
Gdy narodowe staje się stopniowo wszystko, to warto zastanowić się nad tym, co to takiego ten
naród i skąd bierze się jego sakralizacja i wywyższenie. Naród to pojęcie etnografii i antropologii
kulturowej, chociaż przez historię, socjologię i politologię też używane co najmniej od stulecia
Wiosny Ludów. Ale nigdy nie pozostał wyłącznie w rękach badaczy, ze szkiełkiem i okiem go badających, aby poznać go rzetelnie, a zatroszczyć się o niego mądrą radą. Wpadł naród w objęcia bojowników i poetów rozgorączkowanych czuciem i wiarą, gdy jęli wyzwalać ludy z niewoli, przemocy i uciemiężenia, a wynosić do powołań wysokich i ogarniających ludzkości ogromy od końca do
końca. Potem przyszedł czas wodzów i demokracji, ale też wymieszania obu dziewiętnastowiecznych zaangażowań – romantyzmu i pozytywizmu - w życiu zbiorowym i politycznym Europy dwudziestowiecznej. Naród jako odwieczna i na wieki rasa wyższa nad innymi z prawem do unicestwienia innych to też idea narodowa. W jej ramach można nawet naród zmajstrować, jak naród
radziecki, wybijając przy tym innych nie pasujących do konstrukcji.
Pora, aby psychologowie zbadali to szaleństwo współczesnego życia wszędzie tam, gdzie tylko da
się je uchwycić i powiedzieli, jak się z nim obchodzić, żeby nie dać się mu zwieść. Zwłaszcza badania nad rozwojem, wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży potrzebują rzetelnej orientacji naukowej w tym, jak młodych to dotyka z rąk starszych, a jak starszych przestrzegać przed nieświadomą machinacją bezrozumności.
Adam Niemczyński
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Co nowego w nauce: Dzieci i młodzież jako
aktywni obywatele – jak to jest możliwe?

Aktywność obywatelska młodych ludzi
jest dzisiaj tak samo potępiana jak i
czczona. Z jednej strony to właśnie
młodzi najczęściej wychodzą na ulice i
angażują się w nielegalne bunty. Z drugiej, najrzadziej chodzą do urn wyborczych.

Z tradycyjnego punktu widzenia, nie
jest rozsądne mówienie o aktywności
obywatelskiej dzieci i młodzieży, która
nie ma pełnych obywatelskich praw.
Są jednak trzy ważne powody, dla
których należy tę aktywność badać i rozumieć. Pierwszy wskazuje na samą ideę obywatelstwa,
która oznacza coś więcej niż tylko stawanie co 4 lata przy urnach i działanie
w organizacjach politycznych. Wiele z
dzisiejszych problemów nie da się rozwiązać politycznymi uchwałami. Radzenie sobie z nimi jest wynikiem codziennej aktywności ludzi. Dlatego obywatelski oznacza dzisiaj aktywny na
co dzień – mający poczucie więzi ze
społecznością, szacunek dla prawa i
instytucji państwa, angażujący się w
działalność społeczną i wolontariacką,
dążący do samodzielności i niezależności, by nie wykorzystać zasobów państwa, które mogą być wykorzystane na
bardziej potrzebujących. Drugi powód, to wyniki badań odzwierciedlające przysłowie „czym skorupka za młodu…”. Otóż zaangażowani
dorośli najczęściej mają doświadczenia
angażowania się w dzieciństwie i młodości. Ważnym więc pytaniem jest to,

jakie zaangażowanie młodych
wpływa na zaangażowanie w dorosłości? I w końcu po trzecie – co
możemy zrobić, aby dzisiejsi młodzi byli w przyszłości aktywnymi
obywatelami a nie apatycznymi i
wycofanymi dorosłymi, którym jest
wszystko jedno.
Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy
zaangażowanie obywatelskie zależy od cech osobowości, czy warunków, w których funkcjonujemy.
Może aktywna osoba, jest po prostu
aktywna nie z powodu świadomego
wyboru, ale określonych cech charakteru np. ekstrawersji czy typu temperamentu. Badania wskazują na to, że
podstawowe cechy osobowości (np.
temperament i BIG5) wpływają na profil obywatelskiej aktywności a ich znaczenie z biegiem lat wzrasta. Na zaangażowanie obywatelskie wpływa też wiedza. Osoby bardziej aktywne mają większą wiedzę o systemach państwa i bieżącym politycznym
życiu, niż nie zaangażowane. Jeśli jednak wiedzy towarzyszy zaufanie do
instytucji państwa, tacy młodzi mają
większą gotowość do akceptowanych
form obywatelstwa (np. udziału w głosowaniu lub aktywności społecznej).
Jeśli natomiast nie mają zaufania, wówczas, przy większej obywatelskiej wiedzy, częściej angażują się w bunty i
protesty (też nielegalne). Znaczenie
ma też edukacja obywatelska.
Ciekawe jest, że, im dłużej trwa rozwija poczuciu patriotyzmu. Nieco krótsza, ale obejmująca nie tylko jeden
przedmiot i zintegrowana z innymi
szkolnymi zajęciami, sprzyja aktywności społecznej i dążeniu do samodzielności.
Ciąg dalszy na następnej stronie

Co nowego w nauce: Dzieci i młodzież jako
aktywni obywatele – jak to jest możliwe?
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W edukacji, krytycznym czynnikiem jest nie tylko przekazywanie wiedzy ale aktywizowanie
uczniów. Im więcej realnej aktywności (angażowania się w akcje, dyskusje)
tym młodzi są bardziej aktywnymi dorosłymi. Pierwsze doświadczenia obywatelskie muszą więc być związane z
byciem aktywnym podmiotem raczej
niż odbiorcą wiedzy. Dla aktywności
obywatelskiej znaczenie mają też dorośli. Działanie w organizacjach w
dzieciństwie i młodości nie przekłada
się prosto na podobną działalność w
dorosłości. Okazuje się, ze bardziej aktywni są nie ci, którzy
tworzą w takich organizacjach
sieć relacji i otoczeni są grupką
przyjaciół ale tacy, którzy współpracują z liderem – osobą dorosłą, która jest wzorcem i organizatorem aktywności.
Aktywność obywatelska ma charakter
rozwojowej heterotypicznej nieciągłości, co oznacza, że doświadczenia z młodości wywierają wpływ
na jej formę w życiu dorosłym,
choć rodzaj aktywności może się
zmieniać. Sam fakt zaangażowania
jednak się utrzymuje.

rzeczywistości społecznej stawia też
nowe pytania. Ekstremalna aktywność (np. ruchy dzichadystów i
terrorystów, w których szeregi
wstępują przede wszystkim młodzi) są też aktywnością i zaangażowaniem, przez ich autorów nazywanym obywatelskim, której
celem jest uczynienie świata lepszym. Co jest wiec czynnikiem kształtującym zaangażowanie, które służy
budowaniu stabilnej społeczności, a
kiedy wymyka się z pod kontroli i staje
się destrukcyjne?
Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof.
UWM
*****
Warto przeczytać:
Krzywosz-Rynkiewicz, B, Zalewska, A.M. Kennedy K.J. (red),
(2018), Young people and active
citizenship in post-Soviet times,
London: Routledge.

Krzywosz-Rynkiewicz B., Zalewska A.M. (2015), Aktywność obywatelska polskiej młodzieży w
relacji do innych młodych Europejczyków i w zależności od fazy
adolescencji, Psychologia Rozwojowa
W badaniu nad aktywnością obywatel- 20, 4, 11-23.
ską dzieci i młodzieży jest jeszcze wiele białych plam. Brak przede Zalewska A.M., Krzywoszwszystkim badań podłużnych, w Rynkiewicz B. (2011), Psycholoktórych moglibyśmy monitorować giczne portrety młodych obywateli,
zmiany różnych czynników. Ważną i Warszawa: Wydawnictwo SWPS Acasłabo jeszcze zbadaną kwestią jest za- demica.
leżność pomiędzy aktywnością
obywatelską a funkcjami poznaw- Sherrod, L.R., Torney-Purta, J.,
czymi np. funkcjami wykonaw- Flanagan, C. (Eds). (2010), Handczymi (rozumieniem perspektywy book of research on civic engageinnych, hamowaniem aktywności, ment in youth, New Jersey: Wiley
przełączanie się pomiędzy różnymi
sposobami myślenia). Sama obserwacja
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Zaproszenia i zapowiedzi

Co nowego w nauce:

XXVII KONFERENCJA PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ
DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA
Organizowana przez
INSTYTUT PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
oraz
POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGII ROZWOJU
CZŁOWIEKA
DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA
Termin: 14 – 16 czerwca 2018r.
Miejsce obrad: Pałac Odrowążów w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a
Proponowane formy wystąpień: wykłady plenarne prowadzone przez zaproszonych Gości, sympozja i sesje tematyczne, fora problemowo-dyskusyjne, dyskusje panelowe, sesje plakatowe.
Terminarz i zasady zgłaszania:
Termin nadsyłania zgłoszeń Sympozjum – do 28 lutego 2018r.
Zgłoszenie Sympozjum wysyła Przewodniczący na adres email 27okpr.opole@gmail.com
Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych – do 9 marca 2018 r.
Rejestracja Uczestników na Konferencję odbywa się wyłącznie za pomocą strony internetowej 27okpr.wns.uni.opole.pl
Proponowana tematyka:
Tematyka obecnej konferencji została wybrana w odpowiedzi na wnioski płynące z dotychczasowych
konferencji, a dotyczące przesunięcia się zainteresowania w kierunku rozwoju w dorosłości przy
zaniedbaniu zagadnień związanych z rozwojem w okresie dzieciństwa. Uczestnikom XXVII OKPR
sugerujemy poniżęj podane obszary zagadnień oraz zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji:

Wspieranie rozwoju dziecka

Znaczenie dziecka dla rozwoju dorosłego

Obrazy dziecka w dorosłości

Rozwój dziecka w perspektywie kulturowej

Dziecko w kontekście relacji społecznych

Relacja dziecko – dorosły w rodzinie

Relacja dziecko – dorosły w instytucjach wychowawczych

Możliwości rozwojowe w dzieciństwie

Zagrożenia rozwoju w dzieciństwie

Implikacje rozwoju w dzieciństwie dla dorosłości

Dzieciństwo w życiu dorosłego

Obrazy dorosłego w dzieciństwie

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i
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Zakład Psychologii Emocji i Poznania, Instytut Psychologii UMCS.
Celem konferencji jest stworzenie platformy służącej dyskusji, wymianie poglądów oraz prezentacji badań dotyczących psychologii emocji oraz różnych form ich wyrazu. Do udziału zapraszamy badaczy zajmujących się wyrażaniem i rozpoznawaniem emocji, ich rozumieniem,
funkcjami regulacyjnymi oraz znaczeniem w różnorodnych kontekstach.
Proponowana tematyka:

Język emocji w szerokim rozumieniu (także metaforycznym) jako wyrażanie, rozpoznawanie, regulowanie, komunikowanie, znaczenie emocji.

Psychologiczne badania różnych form ekspresji i ekspresywności emocjonalnej:
językowa, niewerbalna, parajęzykowa.

Konceptualizacja emocji, uczuć i doświadczeń emocjonalnych (w języku i nie tylko).

Mechanizmy, uwarunkowania i znaczenie wyrażania, odczytywania, rozumienia i regulacji emocji.

Problematyka wyrażania emocjonalnego w normie i patologii.
Więcej informacji na stronie: http://www.umcs.pl/pl/jezyk-emocji.htm
Kontakt: kontakt@jezykemocji.umcs.pl

*******
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Sens i bezsens starości
Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej
refleksje interdyscyplinarne
Białowieża, 23-25 maja 2018
Celem Konferencji jest zwrócenie uwagi na istotne przemiany dokonujące
się w sferze społecznej, kulturowej, politycznej, ekonomicznej, które z jednej strony przyczyniają się do poprawy funkcjonowania osób starszych i ich
rodzin, ale z drugiej strony stwarzają zagrożenia w wymiarze międzygeneracyjnych relacji i wzajemnego wsparcia. Zapraszamy badaczy, teoretyków i
praktyków zainteresowanych następującymi zagadnieniami:

godna starość – społeczno-kulturowy kontekst funkcjonowania osób starszych;

medyczne aspekty starości w wymiarze indywidualnym i opieki zinstytucjonalizowanej;

jakość opieki i wsparcia osób starszych w środowisku rodzinnym;

alkohol w życiu osób starszych;

przemoc wobec osób starszych;

w służbie człowiekowi staremu - zadania pomocy społecznej i pracy socjalnej.
W razie pytań, prosimy o kontakt j.szymanowska@uwb.edu.pl; j.borowik@uwb.edu.pl,
.czykier@uwb.edu.pl
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ZAKŁAD PSYCHOLOGII
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Uniwersytetu Rzeszowskiego
zapraszają na
Oglnopolską Konferencję Naukową

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi

Zaburzenia neurorozwojowe
w aspekcie biologicznym
i psychospołecznym
Rzeszów, 8-9 marca 2018 r.
Poruszana problematyka będzie dotyczyć: tematów:

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 – prawo i polityka społeczna, sytuacja na
rynku pracy, obecność w kulturze,
postawy społeczne wobec osób z
zaburzeniami rozwoju
Wykłady wygłoszą:
Prof. zw. dr hab. Ewa Pisula: Wczesne
symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu – wyzwania dla diagnozy
Prof. zw. dr hab. Grażyna KrasowiczKupis: Deficyty rozwoju językowego u
dzieci z ryzykiem dysleksji - diagnoza i
terapia

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof.
UW: Czy mówienie o współchorobowości w zaburzeniach neurorozwojowych
ma sens?
Dr hab. Aneta Borkowska, prof.
UMCS: Skuteczność treningów poznawczych w zaburzeniach neurorozwojowych

W planie Konferencji są także warsztaty:
„Modyfikacja zachowań trudnych u
osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Dr Aneta Lew-Koralewicz
(Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet
Rzeszowski).
„Deficyty w teorii umysłu u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi”, Mgr Joanna Fularz (Poradnia Zdrowia Psychicznego ZOZ nr 2 w Rzeszowie;
Centrum Diagnozy i Terapii „Cogito”
w Rzeszowie).
„Rozwijanie kluczowych dla funkcjonowania w środowisku szkolnym umiejętności u dzieci ze spektrum autyzmu”,
Mgr Magdalena Lech (Niepubliczna
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna i Niepubliczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu” w Rzeszowie).
Więcej informacji na: www.konf-

neurozw.ur.edu.pl
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Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi

IV międzynarodowa konferencja
EDUCATIONAL AND SOCIAL
WORLD OF A CHILD.
WYDZIAŁ STUDIÓW
EDUKACYJNYCH UAM
26-27 KWIETNIA 2018

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

SENS DOJRZEWANIA I MŁODOŚCI
W POSZUKIWANIU (NIE)MOŻLIWYCH
STRATEGII KSZTAŁCENIA I
WYCHOWANIA MŁODZIEŻY W
WARUNKACH PONOWOCZESNOŚCI

25 kwietnia 2018
Konferencja odbędzie się na
Wydziale Nauk Społecznych SGGW w
Warszawie



Osią tegorocznej Konferencji jest dyskusja
nad różnymi obszarami aktywności i funkcjonowania dzieci w okresie wczesnego,
średniego i późnego dzieciństwa w zglobalizowanym świecie. Temat stanowi odzwierciedlenie dwóch ważnych dla optymalizacji
rozwoju i zachowania dzieci światów: edukacyjnego i społecznego.
Zapraszamy do udziału przedstawicieli
wszystkich dyscyplin naukowych, z kraju i
zagranicy, którym bliski jest wielowymiarowy świat dziecka i jego dzieciństwa. Psychologów rozwoju mogą tematy:

Jak uczy się dziecko?

Zabawy i zabawki dziecka

Język dziecka

Dziecięca matematyka

Jak dziecko poznaje przyrodę?

Technologiczne wspomaganie uczenia
się

Dziecko w edukacji inkluzyjnej

Relacje dziecka z rodzicami

Relacje rówieśnicze dzieci

Rodzeństwo dziecka

Dziecko w Sieci
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wykorzystanie formularza elektronicznego:
https://goo.gl/forms/Jo9G3UCfFICygiVk2















Sens życia młodzieży zagubionej, sensowne strategie resocjalizacji
Poczucie sensu życia młodzieży z niepełnosprawnością
Formy komunikowania sensów: doradztwo zawodowe, tutoring, coaching
Sens prawdy, dobra i piękna w ponowoczesności i możliwe formy ich realizacji w środowiskach wychowawczych
Sens kreacji tożsamości sieciowej w
świecie wirtualnym w kontekstach
ontoelektroniki
Milenialsi: pokolenie Y a pokolenie Z,
technologia jako styl życia
Środowisko społeczne: wzory osobowe i autorytety
Podmiotowość w życiu publicznym:
młodzież a zmiana społeczna
(Sub)kultura: życie jako gra
Wykluczenie: zachowania ryzykowne
i autodestrukcyjne. Kategoria NEET.

https://sites.google.com/view/mlodziez/home
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VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE
RODZINY Relacje w podsystemach rodzinnych.

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi

Szanse i zagrożenia
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, 18-19 maja 2018
Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum,
referat, plakat, warsztat) oraz streszczenia (do 200 słów) prosimy zgłaszać na stronie:
www.psychologiarodziny.strony.ug.edu.pl. Zaproszenie do wygłoszenia wykładów plenarnych podczas tegorocznej konferencji przyjęli:
prof. dr hab. Adam Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Mieczysław Plopa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Stanisława Steuden, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała, Uniwersytet Adama Mickiewicza w
Poznaniu
prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Lisa M. Hooper, Ph.D University of Louisville

*******
KONFERENCJA dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
Dokonania Naukowe Doktorantów (VI Edycja).
http://www.doktorant.com.pl/index.php/konferencja-dnd-vi-kontynuacja-projektu
14.04.2018 Warszawa 15.04.2018 Poznań 21.04.2018 Kraków.
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The Herta and Paul Amir
Faculty of Social Sciences

Co nowego w nauce:
Zaproszenia do
współpracy

Center for the Study of Child Development

MA Program in Child Development The International MA in Child Development was established to train and prepare professionals to lead and advance initiatives in developing countries to improve the lives of children at
risk. With a focus on prevention and intervention, this unique program
equips professionals with the knowledge and skills that are necessary to
inﬂuence the well-being of children and their families in their home countries. Students acquire the science and professional skills to transform
knowledge from basic human development research to various applied
topics. Topics include: child care, nutrition, infant and young child morbidity and mortality, academic motivation in schools, orphanages and children
raised in institutions, foster care, adoption, political violence and child soldiers, and eﬀective parenting. Scholarships will be oﬀered to students from
developing countries to cover tuition and living expenses. The program is
taught in English over one academic year from October
until July.

https://psy.hevra.haifa.ac.il/~intchilddev/#
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Warto przeczytać:
W świecie komputerów afektywnych

Richard Yonck
Heart of the Machine: Our Future
in a World of Artificial Emotional
Intelligence.
Arcade Publishing, NY.

tychczas do biznesu, to – wcale nie powoli
– wkroczyły w obszar terapii, przede
wszystkim poznawczo-behawioralnej.
Jednak autor rekomendowanej książki zadaje pytanie: Czy nie byłoby wspaniale, gdyby technologia mogła wykryć twoje
uczucia i wkroczyć w celu rozwiązania
problemu, uniemożliwić ci zrobienie czegoś niebezpiecznego lub wskazała korzyści płynące z utrzymania się w pracy?
Witamy w świecie komputerów afektywnych, inaczej zwanych sztuczną
inteligencją emocjonalną lub AI Emotion.

Dotychczasowe zastosowania komputerów
związane z organizacją naszego życia codziennego tak się przyjęły, że wiele z nich
pozostaje poza naszą świadomością, ale
jednocześnie „nie wyobrażamy sobie bez
nich życia”. Tak przynajmniej twierdzi wielu
studentów, którzy w klasycznym zadaniu
„jakie trzy rzeczy zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę” w pierwszej kolejności wymieniają właśnie urządzenia mobilne, nie
zastanawiając się nawet, gdzie i jak będą je
ładować… Nie wybierają książek, bo …
„książki i filmy są w Internecie, podobnie
jak wszystko na temat tego, jak przetrwać a
co ważniejsze, jak wydostać się z tak niekomfortowej sytuacji”.
Nowoczesne technologie od dawna wspierają pracę lekarzy-chirurgów, znajdują zastosowanie w przemyśle (wszystkich już
jego dziedzinach). I oczywiście, coraz częściej w psychologii. Chociaż najpowszechniejsze ich zastosowanie odnosiło się do-

Włączana w kolejne obszary: od testowania
badań rynku, przez interfejsy motoryzacyjne, do chatbotów i robotyki społecznej, jest
to gałąź AI, która będzie nadal szybko rosnąć w ciągu następnych kilku dekad. Według grupy badawczej Markets and
Markets, inwestycje w globalny rynek komputerów afektywnych wzrosną z 12,20 miliarda dolarów w 2016 roku do 53,98 miliarda do 2021 roku, przy złożonej rocznej
stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 34,7%.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Warto przeczytać
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Od dziesięcioleci stajemy się coraz bardziej
zależni od naszych komputerów i innych
urządzeń do wykonywania zadań ułatwiających życie. W tym czasie znacząco poprawiła się ich wydajność, ale co ważniejsze,
współczesne komputery zyskały pewien
stopień inteligencji. Oczywiście pojęciem
sztucznej inteligencji też posługujemy się od
dłuższego czasu i weszło ono do codziennego życia na tyle, że nawet niespecjalnie zastanawiamy się nad jego znaczeniem, wyobrażając sobie często, że jest to wyłącznie
techniczny termin. Współcześnie sztuczna
inteligencja „przygotowywana jest” do coraz lepszego poznawania stanu umysłu użytkownika, poznawania tego, czego chce użytkownik, nawet zanim sam się o tym dowie.
Nie trzeba dodawać, że chociaż nowa technologia ma ogromny potencjał poprawy
naszego życia, istnieje też wiele niebezpieczeństw z nią związanych, które
można wykorzystać do negatywnych zastosowań. Inteligentne systemy i roboty
znajdują wiele zastosowań w opiece
zdrowotnej, edukacji, diagnostyce i
terapii autyzmu i wielu innych dysfunkcji rozwojowych. Co oczywiste już,
są powszechnie wykorzystywane w biznesie, polityce, wojskowości, egzekwowaniu
prawa i – co zostało wcześniej stwierdzone,
coraz trudniej znaleźć takie obszary życia, w
której robotyka czy informatyka jeszcze nie
zagościła. Sygnalizowane ryzyka już dotyczą
kwestii naszej prywatności, ale - co jeszcze
groźniejsze - wiążą się z manipulacjami poznawczą i emocjonalną sferą aktywności
człowieka. Ponieważ systemy te stają się
coraz bardziej dokładne i wszechobecne w
całym naszym środowisku, wyzwania i stawki też będą rosły. Nowymi zadaniami dla
psychologów stają się więc przewidywanie i prewencja tym zagrożeniom.

Futurysta Richard Yonck jest założycielem
Intelligent Future Consulting, gdzie pisze między innymi o pojawiających się trendach i
technologiach. Autor analizuje ich wpływ na
społeczeństwo i biznes. Jego książka bada
nowe technologie, umożliwiające komputerom i robotom odczytywanie, interpretowanie, replikowanie, a nawet wpływanie na
ludzkie emocje! I nawet próbując się przeciwstawiać tej idei przyszłości, albo przynajmniej nie przyjmować jej do wiadomości,
nie odwrócimy kierunku już płynącej rzeki –
coraz szerszego stosowania nowoczesnych
technologii również w … psychologii.
Yonck regularnie pisze o przyszłości i nowych technologiach dla szeregu czasopism,
w tym Scientific American, The Futurist
Magazine, World Future Review, i innych.

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS

Numer 14

Strona 17

Raport Eurydice Edukacja
Obywatelska
w szkołach europejskich

Okiem ewolucyjnego psychologa rozwoju. Najnowsza, kontrowersyjna, interesująca książka:

Warto przeczytać

Paula Blooma
wydany w listopadzie 2017 roku pokazuje różnice pomiędzy regulacjami i rekomendacjami dotyczącymi edukacji
obywatelskiej, które są najbardziej znaczące dla wprowadzania różnych rozwiązań do szkół w 42 krajach Europy.
Główne tematy raportu obejmują zagadnienia:

O czym jest edukacja obywatelska

Organizacja przedmiotu nauczania

Obywatelskie uczenie się w klasie szkolnej i poza nią

Ocenianie w edukacji obywatelskiej

Przygotowanie nauczycieli i dyrektorów szkół
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/
e u r y d i c e / i n d e x . p h p /
P
u
b
l
i
c
a
tions:Eurydice_Brief:_Citizenship_Education
_at_School_in_Europe_%E2%80%
93_2017

PRZECIW EMPATII. ARGUMENTY ZA
RACJONALNYM WSPÓŁCZUCIEM

Często uważamy, że podstawowym źródłem dobra w świecie jest empatia, rozumiana jako umiejętność odczuwania cierpienia innych. To nasze przekonanie wzmacniają przedstawiciele różnych gałęzi nauki:
psychologowie, etycy, filozofowie. Jednym z
najbardziej znanych orędowników empatii
jest Barack Obama, były prezydent Stanów
Zjednoczonych.
Paul Bloom uważa inaczej. Według niego
tak rozumiana empatia może odbierać
trzeźwość oceny sytuacji, skłaniać do podejmowania działań niesprawiedliwych i
okrutnych, koncentruje uwagę na szczegółach, a nie na całościowym obrazie.
Nie znaczy to jednak, że Bloom odrzuca
każdy rodzaj empatii. W książce „Przeciw
empatii” w błyskotliwy, logiczny i doskonale
uargumentowany sposób wyjaśnia, dlaczego
wybiera empatię poznawczą zamiast emocjonalnej. Nawołuje, abyśmy przywrócili
należne miejsce temu, co uczyniło ludzi tak
wyjątkowymi istotami – rozumowaniu.
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Warto przeczytać

Niesłychanie przyjemna, wciągająca lektura,
łącząca 50 lat rozmyślań o pochodzeniu i
funkcjonowaniu umysłów… Dennett zasłużył
na reputację jednego z najłatwiejszych w lekturze, intelektualnie zręcznych i obytych naukowo filozofów, co pokazuje ta subtelna, mądra
książka. Niezmiernie pouczająca i zajmująca.
„Nature”

Dan Dennett jest dziś naszym najlepszym filozofem. Jest następnym Bertrandem Russellem.
W przeciwieństwie do filozofów tradycyjnych,
Daniel Dennet
Dan zna się na neurologii, językoznawstwie,
sztucznej inteligencji, informatyce i psychologii.
OD BAKTERII DO BACHA.
Przedefiniowuje i zmienia rolę filozofa. O EWOLUCJI UMYSŁÓW
Marvin Minsky
Jeden z najwybitniejszych współczesnych Jeden z najbardziej oryginalnych myślicieli nafilozofów przedstawia nową koncepcję po- szych czasów.
„Science”
czątków świadomego umysłu.
Z jakiej przyczyny istnieją umysły? I jak to
możliwe, że umysły mogą zadawać to pytaNajbystrzejszy, najsprytniejszy i obdarzony
nie i na nie odpowiadać?
Do zrozumienia naszych świadomych umy- najlepszym stylem badacz kwestii, jak ludzka
słów wiedzie kręta ścieżka, prowadząca świadomości splata się dziś z teorią ewolucyjprzez dżunglę nauki i filozofii, począwszy od ną.
„Philadelphia Inquirer”
początkowego, podstawowego założenia,
że ludzie są obiektami fizycznymi, posłusznymi prawom fizyki. Ścieżka jest najeżona
trudnościami, zarówno empirycznymi, jak i
konceptualnymi, a wielu ekspertów spiera
się gorąco, jak radzić sobie z tymi problemami. Ponad pięćdziesiąt lat przedzierałem
się przez te gąszcze i bagniska. Znalazłem
ścieżkę, która prowadzi nas do zadowalającej — i dającej zadowolenie — koncepcji,
jak „magia” umysłu urzeczywistnia się bez
żadnej magii, ale ścieżka ta nie jest ani prosta, ani łatwa. Nie jest to jedyna proponowana droga, ale chcę pokazać, że jest na
razie najlepsza i najbardziej obiecująca.

Daniel C. Dennett – amerykański filozof i
kognitywista, kierujący Center for Cognitive Studies na Tufts University. Specjalizuje
się w filozofii umysłu, sztucznej inteligencji
oraz teorii ewolucji. Autor m.in. książek Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia
do myślenia (CCPress 2015), Świadomość
(CCPress 2016) i współautor Filozofii dowcipu (CCPress 2015)
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Publikacje

Czasopismo Psychologia Rozwojowa

Numer 14

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.

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).

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.
Ponadto, dzięki finansowaniu w ramach umowy 553/P-DUN/2017 ze
W najbliższym, pierwszym numerze środków Ministra Nauki i Szkolnicczasopisma na rok 2018, ukażą się twa Wyższego przeznaczonych na
między innymi następujące artykuły:
działalność upowszechniającą naukę, na bieżąco będzie udostępniana zawarPrzypadek Małego Alberta jako stu- tość nowych numerów czasopisma z lat
2017-2018.
dium rozwoju dziecka (S. Bręński);
Teoria umysłu i jej pomiar u dzieci w
wieku 4-6 lat: Test Refleksji nad Myśleniem (M. Białecka-Pikul, M.
Szpak, E. Haman, K. Mieszkowska);
Zdrowie młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z
tremą (P. Curyło-Sikora, H. WronaPolańska);
Przyjaźń zapośredniczona Internetem.
Nowe zjawiska w rozwoju społecznym
nastolatków i młodych dorosłych (M.
Żurko).

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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Młodzi w nauce:

Student and Early Career Network of

Co nowego w SECNet?
Ostatnie miesiące przyniosły zmianY zarówno w
EARA, jak i w SECNet: ukazało się kolejne wydanie
Newslettera,
zmodernizowana
i zaktualizowana witryna internetowa , a na stronach SECNet zostały opublikowane nowe Emerging Scholar Spotlight. Prace w stowarzyszeniu
obecnie koncentrują się na konferencji
w Gandawie, która odbędzie się już we wrześniu.
Nowa wersja strony internetowej EARA
Witryna internetowa https://www.earaonline.org/
przeszła modernizację, zarówno wizualną, jak i
merytoryczną. Zapraszamy do odwiedzin, aktualizacji profilu oraz odnowienia lub uzyskania członkostwa. Najważniejsze informacje stronie to:
informacje dotyczące konferencji w Gandawie;
nominacje do nagród EARA;
informacje dotyczące wyborów do Rady Stowarzyszenia; ... i wiele więcej!
Wszelkie uwagi o funkcjonowaniu strony prosimy
zgłaszać pod adres: elisabetta.crocetti@unibo.it

Nominacje do nagrody EARA Awards
Obecnie przyjmowane są nominacje do nagród
2018 EARA Young Scholar Award, 2018 EARA
Lifetime Achievement Award oraz 2018 EARA
Outstanding Mentor Award.
Nagrody zostaną wręczone podczas co-dwuletniej
konferencji, która odbędzie się 12-15 września w
belgijskiej Gandawie. Nagrody przeznaczone są
dla:

młodych naukowców, których wyniki badań są szczególnie obiecujące dla rozwoju
badań nad adolescencją. Nagroda obejmuje
stypendium pokrywające koszty uczestnictwa w konferencji;

szczególnie zasłużonych naukowców, których życiową misją było poczynienie wkładu w rozwój badań nad okresem adolescencji. Nagrodzony oprócz możliwości
prezentacji swoich badań podczas konferencji, zostanie uhonorowany dożywotnim
członkostwem w EARA;

naukowców, którzy zasłużyli się w zakresie
promowania wysokich standardów badań
nad dorastaniem, pracy z młodymi badaczami i promowaniem ich osiągnięć. Nagroda zostanie przyznana po raz pierwszy.
Członkowie EARA mogą zgłaszać nominacje do

Elviry Cicognani (elvira.cicognani@unibo.it).
Nowe Emerging Scholar Spotlight
Emerging Scholar Spotlights są to krótkie prezentacje artykułów publikowanych ostatnio przez
członków SECNet. Na stronie SECNet zaprezentowane zostały ostatnio wyniki badań Savaşa
Karataşa z Maltepe University dotyczące czynników demograficznych i indywiduacji w relacji z
rodzicami w przewidywaniu zaburzeń przywiązania i niepokoju o młodych dorosłych. Badania
zostały opublikowane w Current Psychology.
Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę:
http://earasecnet.weebly.com/emerging-scholarspotlight.html
Najnowszy Newsletter Eara
Zaprezentowano w nim cykl artykułów dotyczący
wyników badań naszych południowych sąsiadów z
Czech nad dorastaniem: badania dotyczyły relacji
między politycznym uczestnictwem, zaangażowaniem oraz zainteresowaniem polityką
u młodzieży, związkom przywiązania z decyzjami
dotyczącymi wyboru kariery zawodowej oraz
procesów radzenia sobie ze stresem
u nastoletnich sportowców.
Newsletter zawiera również sprawozdanie ze
szkoły letniej EADP-EARA-SRA, która odbyła się
w 2017, wspomnienie profesora Jari-Erika Nurmi,
który zmarł w 2017, wykaz najnowszych publikacji członków Stowarzyszenia i raport z działań
SECNet.: https://www.earaonline.org/
Aktywności SECNet na konferencji EARA
2018
Ponieważ obecnie przedłużono deadline na zgłaszanie wystąpień na konferencji w Gandawie, gorąco zapraszamy do uczestnictwa! SECNet przygotował na ten czas szereg interesujących aktywności o charakterze naukowym i nie tylko: cykl
warsztatów przedkonferencyjnych; spotkania z
wydawcami czasopism; wspólna kolację; nagrodę
za najlepszy poster; ...i wiele innych!
Zapraszamy do SECNet!
Więcej informacji o stowarzyszeniu znajduje się
na stronie:
http://earasecnet.weebly.com/
mgr Dominika Karaś, UKSW
Przedstawiciel Polski w EARA SECNet
dominika.karas@gmail.com

Młodzi w nauce

Early Researchers Union
European Association of Developmental Psychology
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Zimowy newsletter ERU EADP
Niedawno ukazał się najnowszy newsletter ERU EADP. Znajduje się w nim
m.in. list od nowego przewodniczącego
ERU - Pasquale Musso, sprawozdania z
różnych wydarzeń, które miały miejsce
podczas ubiegłorocznej konferencji
ECDP w Utrechcie, a także praktyczne
wskazówki od laureatów „Best poster
award” dotyczące przygotowywania
posterów. Newsletter „December
2017” dostępny jest na stronie
https://www.eadp.info/early researchers-union/newsletters/

Działania ERU można śledzić w mediach społecznościowych. Na profilu
pojawiają się informacje o aktualnych
ofertach pracy, konkursach, stypendiach, warsztatach itp. Zachęcamy do
śledzenia profilu na Facebooku
https://www.facebook.com/
EadpERU/ oraz Twitterze https://
twitter.com/EadpERU.

Kto może dołączyć do ERU/
EADP?
Studenci, doktoranci oraz doktorzy do
ECDP 2019
stanowiska adiunkta (assistant proKolejna europejska konferencja psy- fessorship) włącznie, którzy zainteresochologii rozwojowej odbędzie się w wani są badaniami nad szeroko rozuAtenach w dniach 29.08-1.09.2019 mianą psychologią rozwoju człowieka.
r. Niedawno została uruchomiona
strona, na której pojawiają się informa- Jak dołączyć do ERU?
cje związane z konferencją http:// Wszyscy młodzi naukowcy będący
www.ecdp2019.gr/
członkiem EADP, mogą również dołączyć do ERU (bezpłatnie).
Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje
zmniejszona opłata członkowska w
EADP tzw. reduced fee region, która
wynosi 70 euro lub 40 euro
Doktorat w Wielkiej Brytanii
(studenci). Członkostwo ważne jest
Trwa nabór wniosków na 3-letnie przez okres 2 lat.
stypendium doktoranckie w projekcie „Stress and resilience du- Skontaktuj się z nami!
ring family structure transitions” Jeśli pojawią się jakieś pytania, sugestie
na Uniwersytecie Queen Mary w bądź propozycje współpracy, zapraszaLondynie. Termin wysyłania zgłoszeń my do kontaktu.
mija 1 marca. Więcej informacji można
znaleźć na stronie http://
mgr Ilona Skoczeń, UKSW
www.sbcs.qmul.ac.uk/postgraduate/
Przedstawiciel Polski ERU EADP
research/projects/display-title-511794i.skoczen@uksw.edu.pl
en.html
ERU w mediach społecznościowych
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Europejski Certyfikat Psychologiczny EuroPsy

Głos środowiska

jest programem wdrożonym w 21 krajach Europy przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA). Został on stworzony w reakcji na mobilność psychologów,
którzy coraz częściej podejmują się wykonywania zawodu za granicą i potrzebują weryfikacji jakości przygotowania zawodowego. Dodatkowo, w obliczu różnorodnych i niejednokrotnie rozmytych kryteriów kształcenia psychologicznego w różnych krajach i wątpliwości
co do rzetelności kwalifikacji osób uprawiających ten zawód, stał się swego rodzaju certyfikatem jakości. Polska jest jednym z 4 krajów Europy, gdzie certyfikat ten jeszcze nie obowiązuje.
W grudniu 2017 roku Krajowa Komisja Akredytacyjna złożyła do EFPA aplikację o
przyznanie uprawnień do wydawania Certyfikatu EuroPsy polskim psychologom.
Obecnie czekamy na decyzję, co potrwa ok 3 miesięcy.
Aktualne informacje na stronie: http://europsy.info.pl

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

**********

Istnieje możliwość ubiegana się o pracę na
stanowisko post-doc w projekcie na Uniwersytecie Wiedeńskim “Promotion of lifelong learning in educational institutions”.
Czas na wysyłanie zgłoszeń jest do 13
marca br.
Szczegóły na:
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibungflow?
_flowExecutionKey=_c0C6CD1D2-6A58-874E-FD2B-9E54243AF14B_kBD98E1E3
-D6E7-B409459E-4CCC88B4BA15&tid=66692.28
mgr Ilona Skoczeń, UKSW
Przedstawiciel Polski ERU EADP

BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Człowieka
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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 2018 roku odbędzie się już
XXVII 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

