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Szanowni Państwo, 

Po raz kolejny chciałam zwrócić uwagę na zagadnienia związane z językiem, którego 

wszyscy jesteśmy użytkownikami. Poprzednio pisałam o etyce słowa i o języku jako narzę-

dziu pracy psychologa (Biuletyn nr 9, listopad 2016) 

Słowo stało się ważnym przedmiotem rozważań. Przygotowywane są słowniki aktualnie 

używanych słów (np. Markowski 1995), słowniki slangów (np. Czeszewski 2001). Ustala 

się frekwencje występowania słów w wypowiedziach. Typowane są słowa roku. I tak, rok 

2016 zapisał się słowem brexit , rok 2017 – fake news, a 2018 rok – single use. Słowa 

te były najczęściej używane w danym roku, wskazując na sprawy znaczące dla żyjących 

w tym czasie ludzi.  

Język jest narzędziem kultury, w której wszyscy pływamy jak ryby w wodzie. Formę i 

funkcję języka kształtuje kultura, jak stwierdza Daniel Everett (2018). Dla współ-

czesnej kultury ważne stały się słowa-hasła, które są w stanie oznaczyć to, co 

jest najważniejsze w danym czasie istnienia kultury. Okazuje się, że zjawiskiem 

tym dla naszego czasu, w którym żyjemy jest jednorazowość użycia, a najlepszym przy-

kładem, prototypem tego zjawiska jest plastikowy kubek.  

 

 

 

 

 

 

 

Angielski filozof, John Austin  w swojej znaczącej książce „How to do things with 

words” (1962), charakteryzując akt mowy, zwracał uwagę na jego trzy odmiany: akt lo-

kucyjny, illokucyjny i perlokucyjny. Używając języka mówimy i to jest akt lokucyjny. 

Mówiąc, jednocześnie robimy coś innego – informujemy, pytamy, grozimy, dzięku-

jemy. I to jest akt illokucyjny. Wypowiadając zdanie, np. Temperatura spadła do 10 stop-

ni i czyniąc przez to coś innego, tj. informując o wysokości temperatury, możemy jedno-

cześnie oddziaływać na naszego rozmówcę - ostrzegać go przed zimnem, realizując  

akt perlokucyjny. Akty perlokucyjne mają zatem związek z konsekwencjami aktów illoku-

cyjnych.  Rozwijając myśl o roli aktu mowy Searle stwierdził, że akt illokucyjny stanowi 

minimalną, kompletną jednostkę ludzkiej komunikacji językowej.  

  

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Kiedy piszemy do siebie, rozmawiamy ze sobą 

dokonujemy aktów illokucyjnych. Mogą one 

pełnić różne funkcje, ale zawsze są celowe, bo 

mówca ma jakąś intencję wypowiedzi. Zda-

niem Austina akty illokucyjne mogą przyjmo-

wać formę konstatacji, które mogą być zgodne 

lub niezgodne z faktami, a więc prawdziwe lub 

falszywe (akty stwierdzające, informujące, po-

twierdzające)  lub performatywów, w przypad-

ku których nie jest ważna zgodność z faktami, 

ale samo ich wygłoszenie (obietnice, gratulacje, 

przeprosiny).  

Warto, przywołując koncepcje Austina i 

Searle’a na temat aktów mowy, uświa-

domić sobie konsekwencje naszych ak-

tów illokucyjnych. Jedną z tych konsekwen-

cji jest stwarzanie nowej rzeczywistości 

przez tworzenie nowych nazw. Jedną z 

takich nazw jest gerontologopedia. To nowa 

dziedzina wiedzy, która ma na celu opisanie 

zaburzeń w komunikowaniu się za pomocą 

języka, procesu diagnozowania i wspomagania 

osób z tego typu zaburzeniami. To nowa dzie-

dzina wiedzy o charakterze interdyscyplinar-

nym, oparta na współdziałaniu językoznawców, 

logopedów, psychologów, socjologów, pedago-

gów. Początek tego nowego obszaru poszuki-

wań badawczych i praktyki wyznaczyła konfe-

rencja, jaka miała miejsce na Uniwersytecie 

Gdańskim w Instytucie Logopedii, w dniach 28 

– 29. 10. 2018 r., pod hasłem: Starość – język 

– komunikacja. Jednocześnie ukazała się zbio-

rowa monografia na ten temat. 

Tworzone przez naukowców nowe słowa, bar-

dzo często przechodzą do codziennego, po-

tocznego użycia. Tak stało się między innymi 

ze słowem stres.  Kiedy Hans Selye użył termi-

nu stres w 1956, w książce Stres życia, nie 

przypuszczał jak powszechnie będzie ten ter-

min stosowany. Podzielił on los wielu innych 

terminów (np. narracja), które zostały przenie-

sione z kręgu terminów specjalistycznych do 

powszechnego obiegu. Dziś terminu stres uży-

wa się częściej na co dzień niż w naukowych 

rozważaniach. W języku polskim funkcjonuje, 

zdaniem językoznawców, aż 19 terminów sy-

nonimicznych do terminu stres, takich jak: de-

nerwować, irytować, niepokoić, spędzać sen z 

oczu, rozsierdzać. Ponadto ustalono 3 słowa 

będące antonimami do słowa stres, a mianowi-

cie: dzielność, odwaga, relaks. 

 Używając  słów tworzymy kulturę i sło-

wami ją opisujemy.  
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Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju 

Człowieka  
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W celu ożywienia zainteresowania logiką u psychologów rozwoju człowieka zapowiadam poddanie 

pod dyskusję kilku tez wraz z ich uzasadnieniem. 

Pierwsza z nich to stwierdzenie, że psychologowie skupiają się na logice badania nauko-

wego, a nie na logicznym charakterze obiektów, jakie pragną poznać. Gotowi są wobec tego 

narzucać arbitralnie i dogmatycznie na badane obiekty logikę własnego badania. Z empirystycznej filo-

zofii poznania wzięte propozycje logiki badania naukowego uchodzą za charakterystyki umysłu i osobo-

wości człowieka, a także występują pod szyldem metodologii badań psychologicznych. Behawioryzm 

odznacza się tego rodzaju logiką. Nie tylko Skinner narzuca na człowieka zasady manipulacji zachowa-

niem. Logika manipulacji to reguły generowania, utrzymania lub rozpadu spójności w sekwencji zdarzeń 

od okazji wykonania przez organizm akcji do następstw akcji, zmieniających prawdopodobieństwo po-

nownego rozegrania się sekwencji. 

Druga teza to twierdzenie o zamazaniu w psychologii pozornie radykalnej różnicy między 

poznaniem a działaniem i potrzebie sprowadzeniu ich do rzekomo wspólnego mianowni-

ka aktywności umysłowej i osobowościowej. Nie ma wobec tego dwóch rodzajów logiki - jeden 

dla myślenia a drugi dla działania. Ma być tylko jeden rodzaj zasad organizacji aktywności życiowej - 

jeden rodzaj logiki obydwu faz tego samego procesu przystosowania do warunków życia. Można taką 

logikę nazwać pragmatyczną lub prakseologiczną z tej racji, że ma służyć do opisu celów i sposobów 

ich osiągnięcia. Sprawcza faza aktywności sterowana jest przez poznawczą fazę rozpoznania aktualnego 

stanu pod kątem celu mobilizującego siły żywotne organizmu do jego osiągnięcia. Do opisu i projekto-

wania takich samosterujących się procesów nastawionych na cel znakomicie posłużyć może teoria in-

formacji i cybernetyka. Tak zwana kognitywistyka znakomicie prosperuje nie tylko w dziedzinie techno-

logii informacyjnych i komunikacyjnych, ale też w tworzeniu algorytmicznych modeli funkcjonowania 

poznawczego i osobowościowego człowieka. 

 

Trzecia teza to twierdzenie o arbitralnej i dogmatycznej dominacji w psychologii rozwoju 

umysłu i osobowości człowieka w indywidualnym cyklu życia dwóch tez poprzednich. Ko-

rzyści z poddania się tej dominacji układają się według logiki wartości utylitarnych, pragmatycznych, 

prakseologicznych. Wraz z tym uwaga badawcza psychologów kieruje się na to, co można poddać ma-

nipulacji i na obmyślanie algorytmów poddania ludzkiej aktywności naukowo-technologicznej kontroli. 

 

Czwarta teza to przyczynowa diagnoza tego stanu rzeczy i postulat odsłaniający widok na 

wyjście z impasu. Opisany stan rzeczy powstaje w rezultacie kontroli i sterowania sprawami ludzi 

poprzez poznanie tego, co i jak działa w takich przedsięwzięciach. Poznanie prawdy, dobra, piękna i 

mnogość innych wartości, jakich realizacja czyni życie i rozwój człowieka godnym tego miana domaga 

się autentycznie racjonalnego poznania i oparcia irracjonalnym tendencjom, naruszającym fundament 

ludzkiej rozumności, czyli trójczłonową relację podmiotu, przedmiotu i relacji poznania zachodzącej 

między nimi. 

 

Sesja poświęcona dyskusji na tymi tezami zaproponowana będzie do programu konferen-

cji w Olsztynie. Beata Krzywosz-Rynkiewicz współorganizuje tę sesję i jest jej przewodniczącą, a 

niebawem podamy do wiadomości, kto przyjął zaproszenie nasze do panelu dyskusji nad pozostającymi 

jeszcze do rozwinięcia uzasadnieniami tych tez. 

 

                                              Adam Niemczyński 
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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 Pol-

skiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka: 

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

nr rachunek: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390  

Na walnym zebraniu w dniu 01.06.2015 roku ustalono wysokość składek: 

dla zwyczajnych członków – 80 zl 

dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne – 50 zł. 

 

www.psprc.edu.pl 

http://www.psprc.edu.pl
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W psychologii badamy rozwój w badaniach podłużnych. Kluczowe nie jest 

samo zebranie danych podłużnych, ale ich odpowiednia analiza. 

Obecnie dostępnych jest wiele, coraz bardziej zaawansowanych metod do 

analizy danych z wielokrotnych pomiarów. Zaawansowanie statystyczne idzie 

w parze z rzeczywistą wartością dodaną tych analiz w zakresie wiedzy o ba-

danym zjawiska. Wykorzystanie tych metod ma przede wszystkim wydoby-

wać informacje o rozwoju skryte w gromadzonych danych.  

Jedną z najszerzej wykorzystywanych metod statystycznych, która umożli-

wiaja badanie zmiany danego konstruktu w czasie jest modelowanie ukrytych 

krzywych rozwojowych (ang. Latent Growth Curve Modeling; LGC). 

Wylicza się tu dwa podstawowe czynniki: poziom początkowy konstruktu 

oraz jej zmianę. Dla tych czynników szacowane są dwa rodzaje wskaźni-

ków: odnoszące się do ogólnych tendencji w badanej próbie (związane ze 

średnią) oraz pozwalające sprawdzić, czy w poziomie badanego konstruktu 

występuje interindywidualne zróżnicowanie (związane z wariancją). Możli-

we jest diagnozowanie nie tylko zmiany liniowej, ale też różnych 

wariantów zmiany krzywoliniowej. Modelowanie ukrytych krzywych 

rozwojowych wykonuje się w różnych programach statystycznych, np. 

AMOS, Mplus oraz język programowania R.  

 

Na kolejnej stronie przedstawiam przegląd podstawowych problemów, jakie 

można postawić i zweryfikować w analizach podłużnych.   

 

 

Więcej informacji o analizach z grupy modelowania ukrytych krzy-

wych rozwojowych: 

• Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2012). Mplus user’s guide (7th 

ed.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén. 

• Jung, T., & Wickrama, K. A. S. (2008). An introduction to latent class 

growth analysis and growth mixture modeling. Social and Personality 

Psychology Compass, 2(1), 302–317. https://doi.org/10.1111/j.1751-

9004.2007.00054.x 

• Muthén, B. (2004). Latent variable analysis: Growth mixture modeling 

and related techniques for longitudinal data. In D. Kaplan (Ed.), Hand-

book of quantitative methodology for the social sciences (pp. 345–368). 

Newbury Park, CA: Sage Publications. 

 
dr Ewa Topolewska-Siedzik, UKSW 
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Przegląd podstawowych problemów, jakie można postawić i zweryfikować w anali-

zach podłużnych  (opracowanie dr Ewa Topolewska-Siedzik, UKSW) 
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Materiały do akademickiego nauczania o tożsa-

mości.  

Projekt INSIDE i jego efekty na temat wsparciu 

młodzieży w mierzeniu się z wyzwaniami tożsa-

mościowymi. 

 

 

Z programu ERASMUS+, w ramach kategorii strategicznego partnerstwa – KA2 na lata 

2016-2018 realizowany jest projekt Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Eu-

rope (INSIDE). Celem tego działania jest poszerzenie wiedzy na temat tożsamości 

osobowej i stworzenie nowych narzędzi wspierania młodych osób w realizacji 

zadań związanych z tożsamością. Tym, co jest szczególnie cenne jest fakt, że 

wszystkie narzędzia wypracowane w trakcie realizacji projektu INSIDE są udostępnione 

publicznie poprzez platformę  https://inside.mruni.eu. 

Wśród efektów projektu znajdą się: 

 program intensywnego kursu dla studentów o rozwoju tożsamości młodzieży, 

 dwa kompendia artykułów prezentujące najnowsze badania nad tożsamością, opu-

blikowane w renomowanych czasopismach międzynarodowych oraz 

 otwarte zasoby edukacyjne na temat wsparcia młodzieży mierzącej się z wyzwania-

mi tożsamościowymi. 

Pierwszym z wypracowanych narzędzi jest program nauczania SIDE, zaproponowany jako 

akademicki kurs na temat rozwoju tożsamości. Materiały dydaktyczne są przewi-

dziane ma 60 godzin dydaktycznych i zawierają treści merytoryczne, przykładowy plan 

zajęć i prezentacje multimedialne oraz praktyczne ćwiczenia do utrwalenia wiedzy. Pro-

gram nauczania został wdrożony w trakcie intensywnego, dwutygodniowego kursu odby-

wającego się w Kluż-Napoce (Rumunia) w marcu 2018 roku, w którym brali udział stu-

denci z pięciu uniwersytetów realizujących projekt. 

Drugim efektem projektu są dwa kompendia artykułów naukowych na temat roz-

woju tożsamości w Europie, opublikowane w dwóch wiodących czasopismach nauko-

wych: Journal of Youth and Adolescence (2018, 47/4) w specjalnym numerze “Developing 

identities: Individual and social resources” oraz w European Psychologist (2018, 23/4).  

Trzecim produktem projektu INSIDE jest publicznie dostępna platforma interneto-

wa I-TOOLS. Obejmuje ona nie tylko dwa wcześniej wymienione efekty projektu, ale 

też prezentuje je w sposób przystępny dla praktyków, pracowników organizacji młodzie-

żowych i edukacyjnych. Platforma zawiera filmy przygotowane przez studentów, wywiady 

z naukowcami oraz inne zasoby przeznaczone dla zainteresowanych tematyką rozwoju 

tożsamości. 

Projekt jest realizowany przez sześć europejskich uniwersytetów: Uniwersytet Michała 

Römera (koordynator projektu, Litwa), Uniwersytet w Kownie (Litwa), Uniwersytet w 

Bolonii (Włochy), Uniwerytet Babes-Bolyai (Rumunia), Uniwersytet w Bordeaux 

(Francja), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska) oraz orga-

nizację pozarządową – Stowarzyszenie Młodzieży Tolerancyjnej (ang. Tolerant Youth As-

sociation, Litwa). 

dr Ewa Topolewska-Siedzik, UKSW 

https://inside.mruni.eu
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XXVIII Konferencja Psychologii Rozwojowej 

Olsztyn13—15 czerwca 2019 roku 

Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność 

 

Najnowsze rozwiązania technologiczne badaczy z Doliny Krzemowej wkraczają w nasze życie co-

dzienne, ale także włączane są do praktyki psychologicznej: procesu diagnozowania, edukacji czy 

terapii. Stwarzają w ten sposób nowe oczekiwania i wyzwania praktykom i badaczom rozwoju.  

Od dwóch dekad psychologowie dyskutują nad tym, jak wirtualna rzeczywistość wpływa na 

rozwój różnych sfer funkcjonowania człowieka (emocjonalnej, społecznej, uczenia się etc.) i 

czy czasy obcowania z maszynami nie wymagają nowego spojrzenia a być może wery-

fikacji pojęć psychologii rozwoju, jak na przykład przywiązanie, socjalizacja? Toczą się także 

debaty dotyczące tego, jak digitalizacja modyfikuje warunki rozwoju (np. podział życia ludz-

kiego na okresy rozwojowe) i w jakim stopniu nowe technologie są szansą na lepszy roz-

wój, a w jakim niosą zagrożenia dla jego przebiegu. 

Wymagania stawiane nauce powodują też zmiany w sposobie jej uprawiania. Doskonalenie metod i 

technik badawczych w gromadzeniu danych oraz statystyk przy ich analizie, umacnia wprawdzie 

rzetelność uzyskanych wyników, ale promuje „mikrokoncepcje teoretyczne” w miejsce wielkich 

ogólnych teorii.  Rodzi to pytanie o rolę teorii w relacji do metody w dziedzinie psycholo-

gii rozwoju, w której to subdyscyplinie teoria miała szczególne znaczenie.  

Wielu psychologów rozwoju doświadcza rozdźwięku pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Dlatego 

kwestie dotyczące możliwości godzenia tych perspektyw w postrzeganiu rozwoju uczyniliśmy te-

matem przewodnim tegorocznej konferencji. Zapraszamy na nią psychologów, pedagogów, socjo-

logów i przedstawicieli innych dyscyplin zajmujących się badaniami nad rozwojem człowieka w każ-

dym wieku. Liczymy na to, iż oprócz sesji tematycznych i sympozjów, zorganizowana w panelach 

dyskusyjnych debata, zrodzi nowe pomysły badawcze oraz umożliwi to, by na nowo spojrzenie na 

tradycyjnie rozumiane zjawiska. 

Proponujemy następujące obszary tematyczne: 

 Duchowość-Umysł-Digitalizacja w psychologii rozwoju 

 Nowe perspektywy dla badania rozwoju poznawczego 

 Emocje i relacje interpersonalne w świecie realnym i w sieci 

 Socjalizacja, rozwój społeczny w świecie realnym i w sieci 

 Tożsamość i jej nowe wymiary  

 Procesy uczenia się i cyfrowy świat dziecka 

 Nowe wyzwania w wychowaniu – doradztwo psychologiczne w sieci (np. blogi) 

 Terapia i psychoterapia dziecka i osoby dorosłej – tradycyjne podejścia vs nowe 

technologie 

 Starość wobec wyzwań nowoczesności – zagrożenie wykluczenia czy szansa na nową 

jakość życia 

 Oblicza rodziny wobec nowych społecznych wyzwań   

 Punktualności i niepunktualności podejmowania zadań rozwojowych  

 Szanse i bariery dla uprawiania nauki i badań w psychologii rozwoju 

Ważne daty: 

Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 lutego 2019 
Kwalifikacja wystąpień i informacja zwrotna do uczestników  – 15 marca 2019 
Termin wnoszenia opłat  -  1 maja 2019 
 
Więcej informacji ukaże się na stronie internetowej, która będzie aktywna od 5 

grudnia na stronie naszego Stowarzyszenia: http://www.psprc.edu.pl/ 

http://www.psprc.edu.pl/
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21 międzynarodowa konferencja   

Europe at a Crossroads: Rights, Values and Identity  

organizowana przez  

Children’s Identity and citizenship European Association 

(CiCeA) 

i Uniwersytet Karola w Pradze 

Praga 9-11 maja 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions related to rights, values, citizenship and identity, in relation to language, cultu-

re, policy, practice and/or teaching, which take place at the crossroads we face in today’s 

world, and not exclusively in Europe, make up the theme of this conference.  Re-engaging 

in discussions on empirical research, praxis and theoretical considerations in a world of 

what appear to be multiple realities and where challenges and difficult decisions face us 

is fundamental to citizenship education. It is an opportunity to approach major issues 

through the lenses of education, psychology, political science, law, economics and history 

and to do so by exploring the present-day crossroads in which we find ourselves. We can 

do this by reflecting on the past, describing the present and/or proposing strategies for 

the future. One hope is that by doing so we will better understand how to face current 

and future challenges. This conference is just such an opportunity and the interest is high 

and getting higher! 

 

Ważne daty 

• 15 grudnia 2018 - termin zgłaszania wystąpień 

• Styczeń 2019 - Decyzja Komitetu Naukowego 

 

Więcej na:  

http://cicea.eu/index.php/organisations-and-meetings/123-cicea-conference-2019-call-for-

papers-prague 

http://cicea.eu/index.php/organisations-and-meetings/123-cicea-conference-2019-call-for-papers-prague
http://cicea.eu/index.php/organisations-and-meetings/123-cicea-conference-2019-call-for-papers-prague
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Międzynarodowa Konferencja  

Naukowa 

Play and Lifelong learning  

Toruń, 5-6 grdnia.2018  

 

Play is both a tool of relaxation and stimu-

lation. It is a very effective way to develop ima-

gination, creativity, problem-solving abilities as 

well as agile thinking. It is also very effective in 

rehabilitation. There can be many reasons for 

play: learning, creating, rehabilitation, feeling a 

challenge, passing time or calming down.  

 

Play can be described as time when we feel most 

alive. However, play is not a luxury – it is a 

necessity for our physical, mental and so-

cial health. Mihaly Csikszentmihalyi describes 

play as a flow state that requires just the right 

balance of challenge and opportunity. If the game 

is too hard or too easy, it loses its sense of plea-

sure and fun. Maintaining a flow state in games 

requires that participants, regardless of their age 

or ability, feel challenged but not overwhelmed.  

 

Despite the power of play, somewhere at the 

beginning of adulthood many of us stop playing. 

We exchange play for work and duties. 

But play can be stimulating at any age. It 

can be used for personal development and 

for professional development throughout 

life: in lifelong learning. There can be many 

lifelong benefits of play. Play connects us to 

others, fosters creativity, flexibility, and learning, 

it is an antidote to loneliness, isolation, anxiety, 

and depression, teaches us perseverance and 

makes us happy.  

 

Facebook: Play&LLL International 

Scientific Conference  

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  

Równoważenie życia rodzinnego i 

zawodowego w kontekście diagnozy  

i poradnictwa 

Warszawa 28-29 listopada 2018 r.  

Przez długi czas tradycyjny podział ról zapewniał 

pomyślne oddzielanie pracy zawodowej od 

życia rodzinnego, które były niezależnie 

funkcjonującymi strukturami. Obserwowa-

ny postępujący proces związany z podejmowa-

niem coraz więcej różnorodnych i złożonych ról 

przez kobiety i mężczyzn, a także czas poświęca-

ny na ich realizację powodują, że dotychczasowe 

granice ulegają zacieraniu.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż w literaturze domi-

nujące jest przekonanie o nieuchronności 

zaistnienia konfliktu pomiędzy życiem ro-

dzinnym a zawodowym. Wyróżnia się kon-

flikt rodzina-praca, gdy sytuacja rodzinna utrud-

nia pomyślne wykonywanie zadań zawodowych, 

oraz konflikt praca-rodzina, gdy zobowiązania 

zawodowe utrudniają wypełnianie obowiązków 

rodzinnych. 

Celem Konferencji jest popularyzacja wyni-

ków badań naukowych z zakresu równo-

ważenia życia zawodowego i rodzinnego, 

z naciskiem na pozytywne elementy skła-

dające się na mechanizm godzenia wielo-

rakich ról.  

 

www.worklifebalance.uksw.edu.pl  

 

 

 

http://www.worklifebalance.uksw.edu.pl
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III konferencja z cyklu  

Starość jak ją widzi psychologia, 

Kraków 25–26 kwietnia 2019 roku, 

Akademia Ignatianum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja będzie poświęcona ukazaniu moż-

liwości rozwojowych człowieka w późnej 

dorosłości. Chcemy zwrócić uwagę zarówno na 

zasoby (psychiczne i biologiczne), jakimi dysponu-

je starzejący się człowiek, jak i zasoby znajdujące 

się w jego środowisku, z których może czerpać.  

Prowadzone rozważania będą skupiały się wokół 

zasobów osobowościowych, poznawczych, emo-

cjonalnych oraz sposobów optymalnego korzy-

stania z nich. Przewidujemy również wątki rozwa-

żań wskazujące na znaczenie relacji społecznych 

dla właściwego spożytkowania indywidualnych 

zasobów. Skierowana zostanie uwaga również na 

różnorodne działania środowiskowe sprzyjające 

aktywizowaniu seniorów i ujawniające ich znacze-

nie w dobrym funkcjonowaniu, zarówno w rodzi-

nie, jak i innych grupach społecznych (klubach, 

domach seniora). Postaramy się pokazać jak 

ważne jest stwarzanie okazji do wykorzy-

stania zasobów starzejącego się człowieka 

dla jego dobrego funkcjonowania w społe-

czeństwie. 

 

Zapraszamy do zgłaszania referatów, plakatów, 

warsztatów w okresie do 15 lutego 2019 roku na 

adres:  

konferencja.starosc@ignatianum.edu.pl 

 

Opłata konferencyjna wynosi: 

- 250 zł w I terminie (do 15.03.2019 r.) 

- 300 zł w II terminie (po 15.03.2019 r.) 

W imieniu organizatorów 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska 

 

XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego 

Towarzystwa Neuropsychologicznego 

  

NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROLOGO-

PEDIA: MÓZG I JĘZYK W PROCESIE PO-

ZNAWANIA ŚWIATA  

 

Kraków  30 listopada - 1 grudnia 2018 roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamiczny rozwój neuronauk umożliwił łączenie 

się różnych dziedzin nauki, stworzył warunki do 

budowania nowej wiedzy oraz doskonale-

nia  praktyki diagnostycznej i terapeutycznej. Tym 

razem zależy nam szczególnie na spotkaniu neu-

ropsychologii i neurologopedii, pozwalającym 

ukazać  wspólne  obszary  badań z różnych per-

spektyw naukowego oglądu. 

  

Referat Plenarny: 

Interface człowiek – maszyna: Interakcyjna Platfor-

ma Diagnozy i Terapii Poznawczej 

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska 

Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsycholo-

gicznego 

 

  

Zapraszamy do wspólnych rozważań w 

ramach następujących kręgów tematycz-

nych: 

 Od mózgu biologicznego do społecznego 

i kulturowego 

 Mózg a język – neurobiologiczne uwarun-

kowania mowy 

 Dwu- i wielojęzyczność a poznawanie 

świata 

 Norma a zakłócenie/zaburzenie rozwoju 

 Utrata możliwości porozumiewania się 

 Diagnoza i terapia zaburzeń językowych 

i poznawczych 

 Nowe technologie w diagnozie szczytowej 

(peak performance) i obniżonej rzeczywi-

stej pracy mózgu (fMRI, PET, MEG QEEG, 

ERPs) 

 Nowe technologie w neurostymulacji mó-

zgu (rTMS, tDCS, neurofeedback) 

 Tematy wolne 

https://kongresptn.up.krakow.pl/ 

 

https://kongresptn.up.krakow.pl/
https://kongresptn.up.krakow.pl/
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Ostatni numer (15/6)  

European Journal of Developmental 

Psychology  

poświęcony został twórczości naukowej  

Carolyn I. Saarni (1945-2015). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pobrane 5.11.2018 z http://emotionresearcher.com/in-

memoria-carolyn-ingrid-saarni-1945-2015/  

 

Profesor Carolyn I. Saarni była wieloletnim 

wykładowcą w Departamencie Psychologii 

Edukacyjnej na Uniwersytecie Nowojor-

skim (1971-1979) oraz w Katedrze Do-

radztwa na Uniwersytecie Stanowym Sono-

ma (1980-2013). 

 

Początek naukowej kariery Saarni związany 

był – jak pisze autorka artykułu, Pamela 

Cole – z „rewolucją poznawczą” w psycho-

logii, co zaowocowało koncentracją mło-

dej wówczas badaczki na kognityw-

nych aspektach rozwoju. W okresie 

przypadającym na studia magisterskie Saar-

ni, częściowo w reakcji na dominujące 

wówczas w nurcie psychologicznym  teorie 

uczenia się, kwestionujące możliwość bada-

nia (naukowego poznawania) umysłu, na 

pierwszy plan wysuwać się zaczęły zmiany 

w sposobie badania przetwarzania i oblicza-

nia informacji poznawczych. Spowodowało 

to zainteresowanie Carolyn Saarni pracami 

Jeana Piageta, dotyczącymi poznawczego 

rozwoju dziecka. Swoją rozprawę doktor-

ską zatytułowała Piaget's Operations and Field 

Independence, a wyniki z badań przeprowa-

dzonych na potrzeby doktoratu opubliko-

wane zostały jako artykuł empiryczny w 

1973r. Zainteresowania emocjonalnym roz-

wojem dzieci zaczęły dominować wraz z 

podjęciem pracy w Departamencie Psycho-

logii Edukacyjnej (1971-1979). W czasie 

pobytu na nowojorskim uniwersytecie ba-

daczka ukończyła dwuletnie podoktoranc-

kie szkolenie z psychologii klinicznej w In-

stytucie Badań Zaawansowanych w zakre-

sie terapii racjonalno-emotywnej (Institute 

for Advanced Study in Rational-Emotive Thera-

py). Coole (2018) podkreśla w artykule, że 

doświadczenie jakie wówczas zdobyła Saar-

ni, w połączeniu z jej wiedzą w zakresie 

teorii rozwoju i psychologii edukacji, w 

znaczącym stopniu przyczyniły się do tego, 

jak badaczka zaczęła myśleć o rozwoju 

emocjonalnym dzieci. Zaowocowało to 

wygłoszeniem referatu zatytułowanego The 

Vicissitudes of Affect Development, na I Naro-

dowej Konferencji Języka Ciała (First Na-

tional Conference on Body Language), zaś 

temat emocji, jako zjawiska psycholo-

gicznego stał się przedmiotem licz-

nych rozpraw, publikacji i wystąpień 

konferencyjnych.  
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Ciąg dalszy na następnej stronie 

https://doi.org/10.1080/17405629.2018.1502080
https://doi.org/10.1080/17405629.2018.1502080
http://emotionresearcher.com/in-memoria-carolyn-ingrid-saarni-1945-2015/
http://emotionresearcher.com/in-memoria-carolyn-ingrid-saarni-1945-2015/


 

Numer 17                                                                                                                                   Strona 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W publikacji, uznawanej za jedną z najważ-

niejszych w naukowym dorobku Saarni 

(1979) badaczka opisała emocjonalne do-

świadczenia dzieci w relacjach z inny-

mi, wykazała różnice rozwojowe w 

sposobie rozumienia przez dziecko 

emocji własnych i innych osób. Swoją 

pracę badawczą łączyła z praktyką kliniczną 

i doradczą zwłaszcza po podjęciu pracy na 

Uniwersytecie Stanowym Sonoma (1980-

2013).  

Carolyn Saarni była praktykującą klinicystką 

i naukowcem, zajmującym się problematyką 

rowoju. Nic dziwnego, jak pisze Cole, że 

zaowocowało to szczególnym zaintereso-

waniem problematyką rozwoju emocjonal-

nego dzieci. W artykule podkreślone zosta-

ły zasługi Saarni w zakresie łączenia wie-

dzy o rozwoju z poradnictwem w za-

kresie zdrowia psychicznego oraz in-

tegracji w badaniach naukowych za-

gadnień klinicznych i rozwojowych. Jak 

się okazuje, to, co dzisiaj uważamy za oczy-

wiste, w czasach naukowej aktywności Sa-

arni wcale tak oczywiste nie było.  

Pamela Cole, autorka artykułu wspomnie-

niowego, poświęconego postaci Carolyn 

Saarni widzi tę badaczkę jako wizjonerkę 

integrowaniu wiedzy z zakresu psychologii 

klinicznej i rozwojowej, na długo przed for-

malnym wyodrębnieniem psychopatologii 

rozwojowej jako subdyscypliny naukowej 

(Carolyn was a visionary in integrating clinical 

and developmental psychology, even before the 

formal introduction of developmental psycho-

pathology as a scientific frameworks. s. 625).  

 

Dzięki naukowej aktywności Saarni i jej 

badawczym osiągnięciom, ukryte i uznawa-

ne w owym czasie za nienaukowe, podej-

ście do emocji stawało się przedmiotem 

poznania skupionego na rozwoju tej sfery. 

Saarni przedstawiała kliniczną perspektywę 

rozwoju, regulacji oraz maskowania emocji. 

Jej eksperyment, polegający na obserwacji 

emocjonalnych reakcji dzieci w sytua-

cji doświadczania rozczarowania, do-

starczył niezwykle cennych informacji na 

temat tego, w jaki sposób rozwija się umie-

jętność kontrolowania i skutecznego ma-

skowania negatywnych emocji ekspresjami 

pozytywnymi. To również wiedza na temat 

kształtowania się znajomości reguł, 

która zainspirowała wielu badaczy i przy-

czyniła się do wzrostu naukowego zaintere-

sowania zagadnieniem regulacji emocji.  

Niektóre z badań zainspirowanych osią-

gnięciami Carolyn Saarni zostały opubliko-

wane właśnie w numerze 15, zeszyt 6, Eu-

ropean Journal of Developmental Psycho-

logy.  

 

Warto przeczytać 

 
Saarni, C.I. (1973). Piagetian Operations and 
Field Independence as Factors in Children's 
Problem-Solving Performance. Child Develop-
ment, 44(2), 338-345. DOI: 10.2307/1128056, 
https://www.jstor.org/stable/1128056  

 
Saarni, C. (1979). Children's understanding of 
display rules for expressive behavior. Develop-
mental Psychology, 15(4), 424-429. http://
dx.doi.org/10.1037/0012-1649.15.4.424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS 
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https://www.jstor.org/stable/1128056
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.15.4.424
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.15.4.424
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Coraz częstsze uzależnienia od mediów 

społecznościowych, reality show, własnego 

wizerunku i popularności czy rzeczywisto-

ści wirtualnej oraz zjawiska takie jak kult 

młodości, samotność w sieci, zobojętnienie 

biznesu, radykalizacja polityki czy funda-

mentalizm to tematy zastępcze naszych 

czasów. Kultura popularna przez obietnice 

bez pokrycia przyczynia się do osamotnie-

nia. Ostatecznie jednak to sami siebie 

opuszczamy. 

Autor opisuje zjawisko wspólnej samot-

ności, która staje się w grupie spo-

łecznej złowrogim, uzależniającym 

światem zastępczym. Błędnym kołem 

pozorów, które mają przynieść chwilowe 

ukojenie, zastępując realne problemy. 

Utrwalona w kulturze wspólna samotność 

staje się groźna i nieprzewidywalna, odbiera 

poczucie sensu życia, jednocześnie nadając 

życiu sens pozorny. 

Książka jest próbą zrozumienia przy-

czyn ucieczki w quasi-rzeczywistość 

oraz źródeł i funkcji błędnych kół gru-

powych konfliktów wzmacnianych 

przez kulturę. Do czego potrzebne jest 

nam podtrzymywanie złudzeń dotyczących 

tego, co daje nam poczucie szczęścia? Dla-

czego zapisujemy te złudzenia w kulturze, 

spektakularnie oszukując samych siebie? 

Decydując się na uczestnictwo w aktach 

zbiorowej iluzji, tworząc misterną struktu-

rę myślenia życzeniowego, makietę rzeczy-

wistości, na której ma się rozegrać osobisty 

spektakl, sami budujemy światy zastępcze, 

dajemy im uprawomocnienie i zasilamy je 

własnym życiem. 

 

 

Książka Pawła Wojciechowskiego oddaje spoj-

rzenie współczesnego człowieka Zachodu na 

to, co dała nam kultura, czym nas nakarmiła. 

Przede wszystkim jednak autor stara się wska-

zać, jaki rachunek owa kultura może nam 

wystawić, jeśli całkowicie pochłonie nas tworze-

nie iluzji świata. 

 

 „Światy zastępcze” to lektura dla wszystkich 

psychologów, socjologów, filozofów, kulturo-

znawców i psychoterapeutów pragnących po-

szerzyć swoje horyzonty, a także dla każdego, 

kto interesuje się drugim człowiekiem i chciałby 

nauczyć się doświadczać autentycznego spo-

tkania. Dla wszystkich, którzy chcą się ustrzec 

przed pułapkami dzisiejszych światów zastęp-

czych, przed wewnętrzną pustką, wypaleniem i 

samotnością. 

Agnieszka Rynowiecka 

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Nauko-

wej Psychoterapii PTP  
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Donald W. Winnicott (1896–1971) – pediatra i psy-

choanalityk, stał się znany dzięki swoim pracom dotyczą-

cym matek, niemowląt i ich wzajemnej relacji. 

Wiele wprowadzonych przez niego pojęć, na przy-

kład: wystarczająco dobra matka, sprzyjające oto-

czenie, trzymanie, prawdziwe i fałszywe self czy 

obiekt przejściowy, jest używanych także poza ob-

szarem psychoanalizy. Winnicott wniósł tak wiele do 

naszego rozumienia ludzkiego rozwoju, że jego książki 

nadal są czytane znajdując gorących zwolenników oraz 

wywołując spory. 

Pierwsza na polskim rynku książka opisująca konkretne przy-

kłady krótkoterminowej pracy psychoterapeutycznej z 

rodzinami niemowląt i dzieci poniżej piątego roku 

życia. Ukazuje rodziny skierowane do poradni psychologicz-

nej z powodu rozmaitych problemów dzieci – od niemowlę-

cych kłopotów ze snem, karmieniem i płaczliwością 

poprzez lęki separacyjne, nadpobudliwość, agresję i 

napady wściekłości, fobie, rywalizację pomiędzy ro-

dzeństwem u starszych dzieci, aż po objawy psycho-

somatyczne, takie jak egzemy, astma czy nietrzyma-

nie moczu. 

Brytyjskie terapeutki dziecięce, Louise Emanuel i Elizabeth 

Bradley, pokazują także czytelnikom paletę dramatów rodzi-

cielskich – sytuacje separacji lub rozwodu, samotnego rodzi-

cielstwa, śmierci lub niepełnosprawności rodzeństwa, depresji 

poporodowej. Delikatnie i bez oceniania opisują ich związek z 

kłopotami dzieci. Czytelnik towarzyszy rodzicom podczas 

sesji terapeutycznych, doświadcza ich zmiany od bezradności i 

poczucia, że ponieśli porażkę, do ulgi, zrozumienia zachowań 

swoich dzieci i nadziei.  

W dotychczasowej literaturze przedmiotu na temat okresu 

dojrzewania nie było teorii tak szerokiej i pozwalającej tak 

dobrze zrozumieć dynamikę zmian. Michel Vincent, psychia-

tra i psychoanalityk, jako pierwszy opisał stan dojrzewania 

człowieka nie jako kryzys, który jest nieuchronny między 12. 

a 20. rokiem życia, lecz jako stan transformacji dziecka w do-

rosłego człowieka.  

Dotychczas proponowane rozumienie dojrzewania oparte 

było o wybrany aspekt tego okresu albo zawierało się w kon-

kretnych przedziałach czasowych. Francuski psychoanalityk 

prezentuje czytelnikom ujęcie dojrzewania jako powtór-

nej szansy, dzięki której młody człowiek będzie mógł 

tworzyć nowe szczęśliwe relacje. Autor przypomina tak-

że, że rodząca się szczęśliwa seksualność jest jedną z ogrom-

nych zdobyczy dojrzewania – możliwą do osiągnięcia po 

przejściu kolejnych faz transformacji. 

Poleca: Ewelina Dębska, psycholog i psychoterapeuta, Psychologia 

Statek 
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Czasopismo Psychologia Rozwojowa 

prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, sta-

nowiąc cenne uzupełnienie publikacji pod-

ręcznikowych. Jest jedynym na polskim 

rynku czasopismem zajmującym się rozwo-

jem człowieka. Rekomendujemy je zarów-

no pracownikom nauki badającym proble-

my rozwoju, studentom kierunków psy-

chologicznych, pedagogicznych, medycz-

nych a także psychologom i pedagogom 

praktykom. 

 

Warto podkreślić ciągły rozwój czasopi-

sma, którego wyrazem jest między innymi 

wciąż poszerzana indeksacja w bazach da-

nych, uwzględnienie czasopisma na liście 

ERIH+, a  także rosnąca ocena czasopi-

sma w ewaluacji ministerialnej; w ro-

ku 2015 czasopismo w ewaluacji 

MNiSW uzyskało 13 punktów. 

 

W najbliższym, trzecim numerze czasopisma 

ukażą się następujące artykuły:  

 

„Karny jeżyk”: efektywna metoda wy-

chowawcza czy możliwy przykład ostra-

cyzmu? (M. Gamian-Wilk, K. Madeja-

Bień, M. Lewandowska, D. Sędkow-

ska);  

 

Psychologiczny syndrom agresji adole-

scentów w kontekście funkcjonowania 

rodziny i rodziców (E. Łodygowska, M. 

Tyl);  

 

Percepcja technik wychowawczych ro-

dziców a zadowolenie z życia młodych 

osób w okresie adolescencji i wczesnej 

dorosłości (A. Wołpiuk-Ochocińska, 

M. Marmola);  

 

Specyfika funkcjonowania rodzin osób 

chorych na stwardnienie rozsiane w 

Modelu Kołowym Olsona (N. Treder-

Rochna, K. Jodzio),  

 

Samoocena i styl przywiązania jako 

predyktory oceny zachowań komunika-

cyjnych własnych oraz partnera (D. Su-

walska-Barancewicz, A. Malina),  

 

Poczucie własnej skuteczności a zacho-

wania zdrowotne i satysfakcja z życia 

studentów dietetyki (G. Nowak, K. 

Pawlas, S. Duda, A. Kulik, D. Nowak).  

 

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych 

artykułów, zarówno o charakterze teore-

tycznym, przeglądowym, jak i raportów z 

badań empirycznych, a także sprawozdań z 

konferencji w obszarze psychologii rozwo-

ju człowieka i recenzji nowych, ważnych 

dla dziedziny publikacji. 

 

Czasopismo można zamówić poprzez stro-

nę internetową Wydawnictwa UJ oraz po-

przez stronę internetową czasopisma. 

Wszystkie numery można zamawiać w 

wersji drukowanej lub elektronicznej. Do-

datkowo, cała zawartość numerów z 

lat 2009-2017 dostępna jest bezpłat-

nie w wersji elektronicznej, na stronie 

internetowej czasopisma (http:/ /

w w w . e j o u r n a l s . e u / P s y c h o l o g i a -

Rozwojowa). Dzięki finansowaniu w 

ramach umowy 553/P-DUN/2017 ze 

środków Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przeznaczonych na działal-

ność upowszechniającą naukę, na bie-

żąco jest udostępniana zawartość nowych nu-

merów czasopisma z lat 2017-2018. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące zama-

wiania pojedynczych artykułów oraz całych 

numerów można znaleźć na stronie inter-

netowej: http://www.ejournals.eu/jak-

zamawiac/. 

 

  Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,  

Sekretarz redakcji 

 

 

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

Po konferencji EARA w Gandawie 

Za nami już najważniejsze wydarzenie dla 

wszystkich członków EARA, czyli organizowa-

na co dwa lata konferencja, będąca doskonałą 

okazją do wymiany informacji o najnowszych 

wynikach badań, a także naukowej dyskusji 

między badaczami z całego świata. W tym 

roku kilkaset osób debatowało pod hasłem 

"Pielęgnowanie wzrostu młodzieży"  

("Nurturing adolescent growth). 

Na konferencji zaprezentowano kilkadziesiąt 

wystąpień, a znamienici goście wygłosili intere-

sujące wykłady. Ponadto, zwłaszcza dla mło-

dych członków EARA zorganizowano szereg 

spotkań z autorytetami – praktykami, wydaw-

cami i badaczami.  

Podczas konferencji wręczono nagrodę za 

najlepszy poster, nagrodę Young Scholar 

Award dla Marlies Maes z Uniwersytetu w 

Leuven, a także nagrodę Lifetime Award – 

otrzymał ją Håkan Stattin z Uniwersytetu 

w Orebro.  

Zaprezentowano również nowe władze Sto-

warzyszenia – prezydentem-elektem został 

Wim Beyers z Uniwersytetu w Gandawie. 

Obszerny raport z konferencji znajdzie 

się w newsletterze Stowarzyszenia, któ-

ry zostanie opublikowany lada dzień. 

Najważniejsze informacje streścimy Państwu 

w kolejnym numerze Biuletynu Psychologii 

Rozwojowej. 

 

Zapowiedzi – Newsletter stowarzy-

szenia EARA 

Lada dzień opublikowany zostanie newsletter 

stowarzyszenia EARA. Znajdzie się w nim 

sprawozdanie z ostatniej konferencji, która 

odbyła się w belgijskiej Gandawie, raport z 

działań stowarzyszenia z ostatniego roku, rela-

cja z poczynań członków SECNet, artykuły 

badaczy będących członkami EARA, a także 

wiele innych interesujących informacji. Zachę-

camy do śledzenia strony: 

www.earaonline.org 

 

 

 

 

Nowe Emerging Scholar Spotlight 

Emerging Scholar Spotlights są to krótkie pre-

zentacje artykułów publikowanych ostatnio 

przez członków SECNet – wraz z głównymi 

wynikami, wnioskami i opisem badań. 

Nowe, listopadowe, Emerging Scholar Spo-

tlight prezentuje artykuł Aniek Wols 

i współpracowników z Radboud University w 

Holandii, opublikowany w Journal of Psychopa-

thology and Behavioral Assessment. Przeprowa-

dzone przez autorki badania dotyczą związ-

ków gier wideo z objawami niepokoju. Warto 

dodać, że artykuł został opublikowany 

w ramach otwartego dostępu. 

Artykuł prezentowany na stronie SECNet w 

październiku został opublikowany przez Jude 

Ball i wsp. z University of Otago w Australii. 

Przedstawia analizę zróżnicowania etnicznego 

w sięganiu po papierosy przez dorastającą 

młodzież i zwraca uwagę, że być może domo-

wa ekspozycja na palenie może być kluczowa 

dla zrozumienia, dlaczego młodzi ludzie zaczy-

nają używać nikotyny. Artykuł został opubliko-

wany w Nicotine & Tobacco Research. 

 

Konferencja EARA 2020 

Ogłoszono miejsce kolejnej konferencji sto-

warzyszenie EARA – jesienią 2020 konferencja 

odbędzie się w słonecznym Porto - zaprasza-

my! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do SECNet! 

Więcej informacji o  stowarzyszeniu znajduje 

się na stronie: 

https://www.earaonline.org/secnet/about/ 

oraz na fanpage’u w portalu Facebook: 

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

 

 

mgr Dominika Karaś, UKSW 

Przedstawiciel Polski w EARA SECNet 

d.karas@uksw.edu.pl 

http://www.earaonline.org
https://www.earaonline.org/secnet/about/
https://www.facebook.com/pg/earasecnet/


 

Numer 17                                                                                                                             Strona 18 

M
ło

d
zi

 w
 n

a
u
c
e
 

E
a
rl

y
 R

e
se

a
rc

h
e
rs

 U
n
io

n
  

E
u
ro

p
e
a
n

 A
ss

o
c
ia

ti
o

n
 o

f 
D

e
ve

lo
p

m
e
n

ta
l 
P

sy
c
h
o

lo
g
y
 

Szkoła Zimowa we Włoszech 

EADP we współpracy z Uniwersytetem 

Florenckim organizują szkolę zimową 

Translating Research Into Practice and 

Policy: the contribution of longitudinal and 

intervention research to promote child and 

adolescent development, która odbędzie 

się w dniach 31.01-2.02.2019 r. Do 

udziału zakwalifikowanych zostanie 20 

młodych naukowców. Czas na wysyła-

nie zgłoszeń mija 30 listopada br.  

Więcej informacji można znaleźć na 

stronie https://www.eadp.info/news/ 

 

 

 

 

 

 

Postdoc w Szwecji 

Trwa nabór wniosków na 2-letni etat 

naukowy, jako tzw. Postdoctoral resear-

cher na Umeå University w Szwecji. Ce-

lem projektu będzie analiza wyników 

badań podłużnych nad uprzedzeniami 

wśród młodzieży. Termin wysyłania 

zgłoszeń mija 22 listopada br.  

Więcej informacji można znaleźć na 

stronie  

https://umu.mynetworkglobal.com/en/

what:job/jobID:234613/?

fbclid=IwAR1RmWn3V49Pu1AhGXIcq

X94SPX9MLjUcWXgSA3uYnxWW19a

PeduZwyg_yk 

 

19th European Conference on 

Developmental Psychology  

Rozpoczął się proces przyjmowania 

zgłoszeń na European Conference on 

Developmental Psychology, która odbę-

dzie się w Atenach w dniach 29.08-

1.09.2019 r. Abstrakty można wysyłać 

do 15 stycznia 2019 r. Szczegółowe 

informacje można śledzić na stronie 

konferencji  

http://www.ecdp2019.gr/  

European Journal of Developmen-

tal Psychology  

Listopadowe wydanie European Journal 

of Developmental Psychology (tom 15, 

nr 6) poświęcone zostało dorobkowi 

Carolyn I. Saarni (1945-2015) - wybitnej 

badaczce amerykańskiej zajmującej się 

rozwojem emocjonalnym u dzieci. Skła-

da się z siedmiu artykułów, w których 

znajdują się opracowania dotyczące 

m.in. o rozwoju kompetencji emocjo-

nalnej, regulacji emocji oraz roli rodzi-

ców w socjalizacji emocji.  

 

Kto i jak może dołączyć do ERU?  

Studenci, doktoranci oraz doktorzy do 

stanowiska adiunkta (assistant professors-

hip) włącznie, którzy zainteresowani są 

badaniami nad szeroko rozumianą psy-

chologią rozwoju człowieka. Do ERU 

można bezpłatnie dołączyć będąc człon-

kiem EADP. 

 

Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje 

zmniejszona opłata członkowska w 

EADP tzw. reduced fee region, która wy-

nosi 70 euro lub 40 euro (studenci). 

Członkostwo ważne jest 2 lata.  

 

Skontaktuj się z nami!  

Zachęcamy do śledzenia działań ERU w 

mediach społecznościowych: profil na 

Facebooku https://www.facebook.com/

EadpERU/ oraz na Twitterze https://

twitter.com/EadpERU 

Jeśli pojawią się jakieś pytania, sugestie 

bądź propozycje współpracy, zaprasza-

my do bezpośredniego kontaktu. 

 

 

dr Ilona Skoczeń, UKSW  

Przedstawiciel Polski ERU EADP  

i.skoczen@uksw.edu.pl 

 

 

http://www.ecdp2019.gr/
https://twitter.com/EadpERU
https://twitter.com/EadpERU
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SYSTEM POTWIERDZANIA JAKOŚCI PRZYGOTOWANIA DO ZAWODU 

 

 

Różnorodność i niejasność ścieżek kształcenia psychologów w ostatnich latach 

oraz trudności z wprowadzeniem w życie Ustawy o Zawodzie Psychologa stwa-

rzają dwa istotne problemy dla naszego środowiska: 

 Utrzymanie wysokich standardów: wykształcenia i wykonywania zawodu 

 Ograniczenie mobilności związanej przede wszystkim z pracą za granicą 

rzetelnie przygotowanym do zawodu psychologom, których dyplomy nie 

są uznawane w niektórych krajach Europy.  

EuroPsy jest systemem potwierdzenia jakości przygotowania do zawodu psy-

chologów w Europie, przygotowanym European Federation of Psycholo-

gists’ Associations (EFPA). Od marca 2018 roku mogą uzyskać go już Pol-

scy psychologowie.  

 

Uruchomiliśmy krótką ścieżkę uzyskiwania certyfikatów dla DO-

ŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW, która jest otwarta do 2020 roku.  

 

Jeśli więc chcesz potwierdzenia jakości przygotowania do zawodu na poziomie 

europejskim wypełnij dokumenty załączone na stronie: http://europsy.info.pl/

sciezka-dla-doswiadczonych-praktykow/ 

 

Ścieżka dla  wchodzących w zawód psychologów wymaga stworzenia możliwo-

ści odbywania rocznej praktyk pod opieką doświadczonego praktyka-opiekuna. 

Koncepcja systemu praktyk jest w trakcie opracowywania: http://

europsy.info.pl/sciezka-dla-wstepujacych-w-zawod-psychologow/ 

 

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM 

Przewodnicząca Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy 

http://europsy.info.pl/sciezka-dla-doswiadczonych-praktykow/
http://europsy.info.pl/sciezka-dla-doswiadczonych-praktykow/
http://europsy.info.pl/sciezka-dla-wstepujacych-w-zawod-psychologow/
http://europsy.info.pl/sciezka-dla-wstepujacych-w-zawod-psychologow/
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Dlaczego warto należeć do  

Stowarzyszenia 

 

 Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko 

psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju 

człowieka. 

 

 Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące 

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

nia praktyczne w obszarze rozwoju człowieka.  W 2019 roku odbędzie się już 

XXVIII 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+. 
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 Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:  

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


