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,
W dniach od 13 do 15 czerwca 2019 roku odbywała się 28.
Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, organizowana
przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka przy
współudziale Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego i dzięki wsparciu Władz Uczelni .
Przewodni temat konferencji: Wielokontekstowość rozwoju: Tradycja i nowoczesność, był wyraźnie zaznaczony we wszystkich
zdarzeniach konferencyjnych, to znaczy wykładach (3), Forum
Historycznym, sesji panelowej, sympozjach (3), sesjach tematycznych (14) i plakatach (16). Każdy uczestnik konferencji otrzymał
bogatą ofertę w postaci ponad 100 naukowych prezentacji.
Podejmowane rozważania dotyczyły takich wyraźnie zaznaczających się tematów jak: - wartości, jakość życia, religijność, duchowość; - osobowość, kształtowanie się tożsamości; - rodzina i rola
rodzica; - funkcje poznawcze, pamięć, uczenie się; - metodyka
badań psychologicznych – propozycje nowych technik diagnozowania oraz sposobów eksplorowania zagadnień. Rozważane zagadnienia dotyczyły najczęściej grup dorastających, młodzieży, młodych dorosłych oraz seniorów. W rozważaniach uwzględniano
zarówno kontekst w postaci aktualnych zdarzeń (context), jak i
przeszłych (background).
Autorzy wystąpień proponowali tradycyjne (co nie oznacza nieważne) tematy rozważań dotyczące rozwoju, a także ich ujęcia były
związane z duchem czasu, z rzeczywistością wykreowaną przez
nowoczesne osiągnięcia technologiczne. I tak, ujęcie tradycyjne,
zaproponowane przez prof. Cezarego Domańskiego w ramach
Forum Historycznego, pozwoliło poznać czasy, atmosferę i istotę
zagadnień podejmowanych przez J.W. Dawida na przełomie XIX i
XX wieku. Jedna z prac Dawida, a mianowicie Inteligencja, wola i
zdolność do pracy, zawierała przesłanie, iż wszystko może osiągnąć człowiek, który umie, chce i może coś zrobić. W innej pracy
autor pokazał nowatorskie (ale także stosowane dziś) sposoby
badania myślenia, wyrażające się w odkrywaniu relacji przyczynowo-skutkowych. Przywołanie naukowych (i nie tylko) dokonań J.W.
Dawida było związane ze 160 rocznicą jego urodzin.
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Ujęcie wychodzące ku nowym zagadnieniom realizowane było przez autorki trzech wykładów, poświęconych następującym tematom: Psychologiczne aspekty korzystania z nowych mediów (prof. Agata Błachnio); Między medialnym zauroczeniem i edukacyjnym rozczarowaniem (prof. Marzenna Nowicka), Jak
nowoczesne technologie modyfikują zmiany rozwojowe (prof. Katarzyna Markiewicz).
W nowym świecie coraz częściej młodzi ludzie korzystają z telefonu, mając przyjemność pozostawania w
połączeniu bez ograniczeń czasowo-przestrzennych. Jednakże przy korzystaniu, które nazwano problemowym pojawia się lęk przed przegapieniem odbioru, przed separacją od telefonu czy bycia on line. Ustalono predykatory takich zachowań, a są nimi cechy osobowości, relacje z innymi, samoocena. Skutkiem
może być uzależnienie dające w efekcie niekorzystne właściwości psychiczne. Zwrócono uwagę na rysujący się rozdźwięk między wejściem w świat mediów dzieci szkolnych a działaniami edukacyjnymi w szkole.
Dzieci są zauroczone osiągnięciami nowej cywilizacji, w której żyją, zaś nauczyciele muszą nauczyć się
nadążać za zmianami, zaakceptować je jako efekt kulturowej zapadki, jak to określił M. Tomasello.
Moim zdaniem, należałoby budować mosty między tymi, którzy umieją pozostawać w kontakcie z nowymi osiągnięciami cywilizacyjnymi a tymi, którzy wprawdzie są imigrantami w tym świecie, ale dysponują
innymi umiejętnościami; ważne by jedni i drudzy nauczyli się przekładać wiedzę i umiejętności z jednego
do drugiego świata. W toku historii rewolucje technologiczne czyniły z człowieka użytkownika, coraz bardziej uzależniając go od siebie, by obecnie coraz bardziej zastępować funkcyjnie człowieka (roboty spełniające różne funkcje). Autorzy pokazywali pozytywne cechy kontaktów z mediami, a mianowicie ich korzystny wpływ na biologiczne funkcjonowanie organizmu (przyrost istoty szarej) a także psychologiczne, a
mianowicie: zwiększenie zasobów pamięci, uwagi, zmniejszenie czasu reakcji, ułatwienie przetwarzania
informacji czy generowanie zachowań adaptacyjnych. Młodzi ludzie dobrze funkcjonują w rzeczywistości
wirtualnej, z kolei z o rzeczywistości realnej zdobywają wiedzę w szkole, ale nie umieją z niej skorzystać.
Zaznacza się potrzeba, wręcz konieczność bycia zarówno w rzeczywistości realnej i wirtualnej i uwzględnienia obu w pracy psychologa. A zatem nie zastępowanie jednej drugą, nie wyrzucanie jednej z nich a
budowanie mostów między nimi. Takie ujęcie zarysowało się na poszczególnych sesjach i sympozjach.
Większość referatów dotyczyła badań związanych z realną rzeczywistością, ale na każdej pojawiał się
referat wprowadzający w problemy nowego świata. Mówiono o nowych narzędziach pomiaru, takich jak
skale, kwestionariusze, ale także o metodach związanych z podejściem idiograficznym, a mianowicie o
sposobach analizowania wywiadów, o prezentowaniu case study. Jednocześnie pokazywano nowe narzędzia związane z rzeczywistością wirtualną, które mogą służyć do pomiaru, uczenia się, rozwoju (np. formowania tożsamości), stymulowania i terapii.
Konferencja była okazją zarówno do poznania aktualnych osiągnięć polskich psychologów rozwojowych w
zakresie teoretycznych rozważań i badań empirycznych, jak i ujawniła problemy, do podjęcia których
psychologowie rozwoju muszą być gotowi. Musimy być, jak napisała W. Szymborska, „na piątym biegu”.
Szanowni Państwo, podczas 28. OKPR odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym powołano nowe Władze Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Żegnam się z Państwem
jako dotychczasowy Prezes PSPRC, życząc nowo wybranemu Prezesowi, prof. Beacie Krzywosz-Rynkiewicz
i całemu Zarządowi inspirujących pomysłów i udanej ich realizacji.
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 2015-2019
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Studiując dzisiejszą naukę psychologii pozostajemy w kręgu nastawienia na uzależnienie, a nie wolność.
Co od czego zależy, to generalna forma wiedzy w obszarach naszych zainteresowań badawczych. Owszem, przyznajemy osobom badanym niezależność, ale tyle tylko, ile potrzeba do
uzyskania od nich zgody na poddanie się naszemu badaniu. Następnie mają postępować według
reżimu instrukcji. Warunkiem koniecznym pozostaje jednak zaufanie do nas. Staramy się o jego pozyskanie oraz utrzymanie. Gdy zawodzimy, wprowadzając celowo osoby badane w błąd, to podejmujemy próby odzyskania zaufania. Mogą one liczyć na powodzenie o tyle, o ile my sami ufamy sobie, mając przekonanie, że nauka nasza ma przynieść raczej dobro niż jego uszczerbek. Co za tym przemawia? Jakie mamy uzasadnienie przekonania, że naukowa psychologia służy dobru i jakie to dobro ewentualnie ma się za jej sprawą realizować?
Kłopot w tym, że nie widać większego zainteresowania etyką uprawiania nauki psychologicznej. Bez dyskusji przechodzi deklaracja, że etyka tej działalności naukowej polega na porządnym jej uprawianiu. Oznacza to wedle panującego empiryzmu, przestrzeganie dyrektyw metodologii badań psychologicznych. To ma być wzór dobra, jakie przyświeca psychologom, bowiem praktyka w zawodzie psychologa też ma być naukowo prowadzona wedle tego samego empirystycznego wzorca. Pozostaje wówczas
pytanie, w imię czego mają być tak porządnie prowadzone zarówno badania naukowe jak i praktyka zawodu psychologa. To pytanie też ma gotową od lat i spójną z empiryzmem odpowiedź w postaci szeregu
odmian nowoczesnej etyki - utylitaryzmu, pragmatyzmu, prakseologii i filozofii zmiany społecznej.
Jestem za doświadczalną wiedzą psychologiczną, a przeciw jałowym spekulacjom, nie trzymającym się ludzkiego doświadczenia. Jestem za działaniem na rzecz dobra w życiu ludzi, w tym za
postępowaniem użytecznym na rzecz tego dobra i skutecznym, efektywnym, sprawnym jego realizowaniem. A także za zmianami społecznymi, jakie tę realizację mogą wzmocnić. Chciałbym jednak wiedzieć,
jakie to dobro? Zarazem jestem przeciw zamknięciu wiedzy psychologicznej w służbie potrzeb
działania praktycznego i jestem przeciw zamknięciu wiedzy psychologicznej w rygorach
empirystycznej teorii poznania i filozofii pozytywizmu.
Wyzwolenie wiedzy psychologicznej z zamknięcia w kręgu potrzeb działania oznacza jej samostanowienie
aksjologiczne przez wyłączne służenie prawdzie i wystrzeganie się fałszu. Wyzwolenie psychologicznej
wiedzy z rygorów empirystycznej teorii poznania oznacza poszerzenie jej bazy doświadczalnej o intersubiektywnie kontrolowaną intuicję, a także przywrócenie ludzkiemu poznaniu pełnej struktury podmiotu
odnoszącego się do przedmiotu w akcie poznania.
Warto zauważyć, że emancypacja poznania to zarazem emancypacja działania. Wyzwolenie niewolnika
przynosi też panu wolność. Wybicie się działania na niepodległość oznacza jego uwolnienie z obowiązku
nadzorowania poznania pod kątem jego eksploatacji, kiedy to nie jest ważne, czy mamy do czynienia z
prawdą czy z fałszem, ważne jest tylko to, czy przedstawienie rzeczywistości w sądzie o niej służy czy nie
służy bieżącym celom naszego działania. Eksploatacja wyzwolonego niewolnika trwa, póki nie jest on w
stanie korzystać ze swojej wolność i zachować ją, nawet pracując na rzecz byłego pana. Jak taka zdolność
emancypacji i utrzymania osobistej wolności powstaje i rozwija się oraz podlega ukształtowaniu w konkretnych czasach wspólnego życia ludzi, a jak i kiedy oraz w jakich okolicznościach nie rozwija się?
Naczelną moją hipotezą w odpowiedzi na to pytanie jest twierdzenie, że rozwój nasz indywidualny
pod tym względem ma za warunek fundamentalny nastawienie na dobro w postaci poznania świata i samego siebie i na oparte na tym poznaniu działanie, służące godnemu człowieka życiu w relacjach z innymi.
Adam Niemczyński

Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka

Numer 19

Strona 4

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Podczas 28 Ogólnopolskiej Konferencji Rozwojowej
Odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, na którym ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z kadencji 2015-2019
W dniu 14.02.2015 roku podczas zebrania Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP w Toruniu, zostało założone Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka.
Powołano Zarząd Stowarzyszenia, Komisje Rewizyjną oraz opracowano Statut Polskiego
Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.
Pierwszem zadaniem była rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie Okręgowym w Krakowie,
a także przerejestrowanie czasopisma i założenia konta Stowarzyszenia. Podjęto współprace z biurem księgowym do obsługi finansów Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało
zarejestrowane decyzją Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku.
KRS: 0000555098, NIP: 6772388711, Regon: 361400636. Decyzją Sądu Okręgowego w
Krakowie I Wydział Cywilny, z dnia 17 września 2015 roku przerejestrowano czasopismo Psychologia Rozwojowa do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Zostało również otwarte konto bankowe dla Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Bank BGŻ BNB Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa nr rachunku: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390. W 2016 roku na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia podjęto uchwałę o zarejestrowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez PSPRC. Dnia 2 września 2016 roku otrzymano odpowiedź z
Sądu o zarejestrowaniu działalności gospodarczej PSPRC.




W 2019 roku liczba członków wynosi:114

W kadencji 2015-2019 odbyły się następujące konferencje naukowe:
2015 - XXIV OKPR w Warszawie Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie
globalizacji
2016 - XXV Jubileuszowa OKPR w Krakowie Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane
2017 – XXVI OKPR w Szczecinie Potencjał rozwojowy w biegu życia: w kierunku samorealizacji
2018 – OKPR XXVII w Kamieniu Śląskim Dziecko i dzieciństwo w biegu życia
2019 – OKPR XXVIII w Olsztynie Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność
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W kadencji 2015-2019 odbyły się następujące śródroczne seminaria naukowe:
2016 – Wychowanie a wartości, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
2017 - Uwarunkowania drogi życia człowieka, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski im.
Jana Pawła II
2018 – Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata,
Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski
2019 - Przegląd aktualnych zagadnień rozwoju w psychologii biegu życia, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Regularnie ukazują się numery Psychologii Rozwojowej. Udało się uzyskać
dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przeznaczono
na upowszechnianie wiedzy naukowej, udostępniając on-line numery czasopisma
wydane w latach 2009-2016. Psychologia Rozwojowa został również umieszczona
ma liście czasopism zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu
"Wsparcie dla czasopism naukowych".
W latach 2016-2018 czasopismo uzyskało – 13 punktów. W roku 2019 czasopisma znajdujące się na liście otrzymały 20 punktów.

Wydawanie Biuletynu w wersji elektronicznej, informującego o aktualnych
wydarzeniach naukowych w kraju i za granicą oraz bieżących pracach Stowarzyszenia.
Pod kierunkiem prof. Beaty Krzywosz-Rynkiewicz od 2014 roku wydawany jest Biuletyn.
Do tej pory ukazało się 18 numerów Biuletynu, który rozsyłany jest do ponad 500 osób.
Biuletyn dostępny jest również na stworzonej przez prof. Jana Cieciucha i Martę Maćkiewicz stronie internetowej Stowarzyszenia.

Założono również konto Stowarzyszenia na Facebooku, jednakże wymaga
ono bardziej systematycznego umieszczania postów, gdyż na razie nie realizuje
celu – ożywienia dyskusji wśród członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych problematyką psychologii rozwoju.

Stowarzyszenie promuje również polskie osiągnięcia badawcze wnoszących wkład
do wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w ciągu życia, przyznając co roku
Nagrodę im. Stefana Szumana w kategorii praca naukowa oraz publikacja. W okresie 2015-2019 przyznano następujące Nagrody:
2016 - dr Beata Winnicka: Wpływ przestrzeni na szacowanie czasu u dzieci (kategoria
praca doktorska)
2017 - dr Anna Lipska Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych z perspektywy młodych dorosłych. Doświadczenie i funkcje psychologiczne (kategoria praca doktorska)
2019 - dr Aleksandra Słowińska Wizerunek ciała w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości a formowanie się tożsamości osobistej (kategoria praca doktorska)


Numer 19

Strona 6

Co należy udoskonalić w kolejnej kadencji:
1. Konieczność przyjmowania członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu
2. Przygotowywanie przez Komisję Rewizyjna sprawozdań z realizacji zadań przez Zarząd Stowarzyszenia
3. Opracowanie transparentnych zasad współpracy Instytutów współorganizujących
konferencję naukową z PSPRC
4. Zwiększenie ilości wpłacanych składek przez członków Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka



WYBORY WŁADZ STOWARZYSZENIA


Walne Zgromadzenie wybrało Prezesa Stowarzyszenia na kadencję 20192023, którym została dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM



Wybrano również Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Na pierwszym spotkaniu Zarząd ukonstytuował się powierzając następujące
funkcję osobom:


Dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ – Wiceprezes



Dr hab. Jan Cieciuch, prof UKSW – Wiceprezes



Dr hab. Alicja Kalus, prof. UO – Skarbnik



Dr hab. Ewa Gurba, prof. UJ – Sekretarz



Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, Akademia Ignatianum – Redaktor Naukowy
i Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego czasopisma Psychologia
Rozwojowa; Przewodnicząca Kapituły Nagrody Szumana



Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS – Przedstawiciel Zarządu ds.
relacji międzynarodowych



Dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL – Przedstawiciel Zarządu ds. wspierania
rozwoju młodej kadry naukowej



Dr Ludmiła Zając – Lamparska, UKW – Przedstawiciel Zarządu ds. promocji; Redaktor Biuletynu i Facebooka

Komisja Rewizyjna


Dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr



Dr hab. Wioletta Radziwiłowicz, prof. UG



Dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG
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NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA ZARZĄDU

Zarząd rozpoczął pracę nad organizacją dwóch ważnych wydarzeń, które odbędą się w
nadchodzącym roku. Uzgodniono, że:

Śródroczne Seminarium PSPRC odbędzie się w
Uniwersytecie SWPS w Warszawie w dniach 10 -11 grudnia 2019 roku.
Organizatorem jest dr Konrad Piotrowski
Program i szczegóły zostaną podane w kolejnych numerach Biuletynu

29 Konferencja PSPRC odbędzie się na
Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Organizatorami są dr hab. Grażyna Katra, prof. UW i dr Anna Cierpka
Termin konferencji jest w trakcie uzgadniania i będzie podany w kolejnym numerze
Biuletynu
Sylwetki członków Zarządu oraz plany działania zostaną zaprezentowane w kolejnym
numerze Biuletynu

Zachęcamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia (deklaracja członkowska
znajduje się na ostatnich stronach Biuletynu).
Wszystkich członków prosimy o wpłatę składek za rok 2017 na konto bankowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka:
Bank BGŻ BNB Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
nr rachunek: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390
Na walnym zebraniu w dniu 01.06.2015 roku ustalono wysokość składek:
dla zwyczajnych członków – 80 zl
dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne – 50 zł.
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Wykorzystanie technologii komputerowej do
stworzenia efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata otwiera nowe możliwości w psychologii rozwoju. Wirtualna rzeczywistość wykorzystywana jest w celu połączenia nauki i zabawy w postaci ćwiczeń, gier edukacyjnych i symulacji. VR wzbogaca standardowe metody rozwoju dzięki technice zanurzeniowej: wrażeniu całkowitego odizolowania zmysłów człowieka od wrażeń pochodzących z rzeczywistego świata
(dotychczas oprócz zmysłu smaku). Poziom zaangażowania użytkownika w doświadczenie VR zależy od immersji, czyli zanurzenia w świecie wirtualnym. Im wyższa immersja tym większe emocje u użytkownika, co przekłada się na lepszy zakładany efekt szkoleń.
Wirtualna rzeczywistość (VR) odpowiednio stosowana w psychologii rozwoju może
dać ogromne korzyści: większą motywację do przyswajania wiedzy, większe zaangażowanie w działania, wzrost zapamiętywalności treści względem dotychczasowych
metod na poziomie około 50%, bezpieczeństwo badań w dowolnych warunkach,
różnorodność i adaptacyjność scenariuszy
treningowych, elastyczny styl nauki,
nowe doświadczenia,
pamięć zakodowaną
w mięśniach, innowacyjność i przyjemne
wrażenia. Naukowcy / trenerzy rozpoczynający przygodę z
VR mogą skorzystać
z poniższego schematu, by określić, czy
wirtualna rzeczywistość jest optymalnym narzędziem do
zastosowania w badaniach / szkoleniach.

(opracowanie własne
na podstawie schematu Deloitte)
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Wirtualna rzeczywistość jest coraz częściej wykorzystywana przez badaczy w
obszarze psychologii rozwoju. W 2013 r. prof. Marianne Schmid Mast i dr
hab. Petra Schmid (Wydział Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu w Lozannie) badały postrzeganie siebie i pobudzenie fizjologiczne w sytuacji ewaluacji społecznej (rozmowa rekrutacyjna). By wyeliminować czynnik ew. zróżnicowanego zachowania rekrutera, prof. Schmid przeprowadziła badanie z udziałem
awatara-rekrutera. Z kolei Sofia Osimo (Wydział Psychologii na Uniwersytecie w Barcelonie) z zespołem przeprowadziła badania w zakresie selfcounselling z wykorzystaniem awatara w postaci S. Freuda. W Polsce badania z
wykorzystaniem VR w psychologii rozwoju zaznaczają się głównie w obszarze
terapeutycznym. W fazie komercjalizacji jest projekt GRADYS - oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości,
wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i patologicznie (kier. dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW). W fazie badań klinicznych jest projekt System VR Mind i VR Mind+, prowadzony przez firmę
Tomorrow Sp. z o.o., którego celem jest zastosowanie VR do wspierania
terapii lęków społecznych oraz podnoszenia kompetencji społecznych.
Badania z wykorzystaniem VR w psychologii rozwoju są wymagające, ponieważ
zakładają współpracę jednostek naukowych z biznesem ze względu na zaawansowany technologicznie i dosyć drogi sprzęt. Największą jednak barierą
jest wciąż traktowanie w Polsce wirtualnej rzeczywistości jako ciekawostki technologicznej, która bardziej bawi niż edukuje.
Mgr Ewa Waszkiewicz, Pracownia Waszkiewicz,
współpraca z UWM w Olsztynie

*******
Warto przeczytać











Dlaczego wirtualna rzeczywistość tak skutecznie sprawdza się w edukacji [online] EpicVR [dostęp: 13.03.2019]. Dostępny w Internecie: www.epicvr.pl/pl/vr-iedukacja-czyli-jak-wykorzystac-wirtualna-rzeczywistosc-w-edukacji
Real learning in a virtual world [on-line] Deloitte [dostęp: 13.03.2019]. Dostępny
w Internecie: www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4683_reallearning-virtual-world/4683_real-learning-in-a-virtual-world.pdf
Psychologist Marianne Schmid Mast uses WorldVIZ VR to uncover link between
power hierarchies and social interaction [on-line] WorldViz
[dostęp:
12.06.2019]. Dostępny w Internecie: www.worldviz.com/case-studies/lausanne
Osimo S., Pizarro R., Spanlang B., Slater M., Conversations between self and self
as Sigmund Freud—A virtual body ownership paradigm for self counselling,
Scientific Reports 2015/09/10/online,
5, 13899. Dostępny w Internecei:
www.doi.org/10.1038/srep13899
Projekt Gradys [on-line] [dostęp: 25.03.2019]. Dostępny w Internecie:
www.gradys.eu.
Projekt VRMind [on-line] Tomorrow Sp. z o.o. [dostęp: 25.03.2019]. Dostępny
w Internecie: www.tomorrow.pro/vrmind
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Ważność motywów związanych z macierzyństwem w
myśleniu postformalnym matek małych dzieci
Bezpośrednią inspiracją do prezentowanych badań było powszechne przekonanie, że pozostanie mamą w życiu kobiety
jest istotną zmianą w sposobie funkcjonowania, zadaniem życiowym utożsamianym z jednej strony z wyzwaniem, ale także
ograniczeniami i obciążeniami. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Mając jednak na uwadze wyniki badań wskazujące, że posiadanie dziecka wiąże się z zaspokajaniem jego potrzeb przez
rodzica, postanowiłyśmy zweryfikować empirycznie, czy zawsze odbywa się to kosztem zaspokajania własnych potrzeb?
Celem badań było określenie, co dla współczesnych matek małych dzieci jest ważniejsze: dobro dziecka, dobro matki czy równoczesne dobro obojga?
W badaniu wykorzystałyśmy sześć historyjek, które dotyczyły różnorodnych problemów
związanych z macierzyństwem: silnego lęku przed porodem naturalnym drugiego dziecka,
bólu przy karmieniu piersią 3-miesięcznego dziecka, depresyjnego nastroju mamy, nudy doznawanej podczas zabaw z 3-latką, konfliktu praca-dom matki bliźniąt i decyzji o prokreacji
w sytuacji zaburzonej płodności. Do każdej historii sformułowałyśmy trzy rady, z których
dwie stanowiły rozwiązania z intersystemowego poziomu myślenia wg teorii G. LabouvieVief (2003), akcentujące dobro głównie matki lub dziecka (dopiero w konsekwencji tego
drugiego), trzecią oparłyśmy o myślenie metasystemowe – równoważność dobra dziecka i
matki, nacisk na autonomię i decyzyjność kobiety. Dotychczas zbadałyśmy 321
matek w wieku od 19 do 50 lat, które miały przynajmniej jedno, zdrowe dziecko w wieku 1
-7 lat (166 dziewcząt i 158 chłopców). Badane matki miały w większości wykształcenie przynajmniej średnie, przeciętną sytuację materialną i pozostawały w związkach.
Wstępne wyniki naszych badań wskazują, że najwyżej wartościowane we wszystkich
sześciu historiach było równoczesne dobro matki i dziecka, w pięciu przypadkach na drugim miejscu plasowało się dobro matki, na trzecim – dziecka. Jedynie
w sytuacji nudy podczas zabaw z córką dobro dziecka było równoważne z dobrem obojga, a
dobro matki było od nich mniej ważne. Dotychczasowe wyniki badań sugerują, że metasystemowy poziom myślenia dotyczy jedynie nielicznych osób, głównie starszych, jednak istotne znaczenie ma zawartość treściowa problemów (Berger, 1998). Można przyjąć, że badane
matki w szczególny sposób wartościowały autonomię i decyzyjność kobiet przedstawionych
w historiach, stąd wyłoniła się przewaga myślenia metasystemowego. Poświęcenie na
rzecz dziecka było przez nie dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy było relatywnie
niewielkie (nuda vs. ból, lęk, nastrój depresyjny, zmiana życiowych planów). Wyniki badań są rozpatrywane w kontekście niechęci wobec kierowania się stereotypem Matki
-Polki, która poświęca swoje dobro na rzecz dobra dziecka
.Temat „Dobro dziecka, dobro matki czy dobro obojga?” stanowi część projektu
„Martyrologia Macierzyństwa”, prowadzonego pod kierownictwem Anny Szymanik-Kostrzewskiej we współpracy z Pauliną Michalską. Projekt obejmuje badania
sposobów myślenia matek małych dzieci w kontekście stereotypu Matki-Polki, poświęcenia
na rzecz dziecka, jego wartości i wybranych mitów wychowawczych z nim związanych oraz
trudności w funkcjonowaniu, będących konsekwencją macierzyństwa.
Anna Szymanik-Kostrzewska i Paulina Michalska,
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Martyna Kotyśko
Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
kontakt: martyna.kotysko@uwm.edu.pl

Korelaty potencjalnego uzależnienia od Facebooka
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Dane nt. próby osób
badanych

n

%

Kobiety

123

86,6

Mężczyźni

19

13,4

Student – tak

124

87,3

Student – nie

18

12,7

Praca – tak

59

41,5

Praca – nie

83

58,5

Częstotliwość korzystania z Facebooka codziennie

142

100

-

-

Wiek
(M=22,09; SD=2,4)
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Pracownia Testów Psychologicznych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przygotowuje adaptację dwóch
narzędzi do pomiaru stresu rodzicielskiego:
Inwentarza Stresu Rodzicielskiego PSI-4 Richarda Abidina przeznaczonego dla rodziców dzieci w wieku 0-10 lat oraz
Inwentarza Stresu Rodzicielskiego – Adolescenci SIPA Richarda Abidina i Petera
Sherasa przeznaczonego dla rodziców nastolatków.
Autorzy kwestionariuszy traktowali stres
rodzicielski jako zjawisko wielowymiarowe, o złożonych uwarunkowaniach. Przy
konstrukcji obu narzędzi uwzględnione
zostały takie źródła stresu rodzica jak: cechy dziecka (takie jak nadaktywność,
problemy z uwagą czy labilność nastroju),
cechy rodzica (takie jak depresyjność,
zdrowie, czy odczucie, że rola rodzica wiąże się z ograniczeniami w realizacji ważnych celów
osobistych), cechy relacji rodzica i dziecka, a także stresory życiowe spoza systemu rodzic – dziecko (jak rozwód czy utrata pracy).
Dlaczego warto badać stres rodzicielski? Zgodnie z wynikami badań, zgromadzonych
przez 35 lat, które upłynęły od pierwszego wydania PSI, stres rodzicielski wiąże się z dysfunkcjonalnymi stylami rodzicielskimi; wysokie nasilenie stresu może być nawet czynnikiem ryzyka stosowania przemocy wobec dzieci. Richard Abidin wskazywał, że interwencje skierowane
na redukcję stresu rodzica wpływają korzystnie na cały system rodzinny, sprzyjając kształtowaniu bezpiecznego stylu przywiązania u dzieci i redukcji nasilenia objawów u dzieci z zaburzeniami takimi jak ADHD. Diagnoza stresu rodzica może mieć więc szczególne znaczenie w
przypadku rodziców dzieci z grup klinicznych – rodzice ci narażeni są na silniejszy stres ze
względu na trudności doświadczane przez dzieci, a redukcja stresu rodzica może przynieść
efekt w postaci wyższego poczucia kompetencji rodzica i zaangażowanego wspierania dziecka
bez ponoszenia wysokich kosztów emocjonalnych.
Podręcznik oryginalny do PSI-4 zawiera profile stresu
rodzicielskiego typowe dla rodziców dzieci z różnych
grup klinicznych. W polskich badaniach walidacyjnych
uwzględnione zostały między innymi takie grupy jak
rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
rodzice dzieci z ADHD i rodzice dzieci z zaburzeniami nastroju.
Polska normalizacja obejmuje 1800 rodziców, dobranych kwotowo tak, by byli reprezentatywni dla populacji polskich rodziców, z uwzględnieniem wykształcenia i miejsca zamieszkania, a także wieku i płci dziecka. W ramach normalizacji zaplanowano przebadanie 900 matek i 900 ojców. Normy będą opracowywane osobno
dla matek i ojców.
Autorki polskiej adaptacji, Joanna Niedziela i Emilia Wrocławska-Warchala, zapowiadają wydanie narzędzi pod koniec 2019 roku lub w pierwszym kwartale roku 2020.
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Marzanna Farnicka
Psychospołeczne uwarunkowania pozytywnej adaptacji w adolescencji
Wydawnictwo UZ, 2019
W książce autorka prezentuje rezultaty badań nad psychospołecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania i adaptacji
młodzieży. Odnosi się do paradygmatu psychopatologii
rozwojowej i koncentruje na pozytywnym biegunie adaptacji. Badania osadza w koncepcji społecznego uczenia się,
dlatego też sposób funkcjonowania w relacjach społecznych traktuje jako efekt interakcji czynników biopsychospołecznych. Podjęty przez autorkę problem pozytywnej
młodzieży jest niezwykle aktualny. Dotyczy bowiem warunków optymalizacji i wspierania rozwoju człowieka oraz
szeroko rozumianej profilaktyki zaburzeń funkcjonowania
społecznego i psychicznego. Autorka przeprowadziła badania na grupie 1200 nastolatków w wieku między 12 a 19
rokiem życia dokonując analiz w porównaniach podłużnych
w planie korelacyjnym. Funkcjonowanie młodzieży badała
w dwóch grupach: we wczesnej i późnej adolescencji w
obszarach realizacji zadań rozwojowych, relacji interpersonalnych oraz osiąganego sukcesu szkolnego. Wyniki badań
wskazują na różne znaczenie odporności psychicznej, relacji z rodzicami i nauczycielami w zależności
od wieku i płci adolescentów. Książka stanowi ważne źródło wiedzy o pokoleniu współczesnych nastolatków ale również jest doskonałym przykładem prowadzenia badań rozwojowych.
poleca Beata Krzywosz-Rynkiewicz

Marzanna Farnicka
dr n. hum. w zakresie psychologii, Pracownik Instytutu Psychologii w
UZ w Zielonej Górze, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii
Rozwojowej. Posiada 20 lat doświadczeń badawczych w obszarze
psychologii rozwoju człowieka. Jest autorką i współautorką ponad
70 artykułów naukowych i 6 książek. Była liderem i członkiem 5
grantów wdrożeniowych finansowanych przez polskie i międzynarodowe organizacje (UE, Visehrad Found, CICA, Erasmus +).
Jest polskim reprezentantem w radzie naukowej Coloquios Internationales sobre y agresion (CICA) oraz członkiem innych krajowych i
międzynarodowych stowarzyszeń psychologicznych ( PSPRCz, ISRA).
Łączy pracę naukową z działaniami praktycznym. Współpracuje z
licznymi organizacjami w zakresie tworzenia środowiska wspierającego rozwój (szkoły, stowarzyszenia, sąd). Jest biegłą Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (od
2014) oraz rekomendowanym trenerem I stopnia przez PTP (od 2009 roku).
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EMOCJONALNE PUŁAPKI
PRZESZŁOŚCI. Jak przełamać
negatywne wzorce zachowań?,
GWP 2019
Gitta Jacob, Hannie van Genderen, Laura Seebauer
Patronat: Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Zdrowa
Głowa, Psychowiedza.pl, Centrum Terapii Schematu "Integral”, „Charaktery”
Książka opisuje wpływ wczesnych doświadczeń na kształtowanie ograniczających zachowań w życiu dorosłym. Może być wykorzystywana w pracy zarówno ze , pacjentami ale również do samorozwoju.

Z niecierpliwością czekałam na polskie wydanie „Emocjonalnych pułapek przeszłości” i będę często
sięgać po tę książkę. W mojej pracy terapeuty i superwizora terapii schematu brakowało mi właśnie
poradnika, który pomógłby w rozpoznawaniu i zmianie nie tylko negatywnych schematów, ale też trybów działania powodujących cierpienie nasze lub bliskich nam osób. Dzięki przejrzystemu językowi i
ogromnej liczbie praktycznych przykładów oraz ćwiczeń książka może wesprzeć każdego czytelnika w
samodzielnej pracy nad sobą, jak również wzbogacić arsenał technik pomocy wszystkich terapeutów
schematu.
Małgorzata Bielak
certyfikowany terapeuta i superwizor terapii schematu i oraz terapii poznawczo-behawioralnej

Książka „Emocjonalne pułapki przeszłości” przyda się zarówno w procesie samodzielnego przezwyciężania trudności psychicznych, jak i jako uzupełnienie pracy z psychoterapeutą. W zrozumiały, zwięzły, a
czasem zabawny sposób wytłumaczono w niej podstawowe pojęcia terapii schematu. Autorki pomagają
dobrze pojąć tryby powodujące emocjonalne cierpienie i skutecznie zaplanować ich zmianę. Klarownie
przedstawiają też różnorodne techniki, których zastosowanie może ułatwić czytelnikowi realizowanie
własnych celów i wartości.
Jędrzej Kosewski
certyfikowany terapeuta i superwizor terapii schematu
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Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń na
The International Society for the
Study of Behavioral Development
(ISSBD) Biennial Meeting, Rodos,
Grecja
która odbędzie się w dniach 21-25
czerwca 2020 r. na greckiej wyspie Rodos. Deadline na wysyłanie zgłoszeń mija w
listopadzie br. Dla młodych naukowców
istnieje możliwość aplikowania o travel
granty w ramach Early Career Scholars
Program. Więcej informacji można znaleźć
na stronie konferencji https://
www.issbd2020.org/

W sierpniu rozpocznie się przyjmowanie
zgłoszeń na
32th International Congress of Psychology, Praga, Czechy
który odbędzie się w dniach 19-24 lipca
2020 r.
Ciekawą propozycją organizowaną w ramach ICP jest Emerging Psychologists’ Programme (EPP), który skierowany jest do
młodych naukowców (do 2 lat po uzyskaniu stopnia doktora). Spośród wszystkich
zgłoszeń do programu, które można nadsyłać do 30 września br., zostanie wyselekcjonowana grupa 40 uczestników. Więcej
informacji można znaleźć na stronie konferencji http://www.icp2020.com/

Jubileuszowy XXX Congress of International
Association for Cross-Cultural Psychology,
Praga, Czechy
odbędzie się kilka dni po ICP, 28-31 lipca 2020
r. w czeskiej Pradze. Szczegółowe informacje
można śledzić na stronie stowarzyszenia IACCP
oraz konferencji
http://www.iaccp.org/node/751 oraz http://
www.iaccp2020.com/

W lipcu rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń
na
24th World Congress of the International Association of Child & Adolescent Psychiatry and
Allied Professions (IACAPAP), Singapur
który odbędzie się w dniach 20-23 lipca 2020 r.
w Singapurze. Tematyka kongresu skierowana
jest do specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się problematyką zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży. Więcej informacji można
znaleźć na stronie https://
www.iacapap2020.org/
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III konferencja: Starość jak ją widzi psychologia
Szanse rozwoju w starości
Kraków, 25-26 kwietnia 2019

Za organizację konferencji odpowiadała jej pomysłodawczyni prof. dr hab. Maria
Kielar Turska, kierująca wspólnym projektem Instytutu Psychologii AIK, Instytutu
Psychologii UJ, Komisji Psychologii PAN i Krakowskiego Oddziału PTP. Rozważania na
temat starości z psychologicznego punktu widzenia prowadzono podczas 6 wykładów
plenarnych, 4 sympozjów, dyskusji panelowej oraz sesji plakatowej. Wykłady plenarne
wygłosili: dr hab. Piotr Czekanowski prof. UG (UG), prof. dr hab. Elżbieta
Dryll (UW), Prof. Evgeniya Romanova Dsc, Ovcharenko Larisa, PhD, Assoc.
Prof. (Moscow City University), prof. dr hab., lek. med. Waldemar Tłokiński
(ASW), Svetlana Valyavko, PhD, Assoc. Prof. (MCU), prof. dr hab. Lech
Witkowski (AP). W dyskusji panelowej pt. Społeczeństwo i stary człowiek: wzajemne oczekiwania i możliwe zyski wzięli udział: ks. prof. dr hab. Józef Bremer
SJ, (AIK), dr hab. n. med. Maria Fornal (UJ), dr hab. Stanisław Milewski,
prof. UG (UG), dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. UWr (UWr), dr hab.
Zofia Szarota, prof.UW, (UW). Podczas sympozjów poddano refleksji zagadnienia
osobowościowych wymiarów starości, życia osób w wieku senioralnym oraz miejsca
osób starych w społeczeństwie. Sesja plakatowa dotyczyła doświadczeń osób w wieku
senioralnym i ich relacji z pokoleniem młodych.
Główne wątki konferencji poświęcone były ukazaniu możliwości rozwojowych człowieka w późnej dorosłości. Zwracano uwagę na zasoby, jakimi dysponuje starzejący się
człowiek, zarówno biologiczne i psychiczne, jak i środowiskowe. Podkreślano niebagatelne znaczenie relacji społecznych, zarówno w obrębie rodziny, jak i poza nią, dla właściwego spożytkowania indywidualnych zasobów seniorów. Ukazano seniorów w różnych, zmieniających się współcześnie rolach: babci i dziadka, rodziców zastępczych, wolontariuszy hospicyjnych, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, osób aktywnych na
arenie politycznej. Wskazywano na rozmaite obszary potencjalnej generatywności w
okresie senioralnym, między innymi edukację, kulturę i sztukę. Pokazano szereg ciekawych propozycji integracji międzypokoleniowej, które pozwalają seniorom na sensowną aktywność, a u młodych ludzi łagodzą negatywne stereotypy dotyczące starości.
Wskazywano na rozwiązania, które mogą pomóc osobom starszym w radzeniu sobie z
problemem osamotnienia. Zwrócono uwagę na możliwości kształtowania środowiska,
zarówno społecznego, jak i fizycznego tak, aby wspierać codzienne funkcjonowanie seniorów.
W 2019 r. ukazała się monografia pod tytułem Siła umysłu w starości, w której znalazły się teksty z drugiej konferencji Starość jak ją widzi psychologia. Również tegoroczna
konferencja zaowocuje monografią prezentującą poruszone przez uczestników zagadnienia.
Beata Winnicka, AIK
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Publikacje

Czasopismo Psychologia Rozwojowa

Numer 19
Czasopismo Psychologia Rozwojowa
prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim
rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. Rekomendujemy je zarówno pracownikom nauki badającym problemy rozwoju, studentom kierunków psychologicznych, pedagogicznych, medycznych a także psychologom i pedagogom
praktykom.
Warto podkreślić ciągły rozwój czasopisma, którego wyrazem jest między innymi
wciąż poszerzana indeksacja w bazach danych, uwzględnienie czasopisma na liście
ERIH+, a także rosnąca ocena czasopisma w ewaluacji ministerialnej; w roku 2015 czasopismo w ewaluacji
MNiSW uzyskało 13 punktów.

Rozpoznawanie podmiotowych znaczeń. Analiza hermeneutyczna autonarracji osób w późnej dorosłości z zastosowaniem oryginalnej metody interpretacji treści, W. Zagórska, M. Majewska;
Odraczanie rodzicielskich zadań rozwojowych a ocena rodziny pochodzenia
przez młodych dorosłych, A. Kalus, J.
Szymańska
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych
artykułów, zarówno o charakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i raportów z
badań empirycznych, a także sprawozdań z
konferencji w obszarze psychologii rozwoju człowieka i recenzji nowych, ważnych
dla dziedziny publikacji.

W najbliższym, drugim numerze czasopi- Czasopismo można zamówić poprzez strosma ukażą się następujące artykuły:
nę internetową Wydawnictwa UJ oraz poprzez stronę internetową czasopisma.
Krytyka natywizmu jawnego i ukrytego Wszystkie numery można zamawiać w
w badaniach nad dziecięcymi teoriami wersji drukowanej lub elektronicznej. Doumysłu, R. Mirski;
datkowo, cała zawartość numerów z
lat 2009-2018 dostępna jest bezpłatResearch on Psychological Defense in a nie w wersji elektronicznej, na stronie
Context of Development after Trauma internetowej czasopisma ( http://
as Exemplified by Reactions of Young 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 Women to Death of their Child A. Se- Rozwojowa). Otwarcie dostępu do pełnych
nejko, D. Wieland-Lenczowska, K. tekstów artykułów z lat 2017-2018 było
Szałkiewicz-Bargieł;
możliwe dzięki finansowaniu w ramach
umowy 553/P-DUN/2017 ze środków
Wybrane predyktory integralności psy- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższechospołecznej w późnej dorosłości, M. go przeznaczonych na działalność
Reder, K. Tucholska, D. Rode;
upowszechniającą naukę.
Okres życia a znaczenie nadawane chorobie na przykładzie badań chorych na
stwardnienie rozsiane J. Furmańska, T.
Rzepa, Ł. Domańska, D. Koziarska;

Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania pojedynczych artykułów oraz całych
numerów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ejournals.eu/jakzamawiac/.
dr Beata Winnicka, AIK,
Sekretarz redakcji

Early Researchers Union

Młodzi w nauce

Numer 19

Strona 20
19th European Conference
on Developmental Psychology
Wielkimi krokami zbliża się 19th European Conference on Developmental Psychology, która
odbędzie się w Atenach w dniach 29.08.1.09.2019 r. Szczegółowy program konferencji
zostanie opublikowany wkrótce, natomiast już
teraz wiadomo, że pierwszego dnia konferencji
uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału
w następujących warsztatach (obowiązuje dodatkowa opłata w kwocie 50 euro):

R Computing for the novice user: A statistical
approach,

Experience Sampling Methods in Developmental Psychology: Promises and pitfalls,

Designing School based Comprehensive Mental Health Services

Special ERU Event
Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.ecdp2019.gr/
European Journal of
Developmental Psychology
Lipcowe wydanie European Journal of Developmental Psychology (tom 16, nr 4) zawiera
dziewięć artykułów, w większości poświęconych
wynikom badań nad adolescencją, które dotyczą
m.in. przemocy rówieśniczej, programu edukacyjnego NoTrap!, rozwoju cech psychopatycznych
dla przestępczości, znaczenia empatii i dobrostanu. Ponadto w aktualnym numerze EJDP znajdują
się aż trzy artykuły opublikowane przez autorów
z Polski:
Bojanowska, Piotrowski Values and psychological well-being among adolescents – are
some values ‘healthier’ than others? https://
w w w . t a n d f o n l i n e . c o m / d o i /
abs/10.1080/17405629.2018.1438257
Król, Kliś, Kustra, Szymański Is knowledge
of family history related to psychosocial functioning? Comparison of adolescents living in
institutional care and adolescents living with
their
biological
families https://
w w w . t a n d f o n l i n e . c o m / d o i /
abs/10.1080/17405629.2018.1447460
Skoczeń, Głogowska, Kamza, Włodarczyk
The Experiences in Close Relationships ScaleRevised Child version: Reliability and structural validity of the Polish adaptation
https://www.tandfonline.com/

eprint/59qAQm2YDFqeHA2qHtzM/full?
target=10.1080/17405629.2017.1422719)
Wyróżnienie British Journal of Psychology
dla młodej badaczki z Polski

Artykuł pt. Development of anti‐immigrant
attitudes in adolescence: The role of parents,
peers, intergroup friendships, and empathy,
którego autorką jest dr Marta Maklikowska
(pełniąca również funkcję członka zarządu ERU/
EADP) otrzymał wyróżnienie jako jeden spośród
20 najczęściej czytanych opracowań opublikowanych w British Journal of Psychology w ostatnich
dwóch latach. Pełna wersja artykułu
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/
b
j
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p
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?
fbclid=IwAR0Zz8AUzywrEfZXUcyRL9vIHyYVfx
H0L6R_qcDDpav7laTa_U4nSiQOSMM
Kto i jak może dołączyć do ERU?
Studenci, doktoranci oraz doktorzy do stanowiska adiunkta (assistant professorship) włącznie,
którzy zainteresowani są badaniami nad szeroko
rozumianą psychologią rozwoju człowieka. Do
ERU można bezpłatnie dołączyć będąc członkiem
EADP.
Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje zmniejszona opłata członkowska w EADP tzw. reduced
fee region, która wynosi 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, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.
dr Ilona Skoczeń, UKSW
Przedstawiciel Polski ERU EADP
i.skoczen@uksw.edu.pl
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Pamięci Pani Prof. dr hab. Marii Porębskiej (1923 – 2019)

Głos środowiska

Jest grudzień 1945 roku, maturzystka Maria Porębska przyjeżdża do Wrocławia, aby rozpocząć studia na Uniwersytecie na Wydziale Humanistycznym. Najpierw była to polonistyka, a następnie psychologia. Katedra Psychologii powstała we Wrocławiu po przyjeździe ze
Lwowa prof. Mieczysława Kreutza. Wkrótce jedną z asystentek została Maria Porębska.
Maria Porębska prowadziła badania naukowe nad zachowaniami jednostki w sytuacjach
trudnych. Opublikowała kilka artykułów oraz monografię: Analiza zachowania się pod
wpływem trudności (1964). Na podstawie tej rozprawy przeprowadzono przewód doktorski (1961). Maria Porębska dostrzegając społeczne zapotrzebowanie na doradztwo i
diagnozowanie psychologiczne podjęła dodatkową pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego,
gdzie kierowała oddziałem obserwacyjnym dla dzieci. Doświadczenie to pomogło w opracowaniu (wspólnie z dr. Marianem Kulczyckim) programu organizacji pracy psychologicznej dla potrzeb szkoły i ośrodków wychowawczych; programu został opublikowany w
1957 roku.
W 1972 roku Katedra Psychologii, została przekształcona w Instytut Psychologii. Maria
Porębska, już po habilitacji (1968 r), kierowała Zakładem Psychologii Rozwojowej przez
21 lat.
W latach 1985-1990 realizowała z zespołem temat „Pozycja w rodzinie a rozwój indywidualny
człowieka.” Badania odznaczały się ujmowaniem rozwoju w ciągu całego życia w sposób
całościowy i funkcjonalny. Efekty zostały przedstawione w monografii „Osobowość i jej
kształtowanie się w dzieciństwie i młodości” (1982), a koncepcja w całości została przedstawiona w jubileuszowej księdze z okazji 45-lecia studiów psychologicznych we
Wrocławiu (2013). Wówczas Pani Profesor Porębska obchodziła 90-te urodziny.
Prof. dr hab. Maria Porębska wypromowała wielu magistrów i kilku doktorów. Po przejściu na emeryturę nigdy nie utraciła kontaktu z Instytutem Psychologii. Życzliwym zainteresowaniem obdarzała nadal swoich byłych współpracowników, asystentów do końca
swoich dni. Zmarła 27 lutego 2019 roku.
W tym smutnym czasie przemijania cieszymy się, że byliśmy zawsze przy Pani Profesor. A
żal po stracie niech z czasem stanie się wdzięcznością przechowywaną w pamięci.
Alina Czapiga
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Głos środowiska

Z przyjemnością informujemy, że w kolejnych środowiskach powstają Biuletyny,
mające ważną wartość intergrująca, informacyjną i promującą psychologiczną wiedzę.
Nasi koledzy z Zakąłdu Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego wydają Biuletyn
zatytułowany WGLĄD pod redakcją zespołu:
Dr Kazimierz Gelleta – Redaktor Naczelny
Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR
Dr Małgorzata Marmola
Dr Anna Wańczyk-Welc - redaktor techniczny
W najnowszy, czerwcowym numerze polecamy m.in. teksty:
Małgorzata Marmola: Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży
Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w świetne wyzwań współczesności?
Andrzej Łukasik: Neuronalne zwierciadło
O odkryciu neuronów lustrzanych, ich funkcji w umyśle i związanych z
tym kontrowersjach.

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/biuletyn-zakladupsychologii-wglad
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Krajowa Komisja Akredytacyjna EuroPsy organizuje
WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW STAŻU
PSYCHOLOGICZNEGO

Głos środowiska

Czego dotyczą warsztaty:
Od 2018 roku Polska ma możliwość nadawania certyfikatów EuroPsy, które: (1) potwierdzają przygotowanie do zawodu wg standardów europejskich przyjętych w 24 krajach Europy, (2) ułatwiają udokumentowanie jakości wykształcenia i praktyki w przypadku ubiegania się o pracę za granicą, (3) potwierdzają wysoki poziom kwalifikacji przy ubieganiu się o
pracę w instytucjach wymagających najwyższych standardów zawodowych. System EuroPsy jest też ważnym krokiem na drodze uregulowania zawodu psychologa.
Warunkiem uzyskania certyfikatu dla wchodzących w zawód psychologów, jest oprócz (1)
ukończenia uczelni, której program jest zgodny ze standardami europejskimi, (2) odbycie
stażu pod opieką doświadczonego opiekuna stażu
Uprawnienia po ukończeniu warsztatu:
Prowadzenie rocznego stażu wchodzących w zawód psychologów i ocena kompetencji
zawodowych będących podstawą do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychologa
Lista opiekunów stażu będzie umieszczona na stornach EFPA i EUROPSY.PL
Docelowo planujemy aby w każdym województwie była grupa certyfikowanych opiekunów stażu, mogących objąć rozwojem absolwentów psychologii
Warunku przyjęcia :

minimum 5 lat odpowiednio udokumentowanej praktyki psychologicznej w danym
obszarze

wykazanie się aktywnościami w rozwoju kompetencji wchodzących w zawód psychologów (np. superwizja, opieka nad stażystami lub praktykantami)

podstawowy certyfikat EuroPsy
Termin warsztatu: 21 września 2019 roku g. 10:00 – 18:00
Miejsce warsztatu: Warszawa
Ramowy program warsztatu:

Specyfika rocznego stażu w relacji do innych form wspierania rozwoju (np. superwizji) – jak wykorzystać kompetencje wspierania w rozwoju do opieki nad stażystą

Proces stażu – przebieg, forma i zasady

Relacje w procesie stażu i ich dynamika – wyzwania i pułapki

Narzędzia pracy opiekuna stażu

Rezultaty stażu – ocena kompetencji stażysty wg modelu i zasad EFPA
Więcej na: www.europsy.pl

BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Człowieka
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Dlaczego warto należeć do

Dołącz do nas!

Stowarzyszenia



Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko
psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju
człowieka.



Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące
ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiązania praktyczne w obszarze rozwoju człowieka. W 2019 roku odbyła 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+. Czasopismo jako jedno z niewielu psychologicznych zostało wpisane na ministerialną listę 500 czasopism wyznaczonych do finansowania przez MNiSW.

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

