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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Szanowni Państwo ,
Przed nami kolejny Nowy Rok. Życie jak zwykle będzie pełne niespodzianek, nieprzewidzianych zdarzeń. Życzę Państwu znajdywania najlepszych z możliwych form adaptacji w
nowych sytuacjach.
W poprzednim roku wiele zdarzeń naukowych i kulturalnych nawiązywało do Setnej
Rocznicy Niepodległości Polski. Chciałabym zatrzymać się z Państwem przy tej refleksji i
przypomnieć, co zdarzyło się w psychologii rozwoju człowieka po odzyskaniu niepodległości, zwłaszcza w pierwszym okresie, w międzywojniu. Był to okres, w którym poszczególne dyscypliny, w tym także psychologia rozwoju, zyskały wybitnych przedstawicieli. Sprzyjała temu rozbudowa instytutów naukowych i szkolnictwa wyższego. Był to okres pionierskich badań nad rozwojem człowieka z punktu widzenia psychologii, pedagogiki a także
medycyny, antropologii, socjologii. Na polską myśl naukową oddziaływały prace autorów
zagranicznych, co odzwierciedlało się w licznych przekładach ich prac. Z kolei prace polskie zawierające oryginalne badania były często przekładane na inne języki. Największe
osiągnięcia związane były z trzema ośrodkami: Warszawą, Krakowem i Poznaniem,
gdzie uczeni dokonali wielu odkryć i wyjaśnili wiele kwestii.

Janusz Korczak (1878 – 1942)

Helena Redlińdska (1879 – 1954)
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Stefan Baley (1885 – 1952)

W Warszawie naukowe dokonania związane były z
pracami takich autorów jak Janusz Korczak (Henryk
Goldszmit), którego pracami zainteresowany był J.
Piaget i nawet przyjechał zwiedzić prowadzony przez
Korczaka Dom Sierot i poznać stosowane przez niego
nowatorskie metody wychowania. Problemy nauczania
i wychowania, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci mających utrudniony dostęp do edukacji, podejmowała Helena Radlińska. Z kolei Maria Grzegorzewska założyła
Instytut Pedagogiki Specjalnej, prowadziła edukację
nauczycieli dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,
głuchych i niewidomych. Stefan Baley, psycholog, pedagog, lekarz ma zasługi w zakresie przekładów: przełożył Skalę Inteligencji Bineta-Termana, prace E. Claparede’a oraz W.A.White;a. Cenione były jego prace:
Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki
dziecka oraz Psychologa dojrzewania.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Władysław Witwicki (1878 – 1948)

Maria Grzywak-Kaczyńska (1886 – 1979)

Stefan Szuman (1889 – 1972)

Władysław Witwicki, filozof, etyk, tłumacz i komentator dialogów
Platona zapisał się m.in. krytyczną pracą z zakresu metodologii:
Jak nie należy uprawiać psychologii dziecka. Maria GrzywakKaczyńska, psycholog, studiowała u Claparede’a i Piageta w Genewie; znała badania placówek psychologicznych A. Adlera (Wiedeń)
i W. Sterna (Hamburg). Pisała o pracy psychologa szkolnego, o
psychologicznych badaniach testowych dla celów szkolnych. Maria
Librachowa, uczennica J.W. Dawida, studiowała w Brukseli; zgłębiała zagadnienie roli środowiska w rozwoju dziecka.
W Krakowie silny ośrodek badań naukowych nad dzieckiem i dzieciństwem stworzył Stefan Szuman. W okresie międzywojnia prowadził badania nad motoryką małego dziecka, spostrzeganiem,
aktywnością rysunkową, oddziaływaniem sztuki na rozwój. Stosował nowoczesne narzędzia w badaniach obserwacyjnych i eksperymentalnych: aparat fotograficzny i kamerę filmową. Jego prace
ukazywały rozwój poznawczy od pojedynczych wrażeń związanych z danym obiektem poprzez gromadzenie wiadomości o
obiekcie do powstawania jego obrazu w umyśle, możliwego do
wywołania przez znak (Geneza przedmiotu); prezentujące klasyfikację rodzajów myślenia; przedstawiające oryginalną teorię inteligencji (Rozwój myślenia dzieci w wieku szkolnym).
W Poznaniu prace psychologiczne prowadził Stefan Błachowski.
Uprawiał psychologię eksperymentalną. Pisał o wyobrażeniach ejdetycznych (O wyobrażeniach ejdetycznych), kłamstwie.
Prace wymienionych uczonych przyczyniły się do poznania rozwoju, zwłaszcza rozwoju dziecka, w różnych sferach: motorycznej,
poznawczej, emocjonalnej, społeczno-moralnej, osobowości. Dały
podstawy do opracowania właściwej dla badań nad rozwojem metodologii. Zapoczątkowały myślenie o rozwoju psychicznym człowieka jako ważnym obszarze badań.

Stefan Błachowski (1889 – 1962)

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
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Tożsamość osobowa i jej rozwój w naszych czasach

Pamięci Czesława Niemena w 80. rocznicę urodzin

W tym budynku jestem ministrem, a w tamtym prokuratorem generalnym,
czyli tożsamość osobowa i jej rozwój w naszych czasach
Żyjemy w czasach aktywizmu, zewsząd jesteśmy do działania popychani. Nie znaczy to, że w czasach
przeszłych czyny nie liczyły się. Kto zresztą wie, jak to niegdyś bywało, każdy natomiast powie, jak
się rzeczy miały. No właśnie, powie nam, narrację stworzy o tym, co się działo, co się dzieje i będzie
się działo. Słowa służą działaniu. How to do things with words to jest filozofia naszych czasów!
A mamy czasy też w miarę demokratyczne, więc każdy może w zasadzie wystąpić ze swoją narracją,
a właściciele i operatorzy magla epoki globalizacji, czyli tak zwanych mediów społeczności wirtualnych, usłużnie zapraszają do wypowiedzi, licząc przychody z obsługi kultu bożka naszej cywilizacji,
wszędobylskiej technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Zachodnia cywilizacja nasza wytworzyła model rozwoju wciągającego na całej planecie wszystko i
wszystkich, a przygotowującego migracje na inne ciała niebieskie. Na tej glebie niezupełnie ludzkiej,
kultywowanej przez gatunek homo, który bywa sapiens, wyrastają monstra naszych czasów. Nie
tylko szaleją, wdając się w awantury niesamowite na obrazach techno-grozy fabularnej. Ale też przykuwają uwagę naszą robionymi przez profesjonalistów faktami i wiadomościami (!) z bieżących wydarzeń i adresowanymi do własnych odbiorców komentarzami profesjonalistów. Kupuje się konsumentów rzekomej wiedzy o świecie narracjami, które miłe są nie tylko ich upodobaniom, ale też
mają sycić ich ciekawość świata.
Mam przed oczami żałosną postać podwójnego agenta publicznego służby jawnej, w jaką wcielił się
narodowy brat nasz Zbigniew i został wykorzystany przez brata też z naszej nacji Jarosława, przez
co pod znakiem zapytania stanęła integralność osobowa obu i z osobna też każdego. Rozpadł się
Zbigniew na naszych oczach na dwie aktywności jego osoby odległe od siebie tak w czasie jak i w
przestrzeni. To przecież jasne, że jak jest teraz tu, to nie ma go teraz tam. Jak jestem teraz i tu ministrem, to nie jestem teraz i tu prokuratorem. Przyszedł więc J. do ministra, a nie do prokuratora. I
tyle oznajmił z żałośnie stężałą twarzą Z., a był to ból rozpadu tożsamości osobowej w obliczu bezlitosnego pytania Bogu ducha i rozumu winnego dziennikarza.
Czego właściwie pragnął dziennikarz? Pytanie wygląda na retoryczne. Ale czy aby na pewno jest ono
retoryczne? Nie mam takiej pewności z tego powodu, że ta niewątpliwie profesjonalna akcja dziennikarza dzieje się w naszych czasach, a to oznacza, jak wyżej wspomniałem, że chodzi o produkcję
newsa, a nie o dociekanie do prawdy. Nie prawda o wizycie J. u Z. się liczy, ale ten efekt rozpadu
tożsamości malujący się widowiskowo na obliczu Z. Zasłanianie się fałszem nie jest newsem, jak nie
jest nim unikanie prawdy. To się robi, każdy to zna, nieskończoną ilość razy w praktyce życia nowoczesnego dotyka to nas, a fundujemy to bliźnim nie mniej często.
Obeznani z użytkami, jakie robimy z prawdy i fałszu żyjemy na krawędzi przerobienia poznania na
instrument działania, a królujący teraz pragmatyzm rósł w siłę od ponad stu lat, a teraz dostarcza
nam uspokojenia, że wszystko jest w porządku, bowiem poznanie ma służyć działaniu! Efekty działania się liczą, a zatem wszystko to ma wartość, co jest środkiem do ich osiągnięcia. Jeśli prawda jest
potrzebna, to trzeba jej użyć, a jeśli fałsz, to też efekt działania przez posłużenie się fałszem można
osiągnąć i nie ma żadnego dobrego powodu, aby tego nie uczynić, póki to działa. Dziwny jest ten
świat…
Adam Niemczyński

Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka
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www.psprc.edu.pl

Tegoroczne Śródroczne Seminarium Naukowe
Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
PRZEGLĄD AKTUALNYCH ZAGADNIEŃ ROZWOJU W PSYCHOLOGII BIEGU ŻYCIA
odbędzie się 26-27 lutego 2019 r. w
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Naukowe referaty zaprezentują:

dr Monika Szczygieł - Lęk rodziców i nauczycieli przed matematyką
a poziom osiągnięć matematycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

dr Joanna Fryt - Ryzyko, wrażliwość na nagrody i kontrola poznawcza w adolescencji. Testowanie modelu dualnego.

dr Joanna Kossewska - Wiedza profesjonalistów na temat autyzmu.

dr Agnieszka Lasota – Empatia i wdzięczność a poczucie dobrostanu
i sensu życia.

dr Karolina Pietras i dr Joanna Ganczarek - Percepcja niespójności
w sztuce współczesnej.
W kolejnym numerze Biuletynu przedstawimy merytoryczną relację z tego wydarzenia
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Uśmiech noworodka

Co nowego w nauce:

Numer 18

Niewiele osób potrafi oprzeć się uśmiechaniu się do noworodka. Jednak wielu badaczy
twierdziło, że uśmiech neonatologiczny to raczej odruch, niż rzeczywisty wyraz radości i szczęścia. Tymczasem… nawet podręczniki traktują uśmiech neonatologiczny
raczej jako odruch, niż rzeczywisty wyraz radości i szczęścia. Emese Nagy
z University of Dundee pyta: Ale czy tak naprawdę jest?
Jeszcze w drugiej połowie XX wieku naukowcy zakładali, że noworodki mają ograniczoną zdolność odczuwania i wyrażania emocji oraz, że nie mają wystarczającego doświadczenia społecznego, aby wchodzić w interakcje z opiekunami. Badanie z 1959
roku, w którym zdefiniowano „uśmiech społeczny” jako poszukiwanie kontaktu wzrokowego przed uśmiechem, wykazało, że żadne z 400 dzieci nie uśmiechnęło się w ten sposób w pierwszym tygodniu życia i tylko 11% uśmiechnęło się tak w
ciągu pierwszych dwóch tygodni. W ciągu pierwszych trzech tygodni życia „uśmiech
społeczny” pojawił się u 60%, a w ciągu miesiąca prawie wszystkie badane dzieci potrafiły w ten sposób reagować.

Zaangażowanie, zauważenie nieruchomej twarzy i stres (Dr Nagy, zdjęcie pobrane 12.02.2019
ze strony https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/newborn-babies-socialstill-face-reengage-gaze-aversion-learning-with-experience-a7876316.html)

Jednak w ciągu ostatnich 50 lat gromadzono dane sugerujące, że noworodki są wystarczająco kompetentne, aby aktywnie regulować własne stany. Na przykład mogą zasnąć,
aby odciąć się od bodźców nadmiernie rozpraszających ich uwagę, albo zacząć płakać,
gdy potrzebują większej interakcji i stymulacji oraz, że już w ciągu pierwszych 36 godzin życia mogą naśladować uśmiech. Wprawdzie wielu badaczy wciąż uważa, że u
noworodków uśmiech najczęściej pojawia się podczas snu i nie ma nic wspólnego z
uśmiechem społecznym
Prowadząc swoje badania Nagy wraz ze współpracownikami poprosili 957 rodziców o
obserwację i zapisanie momentu zaobserwowania uśmiechów u swoich dzieci. Średnio „uśmiechy społeczne” odnotowywali oni po czterech tygodniach życia
dziecka. I kiedy naukowcy zaczęli prowadzić obserwacje, większość ich wyników w
zasadzie nie różniła się od obserwacji poczynionych przez rodziców. Jednak zaobserwowano również, że noworodki uśmiechają się rzadko, co najwyżej raz na cztery minuty w pierwszej dobie życia, ale badacze zadali sobie pytanie, co te uśmiechy oznaczają?

Strona 6
Uśmiechy „prawdziwe” (nazywane też „uśmiechami Duchenne’a”) obejmują nie tylko
główny mięsień, który pociąga usta na bok i do góry, ale także obejmuje mięśnie wokół
oczu. Wielu badaczy opisując uśmiech noworodka skupiało swoją uwagę głównie na okolicy ust. Jednak analiza mikroekspresji ruchów twarzy pokazała, że już w pierwszym dniu
życia uśmiechowi okolicy ust towarzyszyły ruchy policzków i oczu. Ponadto stwierdzono,
że w fazie aktywności a nie snu, jak dotychczas sądzono, noworodki uśmiechają się dwa
razy częściej. Co więcej, zanim uśmiechną się do opiekuna, zaczynają poruszać policzkami i
brwiami, jakby skupiając swoją uwagę na twarzy opiekuna. Zatem Nagy uważa, że można
przyjąć, iż jest to forma uśmiechu interakcyjnego. Jednocześnie dziecko nabywa
wiedzę o znaczeniu uśmiechu, tj. gdy noworodek układa usta w uśmiech natychmiast otrzymuje informację zwrotną w postaci uśmiechu matki. I jednocześnie takiej informacji nie dostaje, gdy płacze.

Uśmiech noworodka

Co nowego w nauce:
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W rezultacie, zdaniem Nagy, dziecko szybko nabywa zdolność do regulowania zachowaniem matki (rodziców). Jeśli utrzymuje kontakt wzrokowy, mruga i uśmiecha
się, prawdopodobnie sprowokuje uśmiech. Tym bardziej, że jak zaobserwowano
80% czasu aktywności poza snem, szczególnie matki, poświęcają na przypatrywanie
się nowo narodzonemu dziecku. W jednym z badań zmierzono aktywność
mózgu matek za pomocą skanera fMRI. Kiedy matka obserwowała własne dziecko i „wyłapywała” jego uśmiech, rejestrowano wzmocnioną
aktywność w obszarach mózgu zaangażowanych w przetwarzanie emocji (układu migdałowatego i limbicznego oraz przedniej części kory zakrętu obręczy, stanowiącej część tzw. układu nagrody).

Dr Nagy z noworodkiem (sytuacja eksperymentalna, pobrane 12.02.2019 z https://
www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/newborn-babies-social-still
-face-reengage-gaze-aversion-learning-with-experience-a7876316.html)
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Zespół kierowany przez Nagy przeprowadził też serię eksperymentów z wykorzystaniem sytuacji tzw. „martwej twarzy” (zamarłej twarzy). Niektóre z badanych dzieci miały zaledwie dwie godziny od chwili narodzin. Dzieci były najpierw stymulowane przez trzy minuty
twarzą aktywną, następnie eksperymentator nadawał swojej twarzy wygląd nieruchomej maski, jakby „zamarł w środku rozmowy” i trwało to kolejne trzy minuty, po czym ponownie
angażował się w rozmowę z noworodkiem aktywnie wykorzystując mimikę.
W przypadku starszych niemowląt efekt takiego „naruszenia komunikacji” został już wielokrotnie opisany, jako przeżycie w wyniku którego niemowlęta odwracają wzrok,
mniej się uśmiechają i zaczynają płakać, gdy widzą „maskowata twarz”. Wykazują
ponadto „efekt przeniesienia”, to znaczy, że nawet gdy eksperymentator ponownie używa mimiki w sposób ekspresyjny, dziecko nadal odwraca wzrok i zazwyczaj przez pewien czas nie wykazuje chęci do nawiązania ponownej interakcji.

Uśmiech noworodka
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Noworodek naśladuje badacza podczas eksperymentów - Emese Nagy (zdjęcie pobrane 12.02.2019 z
https://theconversation.com/is-newborn-smiling-really-just-a-reflex-research-is-challenging-thetextbooks-105220)

Uśmiech noworodka

Co nowego w nauce:

Numer 18

Strona 8

Tymczasem zespół Nagy ustalił, że nawet noworodki, które nie mają doświadczeń w komunikacji
„twarzą w twarz”, demonstrują zdecydowaną reakcję na sytuację „naruszenia komunikacji”, przestają
patrzeć na eksperymentatora, w ich zachowaniu
uwidacznia się niepokój i zaczynają płakać. Ich reakcje zazwyczaj utrzymywały się też dłużej niż sama
sytuacja „zakłóconej komunikacji”. Jak konkluduje
Nagy, reakcje noworodków były niemal identyczne,
jak reakcje starszych niemowląt, które miały już za
sobą wielomiesięczne doświadczenia w społecznych interakcjach. Co ważne, reakcje noworodków na nieznane wydarzenie (nagłą zmianę) nie były przypadkowe lub jednorazowe.
Badane noworodki wykazywały ten sam wzorzec zachowania: odwracanie wzroku, płacz
podczas kolejnych powtórzeń sytuacji eksperymentalnej.
Zdaniem badaczy kontrolowanie przez noworodki własnych stanów i aktywności, w zależności od siły lub rodzaju bodźców polega na zdolności wyłączania się. Jak wyjaśniają, niechęć do patrzenia w oczy jest jednym z silniejszych zachowań interpersonalnych, zwłaszcza
u noworodków, których repertuar zachowań jest ograniczony. Podczas nadmiernej stymulacji noworodki wykorzystują awersję wzrokową w celu obniżenia akcji serca i poradzenia
sobie ze stresem. Tym samym właśnie zachowania wzrokowe powinny stanowić jedno z najważniejszych źródeł informacji, odzwierciedlających wysiłek samoregulacyjny i adaptacyjny noworodków i niemowląt. Tymczasem codzienne interakcje są
pełne błędów i prób późniejszej ich naprawy. Zdaniem Nagy do 70% czasu w interakcji
matka – dziecko to „stan niedopasowania, naruszający wzajemne oczekiwania”.

Na podstawie: www.theconversation.com,
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/newborn-babies-social-still-facereengage-gaze-aversion-learning-with-experience-a7876316.html, https://theconversation.com/isnewborn-smiling-really-just-a-reflex-research-is-challenging-the-textbooks-105220

Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS

Dla praktyków:
POKONAĆ PROKRASTYNACJĘ
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Zakończone zostały prace związane z realizacją grantu (nr 6 / 2017 z dnia 21 lipca
2017), realizowanego w ramach projektu Mikro innowacje – Makro korzyści, koordynowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju i Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ze środków Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie
4.1), Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Rozwoju.
Kierownikiem grantu była dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS, kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej w Instytucie Psychologii,
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Celem grantu
POKONAĆ PROKRASTYNACJĘ – ZDOBYĆ ATRAKCYJNĄ PRACĘ.
Skuteczne wkraczanie na rynek pracy
było opracowanie kompleksowego narzędzia, w skład którego wchodzą: podręcznik,
moduł szkoleniowy oraz gra elektroniczna. Gra i podręcznik stanowią bazę dla modułu
szkoleniowego. Razem zaś tworzą innowacyjny pakiet, umożliwiający edukowanie młodzieży licealnej i studenckiej w zakresie aktywnego i skutecznego
wkraczania na rynek pracy i podejmowanie działań prewencyjnych wobec
tendencji do prokrastynowania, oznaczającego nieuzasadnione
„przekładanie na potem” wykonywania różnych zadań lub podejmowania
decyzji, co ma negatywny zazwyczaj wpływ na planowanie i przebieg kariery
zawodowej. Jak dotąd na rynku polskim brak jest tak kompleksowych narzędzi, które
mogłyby być stosowane w celu przeciwdziałania prokrastynacji, a jednocześnie wspierałyby aktywizację osób wkraczających na rynek pracy. Produkt powinien przyczynić się
do upowszechnienia świadomości problemu i podejmowania formalnych oraz pozaformalnych działań prewencyjnych i stymulujących.
Gra może znaleźć zastosowanie przy:

ocenie podatności na zwlekanie;

ocenie, jakiego rodzaju bodźce szczególnie skłaniają do odkładania,

planowaniu kariery zawodowej,

rozmowach w sprawie przygotowywania się do poszukiwania pracy i
uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej,

ocenie organizacji pracy,

indywidualnym coachingu,

urozmaicaniu zajęć dydaktycznych, przewidzianych w programie nauczania,

analizie problemów psychologicznych odnoszących się do aktywnego wchodzenia na rynek pracy
Gra oparta jest na scenariuszu odnoszącym się do sytuacji funkcjonowania wirtualnej
firmy SINGULARITY, zajmującej się sprzedażą i designem czasoprzestrzeni. W ofercie
firmy znajdują się produkty i usługi, umożliwiające realizację ważnych zadań, mimo szybko upływającego czasu. Są to na przykład: wydłużanie czasu, jego spowalnianie a także
design przestrzeni. Od nowych pracowników firma oczekuje sprawnego działania, zgodnie z mottem: Zegar może się zatrzymać, czas – nigdy (przysłowie łużyckie).
WKRÓTCE DO POBRANIA BĘDZIE DARMOWA APLIKACJA GRY
WRAZ Z PODRĘCZNIKIEM I SCENARIUSZEM MODUŁU SZKOLENIOWEGO!
Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS
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XXVIII Konferencja Psychologii Rozwojowej
Olsztyn13—15 czerwca 2019 roku
Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność

Rejestracja przedłużona do 1 marca

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi

http://okpr.psprc.edu.pl/

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
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I Ogólnopolska Konferencja
Parentologiczna,
Instytut Psychologii UAM
w Poznaniu
15-16 maja 2019r.

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi

Rodzicielstwo w ujęciu
interdyscyplinarnym
Rodzicielstwo jest takim aspektem funkcjonowania człowieka, które opisywane i wyjaśniane jest w różnych dyscyplinach naukowych. Warto przyglądać się tym perspektywom i budować wiedzę użyteczną dla dorosłych i ich podopiecznych, a także profesjonalistów pracujących w tym obszarze. Konferencja stanowi okazję do wymiany myśli i
wyników badań, ale także pytań dotyczących
rodzicielstwa. Chcemy podjąć próbę ich
integracji, popr zez wsp ółtw orz enie interdyscyplinarnego kierunku badań
nad rodzicielstwem, który nazywamy (przy
braku polskiego określenia) parentologią.
Data konferencji nie jest przypadkowa. 15
maja ustanowiony jest Międzynarodowym
Dniem Rodziny.
Tematyka konferencji obejmuje szeroko
rozumianą problematykę macierzyństwa i
ojcostwa
Więcej
na:
http://parentkonferencja.home.amu.edu.pl/

XI Interdyscyplinarna Konferencja
Naukowa TYGIEL 2019

Interdyscyplinarność kluczem
do rozwoju
23-24 marca 2019 r.,
Politechnika
Lubelska
Konferencja TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce. Wydarzenie to może pochwalić się ponad 10letnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego
środowiska naukowego – wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała
podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, jak i realizacji pozostałych aktywności. Celem Konferencji jest wymiana
wiedzy i doświadczeń między uczestnikami,
a także nawiązania kontaktów w celu późniejszej współpracy w interdyscyplinarnych
zespołach
badawczych.
Konferencja TYGIEL jest ceniona dzięki
możliwości przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, a w konsekwencji do nawiązania
współpracy pomiędzy osobami podejmującymi się rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystującymi inne narzędzia i
bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki. Wiele razy otrzymaliśmy sygnały,
że „przypadkowe” spotkanie na Konferencji TYGIEL, pozornie niezwiązanych naukowo osób, zaowocowało dalszą współpracą
badawczą.
Więcej na: http://www.konferencjatygiel.pl/?utm_source=bzm20.02
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II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy
Psychologicznej
4-5 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy
WYKŁAD INAUGURACYJNY WYGŁOSI
Prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

Zaproszenia i zapowiedzi

Co nowego w nauce:

WYKŁADY PLENARNE WYGŁOSZĄ
Prof. dr hab. Mariola Bidzan, UG
Prof. dr hab. Alina Borkowska, UMK
Prof. dr hab. Stanisława Steuden, KUL
Prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska
DYSKUSJĘ PANELOWĄ POPROWADZI
Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, UJ, konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej
OBSZARY TEMATYCZNE
diagnoza kliniczna

w psychologii klinicznej dorosłego

w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w neuropsychologii

w psychologii chorego somatycznie

Więcej na: www.kadp.edu.pl

Ogólnopolska Konferencja
Naukowa
Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa
Rzeszów, 23-24 maja 2019 r.
Przemiany społeczne, kulturowe i gospodarcze zachodzące w ostatnich kilkudziesięciu
latach w społeczeństwach zachodnich, również w Polsce, wprowadziły tę problematykę
do dyskursu publicznego. Płeć człowieka
stała się jedną z ważniejszych kategorii społecznych skupiając na sobie zainteresowanie
naukowców oraz polityków i ideologów,
często prowadząc do gorących sporów. Z
wielką siłą odżyło fundamentalne pytanie o
to czym różni się kobieta od mężczyzny?,
ale też pojawiło się będące jego rewersem
pytanie o to w czym kobiety i mężczyźni są
do siebie podobni?
Pytania te, z jednej strony są wyrazem ludzkiej poznawczej ciekawości, potrzeby zrozumienia otaczającej rzeczywistości, ale z drugiej przejawem niepokoju osób mających
poczucie, że został zachwiany jakiś istotny
porządek dotychczasowego świata. Co niezwykle istotne, odpowiedzi, które padają
obecnie i zapewne jeszcze będą pojawiać się
w przyszłości, mają także wymiar praktyczny, np. kształtując politykę społeczną. Celem
konferencji będzie próba odpowiedzi na te
dwa ważkie pytania z pozycji nauki, a w
szczególności psychologii.
Dyskusje i eksploracje w zakresie problematyki kobiet i mężczyzn zamierzamy prowadzić wokół ośmiu obszarów tematycznych.
Więcej na: www.ur.edu.pl/kim
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Zaproszenia i zapowiedzi

Co nowego w nauce:

XI Krakowska Konferencja Kognitywistyczna - Uwaga i Pamięć
Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ 11-12 maja w Krakowie.
Ogłosiliśmy dwóch gości specjalnych nadchodzącej edycji!
Swój wykład “Semantic incongruity attracts attention at a pre-conscious level: The effects on objects detection, identification and memory." wygłosi
prof. Juan Lupiáñez z Uniwersytetu w Granadzie. Jego działalność naukowa skupia się na aspektach neuronauki poznawczej, w szczególności uwagi i jej powiązań z innymi procesami jak emocje, uczenie się, pamięć, przetwarzanie przestrzenne i świadomość.
Drugim gościem będzie prof. Robert H. J. van der Lubbe z Uniwersytetu w
Twente (Holandia) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej
pracy naukowej skupia się na psychofizyce, psychofizjologii i psychologii poznawczej. Na
naszej konferencji wygłosi wykład na temat elektrofizjologicznych makerków
uwagi przestrzennej (“Electrophysiological markers of spatial attention”).
Co więcej, ze względu na ogromną popularność warsztatów podczas poprzednich edycji, zdecydowaliśmy zorganizować je ponownie. Udział w nich będą mogli wziąć zarówno bierni jak i czynni uczestnicy. W tym roku będą mieli Państwo okazję do zapoznania
się z analizą statystyczną w R. Warsztaty dla początkujących poprowadzi Dominika
Drążyk, po wprowadzeniu każdy będzie mógł pod jej czujnym okiem samodzielnie dokonać prostej analizy statystycznej. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników warsztaty przygotuje Simon del Pin.
Trzecie warsztaty stworzą możliwość do zapoznania się z językiem LaTeX używanym
np. do formatowania abstraktów i artykułów naukowych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage’a, gdzie znajdą Państwo najnowsze informacje i więcej szczegółow: https://www.facebook.com/
cracowcognitivescienceconference/, a także zachęcamy do dołączenia do naszego wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/2325854307694766/.
Wszystkie ważne informacje znajdziecie na http://ccsc.edu.pl

* * * * * *
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Warto przeczytać

Harry Collins (2018). Czy wszyscy jesteśmy ekspertami? Warszawa: PWN.
Zachęcam do przeczytania niewielkiej, ale pełnej przemyśleń, książki
Harrego Collinsa, Czy wszyscy jesteśmy ekspertami? Autor jest profesorem socjologii w Cardiff University. Prowadzi studia z zakresu natury
wiedzy naukowej i jej rozwoju, W polecanej książce rozważa zagadnienie miejsca ekspertów naukowych w życiu publicznym. Zauważa,
że od połowy XX wieku nauka spadała z piedestału, który kiedyś zajmowała, a stosunek poszczególnych osób do nauki uległ w tym czasie
wyraźnej zmianie. Przeciętny człowiek nie jest już onieśmielony w zetknięciu z nauką, a naukowcy nie są już tak odlegli i otoczeni sławą.
Istotną rolę w tej sprawie odegrała telewizja, która wprowadziła naukę wraz z telewizorem do salonu. Ponadto w Internecie każdy może
uczestniczyć w dyskusji na każdy temat; tu doświadczenie przeciętnego człowieka jest równoważne z badaniami nagrodzonymi Nagrodą Nobla. Autor wyróżnia ekspertów dysponujących ułomną wiedzą ekspercką (default expertise), czyli taką, którą się czuje,
przy jednoczesnym założeniu, że nie istnieją żadni prawdziwi eksperci. Ponadto wyodrębnia
trzy rodzaje wiedzy eksperckiej. Każdy posiada powszechną wiedzę ekspercką, która cechuje
społeczeństwo w którym się żyje (np.: wiedza z zakresu czytania, pisania, korzystania z Internetu). Specjalistyczna wiedza ekspercka związana jest zwykle z wykonywanym zawodem. Ponadto można mówić o przeobrażonej wiedzy eksperckiej w postaci metaekspertyz. Przeciętni
obywatele występują w relacji z widzą ekspercką w roli sceptyków lub demaskatorów.
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

********
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Warto wziąć udział: propozycje
aktywności międzynarodowej

4th Lancaster International
Conference on Infant and
Early Child Development
(LCICD 2019)
After three highly successful LCICDs in the
past three years with attendees from over
20 countries, we are now inviting abstract
submissions for the 4th LCICD in Lancaster, UK. The conference is single-track,
with high visibility poster sessions in their
own designated time slots and enabling
lively interactions between all attendees,
from early-career PhD students to senior
researchers.
Keynote speakers:

Kim Plunkett, University of
Oxford, UK

Victoria Southgate, University of
Copenhagen, Denmark

Catherine Tamis-LeMonda, New
York University, US
Abstracts should be no more than 300
words (excluding references) with an
optional additional page for figures and graphs. We invite abstract submissions from
all areas of infant and early child development (age range: pre-natal - 4 years).
Full details on http://wp.lancs.ac.uk/lcicd/ .
The conference will focus on research in
infant and early child development
and reflect the breadth of methods
used in this field (e.g., eye tracking and
pupil dilation, EEG/ERP, fNIRS, computational modelling, physiological measures, foetal imaging).
We aim to bring together scientists engaged in cutting edge research and PhD students who are starting their scientific career, as well as to provide an opportunity for
training of PhD students and junior researchers.

Możliwość wzięcia udziału w darmowej serii warsztatów, a zaczynającej się od przeglądu jakościowych metod
badania psychologicznego.

Qualitative Research Methods and
Ethics: Understanding Lived Experience
https://register.gotowebinar.com/
register/5709200229803335939

Warsztaty pracy zespoowej dla
studentów—materiały on-line
If you'd like your students to gain more
from their experiences of working in groups, do take a look at our new online resource that fosters valuable teamwork skills in students.
Working in Groups is an online course designed to help learners work more effectively in diverse groups and teams (e.g. handle
different working patterns and communication preferences). Developed with and for
students, it explores four core components
of team communication and related intercultural factors. Each component includes:
mini case studies

interactive tasks designed around authentic examples of student
teamwork

video clips of students' reflections

a section on research perspectives
A key feature is reflection, because reflection helps turn an experience into learning.


For more information and a demo, please
visit our: https://warwick.ac.uk/fac/
cross_fac/globalpeople2/he_institutions/
gpatuni/
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Czasopismo Psychologia Rozwojowa

Publikacje

Numer 18
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.

Poczucie kontroli w okresie wczesnej
adolescencji wśród uczniów na różnych
etapach edukacji (S. Filipiak, B. Łubianka),

Osobowość jako mediator między strategiami reprodukcyjnymi związanymi z
historią życia a światopoglądem. Moderacyjna rola płci (A. Łukasik, D. Borawski,
A. Wołpiuk-Ochocińska);

Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania pojedynczych artykułów oraz całych
numerów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ejournals.eu/jakzamawiac/.

Spostrzegane wsparcie społeczne a dobrostan psychiczny u młodzieży wychowującej się i niewychowującej się w domu dziecka. Przekonanie o zmienności
cech jako możliwy mediator zależności
(M. Maruszczak, E. Brygoła),

Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,
Sekretarz redakcji

Butler's anthropology and the gender
project of “new social pedagogy” (A.
Margasiński).

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych
artykułów, zarówno o charakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i raportów z
badań empirycznych, a także sprawozdań z
Warto podkreślić ciągły rozwój czasopi- konferencji w obszarze psychologii rozwosma, którego wyrazem jest między innymi ju człowieka i recenzji nowych, ważnych
wciąż poszerzana indeksacja w bazach da- dla dziedziny publikacji.
nych, uwzględnienie czasopisma na liście
ERIH+, a także rosnąca ocena czasopi- Czasopismo można zamówić poprzez strosma w ewaluacji ministerialnej; w ro- nę internetową Wydawnictwa UJ oraz poku 2015 czasopismo w ewaluacji przez stronę internetową czasopisma.
MNiSW uzyskało 13 punktów.
Wszystkie numery można zamawiać w
wersji drukowanej lub elektronicznej. DoW najbliższym, trzecim numerze czasopisma datkowo, cała zawartość numerów z
ukażą się następujące artykuły:
lat 2009-2018 dostępna jest bezpłatnie w wersji elektronicznej, na stronie
Szczęśliwe życie w okresie późnej doro- internetowej czasopisma ( http://
słości. Znaczenie motywu indywidualne- 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 go (I. Sikorska, N. Lipp, K. Stadtmueller, J. Rozwojowa). Otwarcie dostępu do pełnych
Mostowik);
tekstów artykułów z lat 2017-2018 było
możliwe dzięki finansowaniu w ramach
Zdolność do bliskości i opiekowania się umowy 553/P-DUN/2017 ze środków
sobą w wyjaśnianiu pośredniej autode- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższestrukcyjności (A. Suchańska, A. Pilarska, J. go przeznaczonych na działalność
Brzeg);
upowszechniającą naukę.

Student and Early Career Network of
European Association for Research on Adolescence (SECNet)

Młodzi w nauce:
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JoA zaprasza do nadsyłania abstrak- spie Peloponeskim, a wśród wykładowtów po EARA w Gandawie
ców pojawią się specjaliści w dziedzinie,
m.in.: Rob Crosnoe, Linda Juang, Tina
Redaktorzy gościnni (I. Schoon, F. Motti- Malti, Katariina Salmela-Aro, Michiel WeStefanidi, W. Beyers) zapraszają uczestni- stenberg oraz Ellen Hamaker. Organizatoków ostatniej konferencji EARA do prze- rzy pokrywają koszty pobytu oraz posiłsyłania rozszerzonych abstraktów do nu- ków.
meru specjalnego Journal of Adolescence, Do udziału zaproszeni są doktoranci, któktóry ma dotyczyć prężności psychicznej rzy: (1) są członkami EARA, EADP lub
w okresie dorastania. Uwaga! Termin SRA (zapraszamy do zapisów – to nie
nadsyłania zgłoszeń mija już niedługo, bo jest trudne, a korzyści jest bardzo wiele!);
15 marca 2019.
oraz (2) posiadają lub są w trakcie realizacji planu badawczego związanego z przy-

Emerging Scholar Spotlight
Emerging Scholar Spotlights są to krótkie
prezentacje artykułów publikowanych
ostatnio przez członków SECNet. Lutowe
wydanie prezentuje artykuł Niny Palmeroni i wsp. z KU Louven w Belgii opublikowany w Emerging Adulthood. Artykuł dotyczy zaburzeń tożsamości w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Najsilniejszy związek z zaburzeniami tożsamości u
20-latków miała eksploracja wszerz oraz
podejmowanie zobowiązań.

gotowaniem swojej pracy doktorskiej.
Termin nadsyłania aplikacji to 1 maja 2019. Z nadesłanych aplikacji wyłonionych zostanie tylko 24 wybrańców. Gorąco zachęcamy do szlifowania swoich CV
oraz ubiegania się u swoich promotorów
o listy rekomendacyjne!
Więcej szczegółów pod adresem:
www.earaonline.org/summer-schools i na
następnej stronie.
Na zachętę: panorama Zatoki Meseńskiej :-)

Zaproszenie na szkołę letnią
Zapraszamy do SECNet!
W dniach 26-29 sierpnia, tuż przed XIX Więcej informacji o stowarzyszeniu znajEuropejską Konferencją Psychologii Roz- duje się na stronie: www.earaonline.org
wojowej, odbędzie się szkoła letnia oraz na Facebook'u: @earayoungscholars
współorganizowana przez EARA, EADP
mgr Maria M. Kwiatkowska
oraz SRA. Tematem przewodnim będą
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warbadania nad adolescencją. Miejscem szkoszawie
lenia młodych adeptów psychologii będzie
Przedstawiciel Polski w EARA SECNet
Kalamata, greckie miasteczko na Półwymaria.kwiatkowska@uksw.edu.pl

Student and Early Career Network of
European Association for Research on Adolescence (SECNet)
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maria.kwiatkowska@uksw.edu.pl
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uczestnictwa w konferencji. Czas na wysyłaEADP, we współpracy z Uniwersytetem Flo- nie zgłoszeń mija 28 kwietnia br. Szczegółorenckim, zorganizował pierwszą edycję szko- we informacje można śledzić na stronie konły zimowej o tematyce "Translating Research ferencji http://www.ecdp2019.gr/
Into Practice and Policy: the contribution of
longitudinal and intervention research to European Journal of Developmental
promote child and adolescent development"
Psychology
w dniach 31.01.-2.02.2019. W wydarzeniu Marcowe wydanie European Journal of
udział wzięło 22 młodych naukowców z Por- Developmental Psychology (tom 16, nr 2)
tugali, Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, składa się z 9 artykułów, w których znajduje
Litwy, Chorwacji, Turcji, Holandii, Finlandii i się 6 opracowań tematycznych dotyczących:
Belgii.
rozwoju pamięci prospektywnej u przedszkolaków, międzykulturowych różnic w
ocenie temperamentu dzieci (na podstawie
danych od ojców amerykańskich i holenderskich), różnic międzypłciowych w zakresie
zachowań eksternalizacyjnych, roli sportu,
obrazu siebie i depresji u adolescentów, stereotypowych preferencji dotyczących płci; a
Fot. Uczestnicy szkoły zimowej we Florencji
także 3 opracowania psychometryczne w
Postdoc we Włoszech
dziale
Trwa nabór wniosków na roczny postdoc na
Kto i jak może dołączyć do ERU?
Uniwersytecie Florenckim, w ramach projek- Studenci, doktoranci oraz doktorzy do statu „New methodological approaches for the nowiska adiunkta (assistant professorship)
evaluation of evidence-based interventions
włącznie, którzy zainteresowani są badaniami
to prevent and combat bullying and cybernad szeroko rozumianą psychologią rozwoju
bullying”. Termin wysyłania zgłoszeń mija 8
człowieka. Do ERU można bezpłatnie dołąmarca br. Więcej informacji można znaleźć czyć będąc członkiem EADP.
na stronie https://titulus.unifi.it/albo/viewer? Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje
view=files%2F003059166-UNFICLEzmniejszona opłata członkowska w EADP
1e350692-3f25-4922-a521-244aa1fb435dtzw. reduced fee region, która wynosi 70
000.pdf
euro lub 40 euro (studenci). Członkostwo
Travel Grants na udział w 19th Euro- ważne jest 2 lata.
pean Conference on Developmental
Skontaktuj się z nami!
Psychology
Zachęcamy do śledzenia działań ERU w meZakończył się proces przyjmowania zgłoszeń diach społecznościowych: profil na Faceboona 19th European Conference on Deve- ku https://www.facebook.com/EadpERU/
lopmental Psychology, która odbędzie się w oraz na Twitterze https://twitter.com/
Atenach w dniach 29.08.-1.09.2019 r. Decy- EadpERU
zje odnośnie akceptacji zgłoszeń zostaną Jeśli pojawią się jakieś pytania, sugestie bądź
przesłane do 1 kwietnia br. Młodzi naukowcy propozycje współpracy, zapraszamy do bez(max do 4 lat po uzyskaniu stopnia nauko- pośredniego kontaktu.
wego doktora), którzy są członkami EADP, i
dr Ilona Skoczeń, UKSW
Przedstawiciel Polski ERU EADP
których wystąpienie zostało zaakceptowane,
i.skoczen@uksw.edu.pl
mogą ubiegać się o travel grant w wysokości
€250, na częściowe pokrycie kosztów
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Fundacja „Żyć z Autyzmem”
28.11.2018 powołana została w Lublinie Fundacja „Żyć z Autyzmem”, której celem jest:
niesienie wszechstronnej pomocy osobom dorosłym ze spektrum autyzmu (ASD) i ich
rodzinom, zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i terapeutycznych adekwatnie
do ich indywidualnych potrzeb.

upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń autystycznych i pokrewnych.

organizowanie i promowanie działalności charytatywnej i dobroczynnej na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i pokrewnymi.
Cele realizowane będą przez utworzenie i prowadzenie ośrodka w postaci domu (lub mieszkań)
zapewniającego odpowiednią opiekę, możliwość stałego pobytu lub pobytu dziennego, a także
organizowanie lub ułatwianie pracy, edukacji, terapii lub rehabilitacji dorosłym osobom z ASD.
Prezesem Fundacji „Żyć z Autyzmem” została dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS, Wiceprezesem – Halina Barbara Siekierzyńska, Członek Zarządu – Marcin Strzałkowski. Rada Fundacji: Stanisław Sowiński, Marcin Kęcik, Agnieszka Kleczkowska


Głos środowiska

Ustawa o zawodzie psychologa!
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Psychologowie!
Po wielu latach oczekiwania jest szansa na nową Ustawę o zawodzie psychologa!
W listopadzie 2018 roku w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapadła decyzja
o wznowieniu prac nad nową Ustawą, która ma zastąpić tą aktualnie obowiązującą (z 8 czerwca 2001
roku), która nie funkcjonuje w praktyce. Ogólnopolski Zawiązek Zawodowy Psychologów (OZZP), jako
strona zaproszona przez Ministerstwo do konsultacji społecznych, opracował ankietę, w której pyta
środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby związane z treścią nowej Ustawy. Chcemy Państwa gorąco zachęcić do wypełnienia tej bardzo ważnej ankiety! Będzie ona dotyczyła kształtu naszej
nowej ustawy o zawodzie psychologa. Bardzo ważne jest, aby ankietę wypełniło jak najwięcej psychologów w całej Polsce. Od niej bowiem będzie zależało jak będzie wyglądała nasza zawodowa rzeczywistość. Mamy szansę aby ją wspólnie ukształtować!
Anonimowa ankieta on - line skierowana jest do wszystkich psychologów bez względu na specjalność i
to czy aktualnie są aktywni zawodowo czy nie. Każdy psycholog może w niej wziąć udział i wyrazić
swoje zdanie - niezależnie od poglądów, znajdzie możliwość wypowiedzenia się. Raport z badań trafi,
za pośrednictwem OZZP, do MRPiPS jako opinia wyrażona w ramach konsultacji społecznych, będzie
także publikowany na stronie OZZP oraz w mediach społecznościowych. Prosimy o udostępnianie linka
do tej ankiety wraz z treścią niniejszego maila wszystkim znanym Państwu psychologom, aby dotarła
ona do jak najszerszej rzeszy psychologów. Warto udostępniać ją we wszystkich grupach w mediach
społecznościowych, w których członkami mogą być psychologowie. Prosimy też o przekazywanie tej informacji psychologom nie korzystającym na co dzień z Internetu. To bardzo ważne aby swoje zdanie wyraziło jak najwięcej z nas, reprezentantów WSZYSTKICH BRANŻ I SPECJALNOŚCI PSYCHOLOGII, aby tworzona ustawa była regulacją dbającą faktycznie o interesy wszystkich
psychologów, nowoczesną i możliwą do zastosowania w praktyce! Ankietę wypełniamy on line klikając w linka: https://www.survio.com/survey/d/K0K7Z0W3P9G4U5M6V
Dane zbieramy do 30 czerwca 2019 roku.
Więcej informacji na stronie www.ozzp.org.pl
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Sarnicka, wiceprzewodnicząca ZK OZZP
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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 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+.

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

